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จุดเดนของทัวร
สายการบิน
โรงแรม
อาหาร

ทัวร

สายการบินไทย (TG) สายการบินแหงชาติ ที่รูใจคนไทย บินตรงทั้งไปและกลับ
มาตรฐานยุโรป
เชา เปนแบบอเมริกัน เที่ยงและค่ํา เปนอาหารจีนสลับอาหารพื้นเมือง
มีอาหารไทยเปนบางมื้อเพื่อเพิ่มรสชาติในตางแดน
อาหารมื้อพิเศษ!
- อิตาเลียน
1) พิซซาตนตํารับ....เสิรฟพรอมอิตาเลียนไวน
2) สปาเก็ตตี้หมึกดํา....เสิรฟพรอมอิตาเลียนไวน
- สวิส
3) ฟองดู....เสิรฟพรอมไวนและชมโชวพื้นเมือง
- ฝรั่งเศส
4) หอย Escargot, Beef Burgundy or Roast Duck or
Fillet of Salmon Steak...เสิรฟพรอม Wine,
Beer and Soft drinks
รายการทัวรจัดใหแบบสบาย...สบาย ไมเหนื่อย คอยๆ ไปทีละเมือง ทีละประเทศ...สุดคุม
อิตาลี
กรุงโรม
- นครวาติกัน, โบสถเซนตปเตอร, โคลอสเซียม, โรมันฟอรัม,
น้ําพุเทรวี่, บันไดสเปน
ปซา
- หอเอนปซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก
ฟลอเรนซ
- ดูโอโมแหงฟลอเรนซ, จัตุรัสเดลลา ซินญอเรีย, รูปปนเดวิด
สะพานเวคคิโอ
เวนิส
- สะพานถอนหายใจ, พระราชวังดอจ, โบสถเซนตมารก,
ลองเรือกอนโดลา (รวมในรายการแลว)
ออสเตรีย
อินนสบรูก
- หลังคาทองคํา, จัตุรัสเมืองเกา
ลิคเทนชไตน วาดูซ
- นครหลวงแสตมปโลก
สวิส
ลูเซิรน
- อนุสาวรียสิงโตแกะสลักริมหนาผา, สะพานคาเปล
อินเทอรลาเกน - พิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Top of Europe)
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- อดีตเมืองหลวงแหงแควนเบอรกันดี
- จัตุรส
ั คองคอรด, ถนนชองปเชลิเซ, ประตูชัย, โบสถนอต
เตรอดาม, ลองแมน้ําแซน, พระราชวังแวรซายส, หอไอเฟล

รถโคชปรับอากาศมาตรฐานยุโรป พรอมคนขับที่ชํานาญเสนทาง
นําทัวรโดยหัวหนาทัวรที่มีประสบการณ มีความรับผิดชอบสูง ใหบริการและอํานวยความสะดวก
อยางใกลชิดตลอดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก

กรุงเทพฯ-กรุงโรม(อิตาลี)

22.20 น. คณะผูเดินทางพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาเบอร 2
เคานเตอร D สายการบินไทย (TG) เจาหนาที่ คอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก
ดานสัมภาระ และบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง
00.01 น. ออกเดินทางสู กรุงโรม โดยเที่ยวบิน TG 944

วันที่สอง

กรุงโรม-นครวาติกัน-โคลอสเซียม-น้ําพุเทรวี่-บันไดสเปน-มอนเตคาตินี่

05.55 น.

เดินทางถึง สนามบินฟอุมมาชิโน หลังผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว นําทาน
เดินทางรถโคชปรับอากาศเขาสู กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ซึ่งเปนเมืองขนาดใหญ
ที่สุดของแควนลาซิโอ มีทั้งความเกาและความใหมซอนแทรกอยูดวยกันแทบจะแยกไมออก โรม
เปนศูนยกลางของความเจริญในยุคโบราณและอาณาจักรโรมันไดแผขยายออกไปทุกทิศทุกทาง
ชนิดที่มีคํากลาววา “ถนนทุกสายมุงสูกรุงโรม” นําทานขามแมน้ําไทเบอรซึ่งไหลผานใจกลาง
เมืองเขาสู นครวาติกัน รัฐอิสระซึ่งที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก และยังเปนศูนยกลางของศาสนา
คริสตจักรโลก นําทานถายรูปที่ระลึกบริเวณดานหนาลานกวางของ มหาวิหารเซนตปเตอร ซึ่งมี
ทางเดินทางเดินครึ่งวงกลมสองดานเปนผลงานชิ้นเอกของเบอรนินี่ จากนั้นนําทานเขาชมภายใน
มหาวิหารซึ่งมีขนาดใหญที่สุดโลก ซึ่งจุผูคนไดถึง 60,000 คน ซึ่งประดับประดาไปดวยงานศิลปะ
ชิ้นเอกมากมาย เชน ปเอตา รูปแกะสลักหินออนพระแมมารีอุมพระเยซูไวบนตักและ ยอดโดม
ขนาดใหญ ซึ่งมีภาพเขียนอันงดงามวิจิตรผลงานของศิลปนเอก ไมเคิล แองเจโล ตรงกลางมหา
วิหารมี ศาลาคาโนป ซึ่งเปนแทนบูชาในโบสถออกแบบอยางวิจิตรพิสดารโดย เบอรนินี่ สมควร
แกเวลานําทานไปพบกับสิ่งกอสรางอันงดงามซึ่งถือไดวาเปนเอกลักษณของกรุงโรมและจัดเปนสิ่ง
มหัศจรรยแหงหนึ่งของโลกนั่นคือ โคลอสเซียม เคยเปนสนามกีฬายักษที่สามารถจุคนไดกวา
50,000 และทางดานตะวันตกของโคลอสเซียมยังมี ประตูชัย สัญลักษณแหงชัยชนะของ
จักรพรรดิคอนสแตนติน อิสระใหทานชมและถายรูปที่ระลึกตามอัธยาศัยถึงเวลานัดหมายนําทาน
นั่งรถผานชมรองรอยของศูนยกลางแหงจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่
โรมันฟอรัม
เขาสู
จัตุรัสเวเนเซีย ชม ระเบียงปาลาสโซ ที่กลาวสุนทรพจนของมุสโสลินี และ อนุสาวรียพระเจา
วิคเตอร เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 หรือพระบิดาของชาวอิตาลี จากนั้นนําชม น้ําพุเทรวี่ ซึ่งจัดไดวาเปน
น้ําพุที่สวยที่สุดแหงหนึ่งในโรม ออกแบบกอสรางดวยหินออนตามสไตลบารอกที่งดงามอลังการ
ดวยฝมือของ นิโคลา ซัลเวีย วากันวาถามาโรมแลวไมไดเห็นน้ําพุเทรวี่ก็เทากับมาไมถึงโรม และ
เมื่อไปถึงแลวก็ตองโยนเหรียญไวเพื่อเปนที่ระลึกและเปนเคล็ดวาจะไดกลับมาเยือนโรมอีก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินเลนหรือเลือกซื้อสินคาตางๆ ที่ยาน “บันไดสเปน” แหลงพักผอนของหนุมสาวชาว
อิตาเลียนและเต็มไปดวยนักทองเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ
อํ า ลากรุ ง โรม ออกเดิ น ทางไปยั ง มอนเตคาติ นี่ เมื อ งเล็ ก ๆ ที่ ตั้ ง อยู ใ นที่ ร าบเชิ ง เขาใน แค ว น
ทัสคานี ระหวางเสนทางผานเมืองนอยใหญที่ตั้งอยูบนเนินเขา ซึ่งในอดีตเปนถิ่นที่อยูของชาว
อีทรัสกันกอนที่ชาวโรมันจะเขาปกครองดินแดนแหงนี้
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม
พักคางคืน ณ Hotel Ambasciatori Montecatini หรือระดับใกลเคียงกัน

เที่ยง
บาย
15.00 น.
ค่ํา

วันที่สาม มอนเตคาตินี่-ปซา-ฟลอเรนซ
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู ปซา เมืองซึ่งตั้งอยูระหวางเชิงเขา Monte Pisano ทางตะวันตกของแควนทัสคานี
อดีตเมืองทาริมชายฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียนฝงตะวันตก ที่มีชื่อเสียงของชาวโรมันชวงศตวรรษที่
11-13 บานเกิดของนักดาราศาสตรเอกของโลก กาลิเลโอ กาลิเลอิ จากนั้นนําทานนั่งรถบัส
ทองถิ่นประจําเมืองเขาสู ศูนยกลางของเมืองที่ คัมโป เดย มิราโคลี่ สถานที่ตั้งของ อาคารแบ็บ
ติส ตรีท รงกลม, มหาวิ ห ารประจํ าเมื อ ง สรา งขึ้ นด ว ยสถาปต ยกรรมแบบโรมั นเนสก และ หอ
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เที่ยง
บาย

ค่ํา
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ระฆัง ที่เอนเอียงเพราะความผิดพลาดในการกอสราง จนทําใหไดชื่อวา หอเอนปซา และนับวา
เปนสิ่งมหัศจรรยอีกชิ้นหนึ่งของโลก อิสระใหทานไดถายรูปเปนที่ระลึกตามอัธยาศัย
ถึงเวลา
นัดหมายออกเดินทางไปยัง เมืองฟลอเรนซ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ Restaurant Tuttobono Sesto *(เมนูพิเศษ 1)
นํ า ท า นเที่ ย วชม ฟลอเรนซ เมื อ งที่ ตั้ ง อยู ริ ม ฝ ง แม น้ํ า อาร โ น ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ยิ่ ง สํ า หรั บ
ประวัติศาสตรของยุโรปเพราะเปนแหลงกําเนิดศิลปะวัฒนธรรมเรอเนสซองส และเปนเมืองที่ไม
อนุญาตใหรถโคชเขาไปในเขตเมืองเกา ชม มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟโอเร หรือ ดูโอโม
แหงฟลอเรนซ เปนสถาปตยกรรมที่โดดเดนมากดวยการใชหินออนสีชมพู ขาวและเขียวในการ
กอสราง ขางๆ มหาวิหารมีหอระฆังสูง ออกแบบตกแตงดวยหอนออนสามสีเชนเดียวกับมหาวิหาร
บริเวณนี้ในอดีตเคยเปนศูนยกลางการเมืองการ
จากนั้นนําทานสู จัตุรัสเดลลา ซินญอเรีย
ปกครองมากอน และเดิมเปนที่ตั้งรูปแกะสลักเดวิดของแทผลงานของไมเคิลแองเจโลอันลือชื่อ
แตในปจจุบันถูกเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑศิลปะอะคาเดมี อีกดานหนึ่งของจัตุรัสเปนที่ตั้งของ
พิพิธภัณฑอุฟฟชี ที่นี่คือสถานที่เก็บงานฝมือศิลปนเอกอิตาเลียนในสกุลชางฟลอเรนซที่ใหญ
และดีที่สุดในโลก และบริเวณสุดถนนริมแมน้ําทานจะไดเห็น สะพานเวคคิโอ สะพานขามแมน้ํา
อารโนที่เกาแกตั้งแตศตวรรษที่ 14 ที่รอดพนการทิ้งระเบิดของพวกนาซี จนสมควรแกเวลานําทาน
เดินทางผาน โบโลญญา เมืองมหาวิทยาลัยที่เกาแกของอิตาลีไปยัง เวนิส เมืองหลวงแหงแควน
เวเนโตเจาของฉายา “ราชินีแหงทะเลอาเดรียติก” (แผนดินใหญ)
รับประทานอาหารค่ําแบบพื้นเมือง ณ หองอาหารของโรงแรม
พักคางคืน ณ Hotel Holiday Inn หรือระดับใกลเคียงกัน

วันที่สี่

เกาะเวนิส-โบสถเซนตมารก-ลองเรือกอนโดลา-อินนสบรูก(ออสเตรีย)

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนําทานเดินทางผาน โบโลญญา เมืองมหาวิทยาลัยที่เกาแกของอิตาลีไปยัง เวนิส
เมืองหลวงแหงแควนเวเนโตเจาของฉายา “ราชินีแหงทะเลอาเดรียติก” (แผนดินใหญ)
ถึง ทาเรือตรอนเชโต จากนั้นลงเรือเหมาลําสวนตัว เดินทางสู เกาะเวนิส เมืองทองเที่ยวที่ไดรับ
การกลาวขานวาโรแมนติกที่สุดแหงหนึ่งของโลก “เมืองที่ใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนน”
เปนเกาะเล็กใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกวา 400 แหง เรือจอดเทียบทาที่ ทาเรือ
ซานมารโก (เซนตมารก) จากนั้นนําทานเดินเทาไปยัง จัตุรัสซานมารโก อันเปนศูนยกลาง
ของนครเวนิส ผานชม สะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมตอระหวาง พระราชวังดอจ กับ เรือนจํา
โบราณ อันเคยเปนที่ประทับของเจาผูครองนครเวนิสใน อดีต อีกทั้งยังเปนศูนยกลางของการ
ปกครองแควนในยุคนั้นอีกดวย ชม โบสถเซนตมารก สรางดวยสถาปตยกรรมไบแซนไทนและ
อาคารรายระเบียง สําหรับนักทองเที่ยวนั่งพักผอนหยอนใจกับรานกาแฟชื่อดังหรือเลือกชอปปง
สินคาของเวนิสตามรานรวงตางๆ อาทิเชน เครื่องแกวมูราโน ตนตํารับของการเปาแกวของชาวมู
ราโน เปนเอกลักษณเฉพาะมาตั้งแตบรรพชน โดยเครื่องแกวแตละชิ้นมีรูปแบบและคุณภาพเปนที่
ยอมรับจากนักทองเที่ยวทั่วโลก พิเศษ! นําทานลองเรือกอนโดลา เพื่อชมมนตเสนหแหง
นครเวนิสสูคลองใหญ (Grand Canal) คลองที่กวางที่สุดของเกาะ และงานกอสรางที่
แสดงใหเห็นถึงความเปนอัจฉริยะดานสถาปตยกรรมของศิลปนเอกไมเคิล แองเจโล ที่
สะพานเรียลอัลโต ใชเวลาประมาณ 20-30 นาที ถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางกลับสูฝง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ Restaurant All’ Angelo *(เมนูพิเศษ 2)
ออกเดินทางผาน เวอโรโน แหลงผลิตไวนและเมืองโบราณที่มีชื่อเสียงอีกแหงหนึ่งทางตอนเหนือ
แลวขามพรมแดนอิตาลีไปยัง อินนสบรูก เมืองทองเที่ยวแหงลุมแมน้ําอินน ในแควนทิโรลของ
ประเทศออสเตรียที่มีอายุกวา 800 ป อดีตเคยเปนศูนยกลางทางการคาบนถนนสายโรมัน Via
Cuaudla Augusta ตั้งอยูใจกลางเทือกเขาแอลปซึ่งเปนแหลงสกีเปนที่รูจักกันดีของชาวยุโรป จน
ไดรับความไววางใจใหเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูหนาวถึง 2 ครั้ง
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักคางคืน ณ Hotel Innsbruck หรือระดับใกลเคียงกัน

เที่ยง
บาย

ค่ํา

วันที่หา

อินนสบรูก-หลังคาทองคํา-วาดูซ(ลิคเทนชไตน)-ลูเซิรน-อินเทอรลาเกน(สวิส)

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู ถนนมาเรียเทเรซา ถนนสายหลักของเมืองอินนสบรูก เชื่อมระหวางเขตเมืองเกากับ
ยานชอปปงสมัยใหม ตรงกลางถนนเปนที่ตั้งของ เสาอันนาซอยแล (เสานักบุญแอนน) ซึ่ง
ตั้งขึ้นเพื่อรําลึกถึงการถอนกองกําลังทหารบาวาเรียออกไปจากเมือง แลวเขาสู ยานเมืองเกา ที่
ยังคงสภาพและบรรยากาศของยุคกลางไดเปนอยางดี อาคารบานเรือนที่มีอารคเดคชั้นลาง และ
มี มุขยื่นออกมาที่ชั้นบน แสดงใหเห็นถึงสถาปตยกรรมแบบโกธิกตอนปลาย และเรอเนสซองส
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เที่ยง
บาย

ค่ํา

หนาที่ 4 จาก 8

บริเวณนี้คือที่ตั้งของ หลังคาทองคํา ที่สรางในป ค.ศ. 1500 สมัยจักรพรรดิแม็กซิมิเลี่ยนที่ 1
หลังคามุงดวยแผนทองแดงเคลือบทองสวางไสว ชมโรงแรมเกาแกประจําเมือง โรงแรมโกลเดน
เนอร แอดเลอร ซึ่งเคยใชในการตอนรับเจานายในราชวงศและบุคคลชั้นสูงจากตางแดนหลาย
ทาน ตามพระนามและรายชื่อที่จารึกไวในศิลาดานหนาของโรงแรม จากนั้นอิสระเลือกซื้อเครื่อง
แกวเจียระไนชั้นดีของ Swarofski ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางสู
นครวาดูซ นครหลวงนารักของ รัฐอิสระลิคเทนชไตน ซึ่งเปนประเทศเล็กๆ ที่มีพรมแดนติดกับ
สวิสและมีเศรษฐกิจที่ดีอีกประเทศหนึ่งของโลก หาซื้อแสตมปที่มีสีสันสวยงามเหมาะสําหรับนัก
สะสมและมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางตอไปยัง ลูเซิรน เมืองตากอากาศที่โดงดังของสวิส และยังมีความสําคัญในดานการ
กอกําเนิดสมาพันธรัฐอีกดวย เมืองนี้ตั้งอยูริมทะเลสาบขนาดใหญที่ชื่อวา เวียวาลด สแตรทเตอร
อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ นําทานไปถายรูปกับ อนุสาวรียสิงโตแกะสลักริมหนาผา
สัญลักษณแหงความกลาหาญซื่อสัตย และเสียสละที่ถูกสรางขึ้นเพื่อเปนเกียรติแดทหารสวิสที่
เสียชีวิต จากการปกปองพระราชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศส และไปชม สะพานคาเปล สะพานไม
เกาแกของเมืองที่มีอายุกวา 600 ป ทอดตัวขามแมน้ํารอยส เพลิดเพลินกับการชอปปงภายในราน
ตัวแทนจําหนายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ฯลฯ หรือรานขายของที่
ระลึกตางๆ รานช็อคโกแล็ตและชอปปงสินคาชั้นดีที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย ถึงเวลานัดหมายออก
เดินทางตอไปยัง อินเทอรลาเกน เมืองที่เปน ชุมทางสูแหลงทองเที่ยวสําคัญๆ และมีความสําคัญ
ประการหนึ่ ง เมื อ งหลวงของแบร น เนอร โ อเบอร แ ลนด ตั้ ง อยู ร ะหว า งทะเลสาบสองแห ง คื อ
Thunersee และ Brienzersee
รับประทานอาหารค่ํา ณ Restaurant Casino Folklore Spycher *(เมนูพิเศษ 3)
พักคางคืน ณ Hotel Metropole Interlaken หรือระดับใกลเคียงกัน (คืนที่ 4)
อิสระใหทานไดเที่ยวชมเมือง หรือเพลิดเพลินกับการชอปปงของที่ระลึกและสินคาชั้นดี อาทิเชน
นาฬิกาสวิส, นาฬิกากุกกู, มีดพับวิคตอรีน็อกซ, ผาลูกไม, ชอคโกแล็ต และของที่ระลึก
นารักอื่นๆ อีกมากมาย
พักคางคืน HOTEL METROPOLE INTERLAKEN หรือระดับใกลเคียงกัน

วันที่หก

อินเทอรลาเกน-ยอดเขาจุงเฟรา-ดิจอง(ฝรั่งเศส)

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู กรินเดลวาลด เมืองเล็กๆ กลางหุบเขา จากนั้นนั่งรถไฟทองเที่ยวธรรมชาติของ
ภูเขาสูงชมวิวทิวทัศนอันงดงามของสวิส แลวเปลี่ยนเปนรถไฟสายภูเขาที่ สถานีไคลนไชเด็ก
พิชิต ยอดเขาจุงเฟรา ที่มีความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 4,158 เมตร (11,333 ฟุต) ซึ่งไดรับการ
ยกยองวาเปน Top of Europe นําทานชม ถ้ําน้ําแข็ง ที่มีอายุกวาพันปและ กลาเซียร หรือ ธาร
น้ําแข็งขนาดใหญ สนุกสนานกับการเลนหิมะในลานกวาง Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปซึ่ง
มองเห็นไดกวางไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ้ําน้ําแข็งที่แกะสลักใหสวยงาม อยูใตธารน้ําแข็ง
30 เมตร สัมผัสกับภาพของ ธารน้ําแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป ยาวถึง 22
กิโลเมตร และหนา 700 เมตรโดยไมเคยละลาย และไมควรพลาดกับการสงโปสการดโดยที่ทําการ
ไปรษณียที่สูงที่สุดในยุโรป
รับประทานกลางวัน ณ Restaurant Gletscher Jungfraujoch
นําทานนั่งรถไฟลงจากยอดเขาสู สถานีเลาเทอรบรุนเนน แลวเดินทางผาน บาเซิล พรมแดน
ของสวิสกับฝรั่งเศส เมืองอุตสาหกรรมที่สําคัญของสวิส ซึ่งไดรับการขนานนามวา “หัวเขาของ
แมน้ําไรน” มีความเจริญมาตั้งแตศตวรรษที่ 15 ขามแดนสู ดิจอง ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมือง
หลวงแหงแควนเบอรกันดี ผานทุงราบอันกวางใหญแหลงผลิตมัสตารดชื่อดัง อีกทั้งยังมีชื่อเสียง
ในการผลิตไวนชั้นเลิศอีกดวย ผานชมอาคารบานเรือนสมัยเรอเนซองส โบสถและวิหารเกาแกใน
สมัยยุคกลาง ซึ่งมีจุดเดนคือการมุงหลังคาดวยกระเบื้องสีแดงสดจัดเรียงเปนลวดลายงดงาม
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักคางคืน ณ Hotel Holiday Inn Garden Court หรือระดับใกลเคียงกัน

เที่ยง
บาย

ค่ํา

TGV

วันที่เจ็ด

ดิจอง-ปารีส-พระราชวังแวรซายส-นั่งรถไฟ

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางโดย รถไฟ TGV (จรวดทางเรียบที่มีความเร็วสูงสุดถึง 300 กิโลเมตรตอชั่วโมง) นํา
ทานเดินทางสู กรุงปารีส (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)
ถึง สถานี Gare De Lyon มหานครปารีส ซึ่งตั้งอยูริมสองฝงของแมน้ําแซน เมืองหลวงของ
ประเทศฝรั่งเศส นครซึ่งไดรับการกลาวขานวาเปนเมืองหลวงดานแฟชั่นของโลก จากนั้นนําทาน
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เดินทางสู แวรซายส อดีตเมืองหลวงและศูนยกลางการเมืองการปกครองในสมัยพระเจาหลุยสที่
14 อยูหางจากปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใตระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาชม พระราชวังแวรซายส พระราชวังที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่อใหใหญที่สุดในปฐพี ชม
ความอลังการของพระราชวังซึ่งไดรับการตกแตงไวอยางหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของ
หองตางๆ อาทิเชน หองอพอลโล, หองนโปเลียน, หองบรรทมของราชินี, หองโถงกระจก
ทองพระโรง, หองสงครามและสันติภาพ รวมถึงเรื่องราวและความเปนมาของอดีตอันยิ่งใหญ
ของพระราชวังแหงนี้ (โดยมีมัคคุเทศกของวังบรรยายดวยภาษาไทย) อิสระใหทานชมและ
ถายรูปเปนที่ระลึกบริเวณอุทยานอันรมรื่นและหลากหลายดวยพันธุไมดอกไมประดับสีสันสวยงาม
ถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางกลับสู กรุงปารีส นําทานแวะถายภาพ หอไอเฟล เปนที่ระลึก
จากมุมกวางที่เปนจุดที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนที่
จัตุรัสทรอคาเดโร
จากนั้นนําทานเดินทางสู รานสินคาปลอดภาษี เพื่อใหทานไดเลือกซื้อสินคาปลอดภาษีในราคา
ถูก อาทิเชน เครื่องสําอาง, น้ําหอม, เครื่องประดับ, กระเปาหนัง และเครื่องหนังอื่นๆ รวมทั้งเสื้อผา
Brand Name จากฝรั่งเศส
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักคางคืน ณ Hotel Mercure Quai De Seine หรือระดับใกลเคียงกัน

เที่ยง
บาย

ค่ํา

วันที่แปด ปารีส-ชมเมือง-ชอปปง-ลองแมน้ําแซน
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเที่ยวชมกรุงปารีส เริ่มตนจาก เกาะอิลเดอลาซิเต ศูนยกลางเมืองแหงแรก สถานที่ตั้ง
มหาวิหารนอตเตรอดาม สรางดวยศิลปะแบบโกธิกที่ประดับตกแตงดวยกระจกสีอยางงดงาม ซึ่ง
ในอดีตเคยใชเปนสถานที่สําหรับพิธีราชาภิเษกนะโปเลียนขึ้นครองราชย มีอายุเกาแกกวา 800 ป
และ พระราชวังกองแซรเจอรี วังทรงชาโตและเรือนจําหลวงซึ่งเคยเปนที่คุมขังพระนางมารี อัง
ตัวแนตต กอนนําไปประหาร ฯลฯ นําทานถายรูปที่ระลึกกับ ประตูชัย สัญลักษณแหงชัยชนะของน
โปเลียน กอนนั่งรถผานชมสองฟากฝง ถนนชองป เซลิเซ ตนแบบถนนราชดําเนินของไทย ซึ่ง
เต็มไปดวยคาเฟและรานคาขายของดีราคาแพงจากดีไซเนอรชื่อกองโลกสู จัตุรัสคองคอรด
สถานที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งในหนาประวัติศาสตรของฝรั่งเศสและยุโรป เปนลานประหารที่ตั้งกิ
โยตินซึ่งคราชีวิตผูคนนับพันในสมัยปฏิวต
ั ิพระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารี อังตัวแนตตก็ถูกบั่น
พระศอที่นี่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทาน นั่งลิฟทขึ้นบนชั้น 2 ของหอไอเฟล เพื่อวิวของกรุงปารีส ทีมีความสวยงามหยาดเยิ้มยิ่ง
นัก จากนั้นอิสระใหทานชอปปงสินคาที่มีช่ือเสียงของฝรั่งเศสภายในหางสรรพสินคาชื่อดัง แพรง
ตองส และ แกลลารี่ ลาฟาแยตต ถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางสู ทาเรือปอรทเดอลากงฟ
รองส เพื่อลงเรือ บาโตมูซ ลอง แมน้ําแซน ชมสถานที่สําคัญคูบานคูเมือง ผานชมความงดงาม
ของโบราณสถาน และอาคารเกาแกสรางขึ้นตามสไตลของศิลปะเรอเนสซองสซึ่งไดรับการอนุรักษ
ดูแลเปนอยางดี ตลอดทางทานจะไดความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่รวมกันสรร
สรางใหนครปารีสไดชื่อวาเปนนครที่มีความงดงามที่สุดแหงหนึ่งของโลก อาทิเชน สะพานอเล็ก
ซานเดอร, ศาลาวาการ, จัตุรัสคองคอรต, มหาวิหารนอเตรอดาม, โรงกษาปณ ฯลฯ
รับประทานอาหารค่ํา ณ Restaurant Chez Edouard *(เมนูพิเศษ 4)
พักคางคืน ณ Hotel Mercure Quai De Seine หรือระดับใกลเคียงกัน

เที่ยง
บาย

ค่ํา

วันที่เกา

กรุงปารีส-กรุงเทพฯ

เชา
12.30 น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร ออกเดินทางสู สนามบินชารลส เดอโกล
เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 931

วันที่สิบ

กรุงเทพมหานคร

06.00 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารขาเขา ชั้น 2 ดวยความสวัสดี
--------------------------------------------

รายการทองเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันไดตามความเหมาะสม
โดยอยูในดุลยพินิจของหัวหนาทัวรและผูประสานงานทองถิ่นในครั้งนั้น ๆ
โดยจะยึดถือประโยชนของทานเปนสําคัญ และขึ้นอยูกับสภาพการณปจจุบัน
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Euro11 Europe Classic (Mt.Jungfraujoch) by TG

ยุ โ รปคลาสสิ ก 4 ประเทศ 10 วั น อิ ต าลี - ออสเตรี ย -สวิ ส -ฝรั่ ง เศส
อัตราคาบริการ
ผูเดินทาง 16 ทาน

ผูใหญ
พักหองคู

เด็กต่ํากวา 12 ป
พักกับ 1 ผูใหญ
หองคู

เด็กต่ํากวา 12 ป
พักกับ 2 ผูใหญ
มีเตียงเสริม

เด็กต่ํากวา 5 ป
พักกับ 2 ผูใหญ
ไมมีเตียงเสริม

พักเดี่ยว
จายเพิ่ม

15 – 24 ก.ย. 59
15 - 24 ต.ค. 59
10 - 19 พ.ย. 59

15 ส.ค.

129,000

122,000

121,000

12,500

3 - 12 ธ.ค. 59
24 ธ.ค. 59 – 2 ม.ค. 60

ปดกรุป
ภายในวันที่
15 ก.ย.
15 ต.ค.
5 พ.ย.

139,000

132,000

131,000

12,500

15 พ.ย.

Tax-Insurance-Fuel Charge ที่เรียกเก็บโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 25 กรกฏาคม 2559
หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บ Tax-Insurance-Fuel Charge เพิ่มจากวันดังกลาว
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากทานตามความเปนจริง
รายการทองเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันไดตามความเหมาะสม
โดยอยูในดุลยพินิจของหัวหนาทัวรและผูประสานงานทองถิ่นในครั้งนั้น ๆ
โดยจะยึดถือประโยชนของทานเปนสําคัญ และขึ้นอยูกับสภาพการณปจจุบัน
*** ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ ทานจะตองแจงลวงหนากอนทําการยื่นวีซา ซึ่งอาจจะมีคาใชจาย
แตกตาง และตองมีคาใชจายและเอกสารเพิ่มเติม เนื่องจากทางสถานฑูต จะอนุมัติวีซาใหพํานักอาศัยใน Etats
Schengen อยางเครงครัด
อัตรานี้รวม
1) คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการ (Economy Class) เสนทาง BKK-ROM//PAR-BKK
2) คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3) คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง (รวมทิปเรียบรอย) กฎหมายใน
ยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ชั่วโมง/วัน
4) คา Coach Tax และคาภาษีผานเขาเมืองตางๆ
5) คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือระดับเดียวกัน พรอมอาหาร รวมทั้งสิ้น 7 คืน (โรงแรมสวน
ใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคา
โรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาล งานแฟรหรือการ
ประชุ ม ต า งๆ อั น เป น ผลทํ า ให ต อ งมี ก ารเปลี่ ย นย า ยเมื อ ง โดยทางบริ ษั ท ฯ จะคํ า นึ ง ถึ ง ความ
เหมาะสมและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ)
6) คาอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7) คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงที่ระบุตามรายการ
8) คาวีซาทองเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen (ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมยื่นวีซาให ไมวา
วีซาจะผานหรือไม)
9) คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ เที่ยวใหความรู สนุกสนาน และคอยดูแลอํานวยความ
สะดวก ตลอดการเดินทาง 1 ทาน
10) คาน้ําหนักกระเปาเดินทางที่กําหนดโดยสายการบิน ทานละ 1 ใบ (น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม) สวน
กระเปาใบเล็ก อยูในความดูแลของทาน (น้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม)
11) คายกขนกระเปาเดินทางใบใหญขึ้นบนหองพัก (Porterage) ทานละ 1 ชิ้น
12) คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลในวงเงิน 1,500,000 บาท
กับ ACE Insurance Limited (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
13) ของแถมพิเศษ! กระเปา Han Carry อยางดีมีลอลากสําหรับผูรวมเดินทางทุกทาน
อัตรานี้ไมรวม
1) ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (กรณีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
2) คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ
3) คาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ
4) คาน้ําหนักกระเปาเดินทางสวนที่เกินกําหนดโดยสายการบิน (ทานละ 30 กิโลกรัม)

EU 11 อิตาลี-ออสเตรีย-สวิส-ฝรั่งเศส 10 วัน (Mt.Jungfrau) by TG

หนาที่ 7 จาก 8

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
1) ตั๋วกรุปชั้น Economy Class ตองเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทานั้น และไมสามารถสะสมไมลได สําหรับ
สมาชิ ก บั ต รทองที่ เ ดิ น ทางโดยบั ต รโดยสารกรุ ป ของสายการบิ น ไทย จะไม ไ ด รั บ สิ ท ธิ์ อ ภิ นั น ทนาการ
อัพเกรดชั้นโดยสารและไมไดรับสิทธิ์พิจารณาการไดรับหรือรักษาสถานภาพบัตรทอง
2) กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 45 วันกอนการเดินทาง พรอมชําระงวดแรก ทานละ 20,000 บาท
3) กรณีวีซาไมผานการพิจารณาจากทางสถานทูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาธรรมเนียมการยื่นวีซา,
คามัดจําตั๋วเครื่องบิน และคาบริการ จํานวนรวมทั้งสิ้น 8,500 บาท โดยจะคืนเงินสวนที่เหลือใหภายใน 7 วัน
4) สวนที่เหลือชําระทันทีหรือกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติและไมมีการคืนเงินมัดจําใดๆ ทั้งสิ้น
กรณียกเลิกการสํารองที่นั่งและการเดินทาง
1) ยกเลิก 45-15 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 10,000 บาท
2) ยกเลิก 14-07 วันกอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 20,000 บาท
3) ยกเลิก 06 วันกอนการเดินทาง เนื่องจากมีคาใชจายในการดําเนินการที่ไดไปแลวจํานวนมาก ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการ หักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนสวนที่เหลือใหกับทาน ซึ่งอาจจะไดเฉพาะคาตั๋ว
เครื่องบินเทานั้น
หมายเหตุ
1) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยาง
นอย 16 ทานและ/หรือผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 16 ทาน
ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หักคาธรรมเนียมวีซาหรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถา
ตองการ
2) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไม
อาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีทรัพยสินสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน ความลาชาของสายการบิน, การนัดหยุด
งาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ ฯลฯ
3) เนื่องจากรายการทัว รนี้เป นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิท ธิ์การใชบ ริการใดๆตามรายการหรื อ
ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี
4) กรณีเมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา

เอกสารประกอบการขอวีซาทัวร (ใชเวลาพิจารณาวีซา 14 วันทําการ)
1) หนังสือเดินทาง
1.1 ตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน (สําหรับทานที่มีหนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวีซาดวย เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาวีซาของทาน)
1.2 ตองมีหนาวางเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา
2) รูปถาย
2.1 รูปถายปจจุบันหนาตรง 2x2 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ใชรูปสี พื้นฉากหลังสีขาวเทานั้น อายุรูปไม
เกิน 6 เดือน เหมือนกันทั่ง 2 รูป) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไวดานหลังรูป
3) สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประชาชน, สําเนาบัตรขาราชการ, สําเนาใบสูติบัตร (สําหรับเด็ก
อายุต่ํากวา 15 ป และถึงแมจะมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปแลว แตยังศึกษาอยูถึงแมมีบัตรประชาชนแลวทาง
สถานทูตขอสําเนาสูติบัตรดวย) และสําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถามี)
4) หลักฐานการเงิน
4.1 สําเนาสมุดเงินฝากสวนตัวของผูเดินทาง ตั้งแตหนาแรกจนถึงหนาปจจุบัน (ยอนหลัง 6 เดือน
และควรปรับยอดสมุดเงินฝากใหเรียบรอยกอนถายสําเนา) และควรมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก
เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสู
ภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือ
รับรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัวดวย ***สถานทูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเลมจริงของทาน
ในบางกรณี***
4.2 ทางสถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวันเพื่อการพิจารณาวีซาในทุกกรณี
5) หลักฐานการทํางาน (ภาษาอังกฤษและเปนหลักฐานปจจุบันเทานั้น)
5.1 กรณีเปนพนักงาน
- หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเริ่มทํางาน
และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบ
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กําหนดลา
5.2 กรณีเปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
- หนังสือรับรองจากหนวยงาน ระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเริ่มทํางานและ
ชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
5.3 กรณีเปนนักเรียนหรือนักศึกษา
- หนังสือรับรองจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยูในปจจุบัน และสําเนาบัตรนักศึกษา และสมุดพกหรือใบรบ.
5.4 กรณีเปนเจาของกิจการ
- หลักฐานประกอบการคา เชน สําเนาใบทะเบียนการคา, หนังสือรับรองการจดทะเบียนการคา,
หนังสือบริคณหสนธิที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวนพรอมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนา
และประทับตราบริษัทฯ (อายุสําเนาไมเกิน 3 เดือน)
5.5 กรณีเปนแมบาน
- ตองเตรียมหลักฐานของสามีตามขอ 3-5 พรอมสําเนาทะเบียนสมรส
(กรณีไมไดจด
ทะเบียนสมรส ใหทําหนังสือรับรองชี้แจงเปนภาษาอังกฤษ), สําเนาใบหยา หรือ สําเนาใบ
มรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต)
5.6 กรณีผูเยาวอายุต่ํากวา 20 ป
- ไมไดเดินทางพรอมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง จะตองไปทําหนังสือยินยอมใหเดินทางไป
ตางประเทศ จากอําเภอหรือเขตที่ทานอยู โดยระบุชื่อผูที่เด็กเดินทางไปดวยพรอมแนบหลักฐาน
ของบิดาและมารดา ตามขอ 3-5
- เด็กอยูในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยู
ภายใต ก ารปกครองของผู นั้ น เช น สํ า เนาใบหย า พร อ มทั้ ง บั น ทึ ก การหย า ซึ่ ง แสดงว า เป น
ผูรับผิดชอบเด็ก เด็กอยูในความปกครองของผูอื่น จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการ
ปกครองของผูนั้น เชน หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เปนตน พรอมแนบหลักฐานของบิดาหรือมารดา
หรือผูที่เด็กอยูภายใตการปกครองของผูนั้น ตามขอ 3-5
6) หมายเลขโทรศัพทที่บาน, ที่ทํางาน, สถานศึกษา และโทรศัพทเคลื่อนที่ (**เพื่อความสะดวกของ
สถานทูต ในกรณีที่ตองการทราบขอมูลสวนตัวของทานเพิ่มเติมในการอนุมัติวีซา**)
7) กรณี ที่ บ ริ ษั ท ฯ ของท า นเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบค า ใช จ า ยในการเดิ น ทางให กั บ ผู เ ดิ น ทางทั้ ง หมด
นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ใน
จดหมายดวย
8) การบิ ด เบื อ นข อ เท็ จ จริ ง ประการใดก็ ต าม อาจจะถู ก ระงั บ มิ ใ ห เ ดิ น ทางเข า ประเทศในกลุ ม Etats
Schengen เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไป แลว
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
9) หากสถานทู ต มีก ารสุ ม เรีย กสั ม ภาษณ บ างท าน
ทางบริ ษั ทฯ ขอความร ว มมื อในการเชิ ญ ท า นไป
สัมภาษณตามนัดหมายและ โปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก
และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทู ต ขอเอกสารเพิ่ ม เติ ม ทางบริ ษั ท ฯ ใคร ข อรบกวนท า นจั ด ส ง
เอกสารดังกลาวเชนกัน
10) กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต
ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้น
จากประสบการณและระเบียบของสถานทูต ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามแตสถานการณและ
คุณสมบัติของลูกคาในแตละราย ***
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ
กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวา
ทานและคณะไดยอมรับในขอตกลงและเงือ
่ นไข ที่บริษท
ั ฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ

