อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั>งเศส 9 วัน TG [TGV]

ํ เทรวี-> บันไดสเปน-หอเอนเมืองปิ ซ่า
โรม–นครรัฐวาติกนั –มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์–โคลอสเซียม–น้าพุ
เมสเตร้-เกาะเวนิส–สะพานถอนลมหายใจ–จัตุรัสซานมาโค – วิหารเซ็นต์มาร์ค-ล่องเรื อกอนโดล่าอินเทอร์ลาเค่น
ํ าแข็
ํ ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า–
กริ นเดลวาลด์-นัง> รถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา-ถ้าน้
ไคลน์ไชเด็ค-ดีจอง-ปารี สเข้าพระราชวังแวร์ซายย์-ล่องเรื อแม่นาแซนน์
้ํ
-มองมาร์ต-มหาวิหารซาเคร
เกอร์-Duty Free-ช้อปปิP งแบรนด์เนม-ห้างลาฟาแยต

กําหนดการเดินทาง
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19-27 มี.ค.//21-29 มี.ค.//26 มี.ค.-03 เม.ย.//28 มี.ค.-05 เม.ย.//18-26 เม.ย.//22-30 เม.ย.//02-10 พ.ค.//
07-15 พ.ค.//09-17 พ.ค.
14-22 พ.ค.//16-24 พ.ค.//21-29 พ.ค.//23-31 พ.ค.//28 พ.ค.-05 มิ.ย.//30 พ.ค.-07 มิ.ย.//04-12 มิ.ย.//
06-14 มิ.ย.//11-19 มิ.ย.

13-21 มิ.ย.//18-26 มิ.ย.//20-28 มิ.ย.//25 มิ.ย.-03 ก.ค.//27 มิ.ย.-05 ก.ค. 2563

( กรุ ณาสํารองที>นงั> ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื>อความสะดวกในการ
ยืน> วีซ่า)

วันที>1

ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

21.00 น.
สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก
ระหว่างประเทศชัPน 4 เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์D) พร้อมเจ้าหน้าที>คอยดูแลเช็ค
สัมภาระและบัตรที>นงั> บนเครื> อง

วันที>2
โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปี
เตอร์ – โคลอสเซีย
เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – บันไดเสปน – ปราโต้
00.01 น.
ออกเดินทางสู่กรุ งโรม โดยสายการบินไทยเที>ยวบินที> TG 944
06.00 น.
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฟมู ิชิโน่ ประเทศ อิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากรแล้ว
นําท่านออกเดินทางสู่ “กรุ งโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองที>ใหญ่ที>สุดของแคว้นลาซีโอ
และประเทศอิตาลี ตัPงอยูท่ างตอนกลางของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 2,800
ปี นํา คณะท่ า นเดิ น ทางเข้า สู่ “
นครรัฐวาติกนั ” “ ประเทศเอกราช ”
หรื อ “ รัฐอิสระที>เล็กที>สุดในโลก ”
นํา ท่ า นเข้า ชมภายในของ “มหา
วิหารเซนต์ปีเตอร์ ” (ขอสงวนสิ ทธิd
ในการงดการเข้ า ชมภายในมหา
วิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรณี มีการจัด
งานพิธีต่างๆ ซึ> งไม่ อาจเข้าชมได้
หรื อในกรณี คิวต่อแถวในการเข้า
ชมยาวมากเพื>อไม่ให้เป็ นผลกระทบ
กั บ ร า ย ก า ร ท่ อ ง เ ที > ย ว อื > น ๆ ใ น
โปรแกรมทัวร์ ซึ>งเป็ นสิ> งก่อสร้างที>
ใหญ่ แ ละสํา คัญ ที > สุ ด ในนครรั ฐ วาติ กั น เป็ นสถานที > ศ ัก ดิd สิ ทธ์ ข องพระศาสนจั ก ร
โรมันคาทอลิกที>มีขนาด “ ใหญ่ที>สุดในโลก ” ได้รับการออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจลโล ”
นํา ท่ า นเข้า สู่ ภ ายในมหาวิ ห ารซึ> ง
ประดับประดาไปด้วยงานศิลปะชิPน
เอกมากมาย อาทิเช่ น “ ปิ เอต้า
” ( The Pieta ) รู ปแกะสลักหิ นอ่อน
แม่พระมารี อุม้ พระศพของพระเยซู
เจ้าไว้บนตัก จากนัPนรถโค้ชแล่นผ่าน
สถานที > ส าํ คั ญ ต่ า งๆ พร้ อ มชม
สถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่ภายในกรุ ง
โรม อาทิ “ จัตุรัสเวเนเซีย ” Piazza

Venezia จตุรัสที>ยิ>งใหญ่ใจกลางกรุ งโรม ผ่านชมระเบียงปาลาสโซ สถานที>ใช้กล่าว
สุ นทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ “ อนุสาวรี ยพ์ ระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานู เอ็ลที> 2 ” ซึ>ง
ได้ชื>อว่าเป็ นพระบิดาของชา อิตาลี “ประตูชยั คอนสแตนติน” สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและ
ที>มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุ งโรม” จากนัPนชมร่ องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมัน
อันศักดิdสิทธิd “โรมันฟอรั>ม” ให้ท่านได้ลงจากรถพร้อมถ่ายภาพคู ่กบั “สนามกีฬาโคลอสเซี
ยม” 1 ใน 7 สิ> งมหัศจรรย์ของโลก สนามกี ฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ที>มีโครงสร้างเกือบ
สมบูรณ์ตP งั อยูใ่ จกลางกรุ งโรม
โดยนับเป็ นสิ> งก่อสร้างที>มีขนาดใหญ่ที>สุดเท่าที>เคยมีการ
สร้ า งขึP น มาในสมัย อาณาจัก รโรมัน ระหว่ า งทาง ท่ า นจะสามารถชมความงดงาม
สถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่ของกรุ งโรม
เที>ยง บริ การอาหารมืPอกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ํ เทรวี”> ซึ>งเป็ นอีกหนึ>งสัญลักษณ์ของกรุ งโรม น้าพุ
ํ
บ่ายนําท่านท่านชมความสวยงามของ “น้าพุ
แห่งนีP เริ> มเป็ นที>รู้จกั และมีชื>อเสี ยงจากภาพยนตร์เรื> อง " Three Coins in the Fountain " นัก
ท่ อ งเที> ย วที> ไ ด้เ ดิ น
ํ
ทางมาเยี>ยมชมน้าพุ
แห่งนีPมีความเชื>อกัน
ว่า การโยนเหรี ยญ
ลงไปแล้วจะได้กลับ
มาเยือนกรุ งโรมอี ก
ครัPง นําท่านเดินทาง
ต่ อ ไปยัง “ ย่ า น
บั น ไ ด ส เ ป น ”
สถานที>ท่ อ งเที>ย วที>
มีชื>อเสี ยง และเป็ น
สั ญ ลัก ษณ์ อี ก อย่ า ง
หนึ> ง ของกรุ งโรม
เป็ นสถานที> นัด พบ
ของหนุ่ มสาววัยรุ่ น
ของอิตาลี ซ>ึ งในเขต
บริ เวณนีP เต็มไปด้วย
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม
โรมันที>สวยงาม ให้
ท่ า นได้ถ่ า ยภาพไว้
เป็ นที>ระลึก
ํค่า บริ การอาหารมืPอค่าํ
ณ ภัตตาคาร / จากนัPนนําท่านเดินทางเข้าสู่ที>พกั

พักที่ :

Charme Hotel

ที่พักระดับใกล้เคียง

วันที>3
หอเอนเมืองปิ ซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิ ส – สะพานถอนลมหายใจ
– จัตุรัสซานมาโค
วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรื อกอนโดล่า***
เช้า บริ การอาหารมืPอเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที>พกั
นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองปิ ซ่า” เพื>อเข้าชมความมมหัศจรรย์ของ “หอเอนแห่งเมืองปิ ซ่า” 1
ใน 7 สิ> งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง
สร้างด้วยหิ นอ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 ชัPนโดย
เริ> มสร้างเมื>อปี ค.ศ.1174 แล้วเสร็ จเมื>อ
ค.ศ.1350 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 176 ปี
สําหรับหอเอนปิ ซ่านีP ภายในมีเสาหิ นอ่อน
ทีสลักลวดลายด้วยฝี มือจิ ตรกรชื>อดังแห่ ง
ยุคได้สลักลวดลายไว้สวยงามมาก ส่ วน
สาเหตุที>เอียง นัPนเกิดขึPนหลังจากเมื>อสร้าง
เสร็ จแล้ว ฐานได้ทรุ ดไปข้างหนึ>ง เมื>อวัดดู
ปรากฏว่าเอียงออกจากแนวดิ>งของฐานถึง
14 ฟุต แต่กย็ งั ไม่ลม้ ยังคงเอียงอยูเ่ ช่นทุกวันนีP
เที>ยง บริ การอาหารมืPอกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นําท่านลงเรื อเข้าสู่ “ เมืองเวนิส ” หนึ>งในเมืองที>สวยที>สุดในประเทศอิตาลี เป็ นเมืองที>รู้จกั
กันในด้านของความเจริ ญรุ่ งเรื องทางประวัติศาสตร์และศิลปะที>ได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะ
เลอาเดรี ยตริ ก เมืองแห่งสายน้าํ เมืองแห่ง
สะพาน และ เมืองแห่งแสงสว่าง เมือง
เวนิ ส ถูกสร้ างขึP นจากการเชื> อมหมู่เกาะ
ขนาดเล็ก ประมาณ 118 เกาะเข้าด้ วยกัน
ในบริ เวณทะเลสาบเวนิเทียทะเลสา บน้าํ
เค็มนีPตP งั อยูบ่ ริ เวณชายฝั>งระหว่างปากแม่นา้ ํ
โปกับแม่นาพลาวิ
้ํ
ซึ>งเป็ นส่ วนหนึ>งของทะ
เลอาเดรี ยตริ ก ในภาคเหนื อของประเทศ
อิ ต าลี โดยทัPง เมื อ งและทะเลสาบได้ถูก
ประกาศให้เป็ นมรดกโลกในปี 1987 ชม
ความสวยงามของ “ โบสถ์เซนต์มาร์ค ” ซึ>งเป็ นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ที> “ ใหญ่ที>สุด” ใน
ยุโรปตะวันตก ประดับประดาด้วยโมเสกทองคําอันงดงาม ให้ท่านได้สมั ผัสคลองแห่ ง

ค่าํ

เวนิสอันแสนโรแมนติกโดยการ “ นัง> เรื อกอนโดร่ า” Gondora ที>มีชื>อเสี ยงระดับ
โลก(ไม่รวมในรายการทัวร์กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
บริ การอาหารมืPอค่าํ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่ : Del&ino Ambasciatori Hotel หรือที่พัก
ระดับใกล้เคียง
วันที>4

เวนิส เมสเตร้ - อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที>ยวชมเมือง

เช้า บริ การอาหารมืPอเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที>พกั
นําท่านออกเดินทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านชมเมืองต่างๆระหว่างทาง ซึ>งเป็ นบริ เวณ
ดิ น แดนทะเลสาบของประเทศ
อิตาลีถึง “เมืองโคโม” เดินทางข้ าม
พ ร ม แ ด น สู ่ ส วิ ต เ ซ อ ร์ แ ล น ด์
ร ะ ห ว่ า ง ท า ง ช ม วิ ว ทิ ว ทั ศ น์ ที >
สวยงาม ผ่าน เมื องลูกาโน ที>อยูใ่ น
ภาคใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ในเขตรัฐทีชีโน โดยตัวเมืองนัPนถูก
ล้อมรอบด้วยภูเขาจํานวนมาก อีก
ทัPงยังตัPงอยูร่ ิ ม “ทะเลสาบลูกาโน”
ที>ตP งั อยูร่ ะหว่างพรมแดนของประ
เทศสวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี
เที>ยง บริ การอาหารมืPอกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นําท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “ เมืองอินเทอร์ลาเก้น ” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนั
ด์ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตัPงอยู่
ระหว่ า งทะเลสาบสองแห่ งคื อ
Thunersee และ Brienzersee
ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดย
เฉพาะอย่า งยิ>ง ท่ า นจะได้เ ห็ น เขา
จุงเฟราอันลือชื>อ , นาฬิกาดอกไม้ ,
สถานคาสิ โน ฯลฯ ตรงนีPแหละคือ
สวิสฯแบบสุ ดสุ ด อย่างที>หลายคน
ยังไม่เคยได้สัมผัส และยังใช้เป็ น
ฉากภาพยนตร์ไทย เรื> อง วันนีPที>รอ
คอย ให้ท่านได้อิสระกับการเลือก
ซืPอสิ นค้าสวิสฯอาทิเช่น นาฬิกาแบ
รนด์เนมชื>อดัง มีดพับ, ช็อคโกแลต
ฯลฯ และเดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก นําท่านเดินทางเข้าสู่ที>พกั
ํค่า อิสระกับอาหารมืPอค่าตามอั
ํ
ธยาศัยเพื>อความสะดวกในการช้อปปิP งของทุกท่าน

พักที่ : City Oberland Hotel หรือที่พักระดับ
ใกล้เคียง

วันที>5
อินเทอร์ลาเค่น – กริ นเดลวาลด์ – นัง> รถไฟชมวิวพิชิตยอดเขา
จุงเฟรา
ํ าแข็
ํ ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – ดีจอง
ถ้าน้
เช้า บริ การอาหารมืPอเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที>พกั

นําท่านออกเดินทางขึPนมุ่งหน้าสู่ “หมู่บา้ นกริ นเดลวาลด์” ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชม
วิวทิวทัศน์แบบสวิสเซอร์แลนด์แท้ๆ ที>มีทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ดอกไม้ป่าบานสะพรั>งในฤดู
ใบไม้ผลิ หรื อใบไม้เปลี>ยนสี ในช่วงฤดูใบไม้
ร่ วง พร้อมนําคณะเปลี>ยนบรรยากาศโดยการ
“นัง> รถไฟชมวิว” ท่ องเที>ยวธรรมชาติ บน
ภูเขาสูง แห่งแอลป์ แล้วเปลี>ยนเป็ นรถไฟสาย
ภูเขาที> “ สถานีไคลน์ ไชเด็ค ” รถไฟที>จะนํา
ท่ านเดิ นทางลอดอุ โมงค์ที>ชาวสวิสฯได้ขุด
เจาะไว้ที>ความสูงถึง 3,464 เมตร แล้วนําคณะ
ลงรถไฟ ณ “ สถานีรถไฟที>สูงที>สุดในยุโรป
” Top of Europe“ สถานีบน “ ยอดเขาจุงเฟ
รา” Jungfraujoch ซึ>ง มีความสูง 4,158 เมตร
(13,642 ฟุต) นักท่องเที>ยวหลายๆคนบอกว่าที>นี>สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ นําคณะท่าน
ํ าแข็
ํ ง 1,000ปี Ice Palace ที>สร้างโดยการเจาะธารน้าแข็
ํ งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อม
เข้าชมถ้าน้
ํ งแกะสลักรู ปร่ างต่างๆ จากนัPนชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิ มะที>ลานพลาโต Plateau
ชมน้าแข็
และไม่ควรพลาดการส่ งโปสการ์ดจากที>ทาํ การไปรษณี ยท์ ี>สูงที>สุดในโลก
เที>ยง บริ การอาหารมืPอกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant (พร้อมเมนู

อาหารแบบกรุ๊ปที>ดีที>สุดบนยอดเขา)
บ่าย นําท่านเดินทางลงจากเขา ท่ านจะได้สมั ผัสกับบรรยากาศวิวทิวทัศน์อนั งดงาม อี กด้านหนึ>ง
ของ Top of Europe เปลี >ยนรถไฟที> “ สถานี
ไคลน์ไชเด็ค” เพื>อเดิ นทางสู่ สถานี สุดท้าย
“สถานี เลเทอร์ บรุ นเน่ น”จากนัPนนําท่านเดิ น
ทางเข้าสู่ “เมืองดีจอง” ซึ>งเป็ นอี กเมืองหนึ>งที >
สวยงามของประเทศฝรั>งเศส อดีตเมืองหลวง
แห่งแคว้นเบอร์กนั ดี ชมอาคารบ้านเรื อนสมัย
เรอเนสซองส์, โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมัย
ยุคกลาง ซึ> งมีจุดเด่นคือ การมุงหลังคาด้วย
กระเบืPองสี แดงสด จัดเรี ยงเป็ นลวดลายงดงาม
และยัง เป็ นเมื อ งที>มี ค วามสํา คัญ ในด้า นการ
คมนาคม
ค่าํ บริ การอาหารมืPอค่าํ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : Ibis Dijon Hotel / Hôtel Kyriad Dijon
Gare หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที>6
ดีจอง – รถไฟด่วน TGV - ปารี ส – พระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรื อ
ชมแม่นาแซนน์
้ํ
เช้า บริ การอาหารมืPอเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที>พกั
นําท่านออกเดินทางเข้าสู่ “ มหานครปารี ส ” (310ก.ม.) เมื องหลวงของประเทศฝรั>งเศส โดย
รถไฟด่วน TGV หรื อ Train A Grande Vitesse ด้วยความเร็ วกว่า 300 กิโลเมตรต่อชัว> โมง

ท่านจะได้ชมวิวสวยงามระหว่างทาง และ
เปลี>ยนบรรยากาศ การเดินทางด้วยรถไฟ /
ถึ ง มหานครปารี ส นํา ท่ า น ผ่า นชม
มหานครปารี ส ตัPงอยูบ่ นแม่นาแซนน์
้ํ
บริ เวณตอนเหนื อของประเทศฝรั>งเศสบน
ใจกลางแคว้นอีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตัPง
ถิ>นฐานมากว่า 2,000 ปี ปั จจุบนั กรุ งปารี ส
เป็ นหนึ> งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิ จและ
ํ ย แห่ ง หนึ> ง ของโลก
วัฒ นธรรมที> ล ้าสมั
และ ด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา
บันเทิง สื> อ แฟชัน> วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทําให้กรุ งปารี สเป็ นหนึ>งในเมืองที>สาํ คัญที>สุดแห่ง
หนึ>งของโลก
เที>ยง บริ การอาหารมืPอกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นําท่านเข้าชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวร์ ซายย์” ไกด์ประจําพระราชวังคอย
บ ร ร ย า ย ต า ม จุ ด ต่ า ง ที > ส าํ คั ญ ๆ ข อ ง
พระราชวัง จัดเป็น 1 ใน 7 สิ่ง
ม หั ศ จ ร ร ย์ ข อ ง โ ล ก ยุ ค
ปั จ จุ บั น เ พ ร า ะ ค ว า ม
ส ว ย ง า ม ใ ห ญ่ โ ต ข อ ง ตั ว
ปราสาท และสวนดอกไม้ที่
มี ก า ร ต ก แ ต่ ง ไ ว้ อ ย่ า ง
สวยงาม ผู้ที่ก่อสร้างพระรา
ชวังแวร์ซายส์ ที่งดงามแห่ง
นี้ คือ พระเจ้าหลุยส์ที่ 14
ของฝรั่งเศส พระราชวังใน
อดีตแห่งนีPมีพPืนที>ประมาณถึง 37,000 ไร่
แต่ปัจจุบนั นัPนพืPนที> บางส่ วนถูกนําไปใช้
ประโยชน์ ด้ า นอื > น จึ ง เหลื อ พืP น ที > เ พี ย ง
5,500 ไร่ แต่อย่างไรก็ตามพระราชวังแวร์
ซายส์ ก็ย งั คงความงดงามและยิ>ง ใหญ่
อลังการเสมอมา นําท่านชมห้องหับต่างๆ
ที>ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงตามชื>อเทพเจ้า
ต่างๆ อาทิเช่น ห้องเฮอคิวลีส, ห้องวีนสั ,
ห้องนโปเลียน, ห้องอพอลโล, ฮอลล์ออฟมิเรอร์ Hall of Mirrors แต่ละห้องของพระราชวัง
ล้วนมีค่าด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั>งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้
เป็นพระราชวังที>งดงามล้ําค่าที>สุดแห่งหนึ>งของโลก ชมห้องประวัติศาสตร์เมื>อคราวที>พระยา
โกษาธิบดี(ปาน) เข้าเฝ้าราชสํานักฝรั>งเศส นําท่าน “ล่องเรื อชมแม่นาแซนน์
้ํ
” พร้อมชมชม
สถานที>สาํ คัญคู่บา้ นคู่เมืองสองฝั>งของแม่นาแซนน์
้ํ
โบราณสถานและอาคารที>เก่าแก่สร้าง
ด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุ รักษ์และสร้ างภาพให้ปารี สโดดเด่นเป็ น

ค่าํ

มหานครที>งดงามแห่งหนึ>งของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภัณฑ์ลฟู ร์ , ศาลาว่าการ โอเต็ล
เดอ วิลส์ ,เกาะเซ็นต์หลุยส์ ,โบสถ์นอร์ทเตรอดาม , พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ , แซงวาลีPด , พระราช
วังบูร์บอ็ ง ,สะพานอเล็กซานเดอร์ที> 3 ฯลฯ
บริ การอาหารมืPอค่าํ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : Best Western CDG Airport Hotel ที่พัก
ระดับใกล้เคียง
วันที>7
ปารี ส – พิพิธภัณฑ์ลฟู ร์ - Duty Free - ช้อปปิP งแบรนด์เนม – ห้าง
ลาฟาแยต
เช้า บริ การอาหารมืPอเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที>พกั
นําท่านเดินทางเพื>อ เข้าชมภายใน “พิ พิธภัณฑ์ลฟู ร์” (ไกด์ประจําพิพิธภัณฑ์ คอยบรรยายตาม
จุดต่างที>สาํ คัญๆของพิพิธภัณฑ์) เป็ นพิพิธภัณฑ์ที>สาํ คัญ
และยิง> ใหญ่ที>สุดแห่งหนึ>งของโลกเป็ นสถานที>ตP งั แสดงศิลป
วัตถุนบั ชิPนไม่ถว้ น เดิมลูฟร์เป็ นพระราชวัง แต่ต่อมาเมื>อ
ราชสํานักย้ายไปที> แวร์ซายส์กไ็ ด้กลายเป็ นพิธภัณฑ์ ภายใน
จัดแสดงศิลปวัตถุชิPนสําคัญ อาทิ ภาพวาด โมนาลิซ่า ของลี
โอนาร์โด ดาวินชี, รู ปปัP นวีนสั เดอมิโล, รู ปแกะสลักทาส
ของไมเคิล แองเจโล ฯลฯ ประตูทางเข้าตรงกลางครอบไว้
ด้วยปิ รามิดกระจก ซึ>งเพิ>งก่อสร้างเพิ>มเติมขึPนมาในปี ค.ศ.
1989 นําผ่านชม“ จัตุรัสคองคอร์ด” Place de la Concorde ที>
พระเจ้าหลุยส์ที> 16 และพระนางมารี องั ตัวเนต ถูกตัดสิ น
ประหารชีวติ โดยกิโยตินในสมัยปฏิวตั ิฝรั>งเศส ชมถนนแห่ง
แฟชัน> “ ชองเอลิ เซ่ ” (Champs-Elysees) ที >มี ความยาวกว่า 2
กิโลเมตรที>ร่มรื> นไปด้ วยต้นเมเปิP ลตลอดสองข้างทางและ
ถือว่าเป็ นถนนที>ติดอันดับสวยที>สุดในโลก ให้ท่านได้ถ่าย
ภาพคู่กบั “หอไอเฟล” สัญลักษณ์ อันโดดเด่นของมหานคร
ปารี ส บริ เวณ“จัตุรัสทรอคาเดโร” ชม “ ประตูชยั ” Arc de Triomphe สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ
ที>จกั รพรรดินโปเลียนให้สร้างขึPนในปี ค.ศ.180 นําท่านช้อปปิP งสิ นค้าปลอดภาษีที> Duty Free
ํ
อิสระกับการ ช้อปปิP งสิ นค้าตามรสนิยมแบรนด์ชื>อดังนานาชนิด อาทิ น้าหอม
เสืP อผ้ากระเป๋ า
เครื> องสําอาง
เที>ยง อิสระกับอาหารมืPอกลางวันเพื>อความสะดวกในการช้อปปิP ง
บ่าย จากนัPนสิ นค้าแบรนด์เนมชื>อดังที>หา้ งสรรพสิ นค้า แกลลารี -ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette
ํ
ค่าํ อิสระกับอาหารมืPอค่าตามอั
ธยาศัยเพื>อความสะดวกในการช้อปปิP งของทุกท่าน

พักที่ : Best Western CDG Airport Hotel ที่พัก
ระดับใกล้เคียง
วันที>8
ปารี ส - มองมาร์ต - มหาวิหารซาเครเกอร์ - LA VALLÉE
VILLAGE OUTLET
เช้า บริ การอาหารมืPอเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที>พกั

นําท่านเดินทางเข้าสู่ “ย่ านมองมาร์ต” (Montmarte) เป็ นเนินเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของ
ปารี สและเป็ นจุดที>สูงที>สุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเครเกอร์” (Bassilica of Sacre Coeur )
หรื อวิหารพระหฤทัย ที>สร้างขึPน
เพื>อ เป็ นอนุ ส รณ์ ส ถานที>อุ ทิ ศ แด่
ชาวฝรั>งเศส ที>เสี ยชีวติ จากสงครา
มกับป รัสเซีย ออกแบบตามแบบ
ศิลปะสไตล์โรมัน - ไบเซนไทน์
Roman-Byzantine สี ขาวสวยเด่น
เป็ นสง่าบนเนิน เขามองมาร์ต นํา
ท่านชมความงามของวิว สวยของ
ปารี ส จนอาจกล่าวว่า เนินเขามอ
งมาร์ ตเป็ นเนิ นแห่ งประวัติศาสตร์
และ เนินแห่งความฝัน ของบรรดา
ศิลปิ นทัPงหลาย ณ ที>แห่งนีPคือ ที>นดั
พบของศิลปิ นมาตัPงแต่ศตวรรษที> 19 ผลงานศิลปะได้มี การสร้างสรรค์จากที>นี>เป็ นจํานวน
มาก อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารี เซียง ในย่านมองมาร์ตตลอด
สองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านกาแฟสไตล์ปารี เซียง อิสระให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศ และ
เลือกซืPอของที>ระลึกต่างๆ
เที>ยง บริ การอาหารมืPอกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นําท่านออกเดินทางสู่ ช้อปปิP งเอาท์เล็ทต์ที>ใหญ่ที>สุดในปารี ส LA VALLÉE VILLAGE ซึ>ง
เต็มไปด้วยสิ นค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากมาย
ํค่า อิสระกับอาหารมืPอค่าตามอั
ํ
ธยาศัยเพื>อความสะดวกในการช้อปปิP งของทุกท่าน
ได้เวลานัดหมาย เดินทางเข้าสู่สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์
21.30 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่
TG 933

วันที>9

กรุ งเทพฯ

15.00 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี>ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื>องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื>องมาจาก
สายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที>ทางคณะเดินทางในขณะนัPน เพื>อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็
คชัน> ส์ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผนู ้ าํ ทัวร์ มีอาํ นาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนัPนทัPงนีPการตัดสิ นใจ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่
คณะเป็ นสําคัญ

อัตราค่าบริ การ
ช่วงออกเดินทาง

ม.ค.-มี.ค. 2563

ํ า เด็กอายุต่ากว่
ํ า
ผูใ้ หญ่พกั
เด็กอายุต่ากว่
พัก
ห้องละ 2 ท่าน
12 ปี
12 ปี
ท่ า นเดี ยว /
พักกับผูใ้ หญ่ 1 พักกับผูใ้ หญ่ 2 ห้อง
ท่าน
ท่าน
( มีเตียงเสริ ม ) จ่ายเพิ>ม
69,900 69,900 69,900

17,900

เม.ย.-มิ.ย. 2563

71,900 71,900 71,900

17,900

ต้องการเดินทางโดยชัPนธุรกิจ Business Class กรุ ณาสอบถามราคาเพิ>มเติมจากเจ้าหน้าที>
บริ ษทั ฯ
อัตราค่าบริ การนีPรวม

ค่าตัวq เครื> องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-โรม // ปารี ส-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
ค่ารถปรับอากาศนําเที>ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที>ชาํ นาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่
อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที>พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื> องปรับอากาศ
ํ
เนื>องจากอยูใ่ นแถบที>มีอุณหภูมิต่าและราคาโรงแรมจะปรั
บขึPน 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล
เทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที>ทาํ ให้ตอ้ งมีการปรับเปลี>ยนย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
เป็ นหลัก
ค่าธรรมเนียมในการยืน> วีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่
ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรื อไม่กต็ าม
ค่าอาหารที>ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ>นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนําทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาํ เที>ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอด
การเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท***

อัตราค่าบริ การนีPไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ>ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที>จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื> องดื>มและอาหารนอกเหนือจากที>ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีนามั
้ ํ นที>ทางสายการบินแจ้งเปลี>ยนแปลงกะทันหัน
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที>พกั (ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่านเนื>องจากป้ องกันการสูญหายจาก
มิจฉาชีพที>แฝงตัวเข้ามา
ในโรงแรมที>พกั และเพื>อความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าห้องพักสําหรับทุกท่าน)

ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 14 ยูโร
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบ
สากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน
เงื>อนไขการสํารองที>นงั> และการชําระเงิน

กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้ อมชําระงวดแรก 30,000 บาท ก่ อนการเดิ นทาง พร้ อมแฟกซ์ส าํ เนาหน้า
หนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั และค่าใช้จ่ายส่ วนที>เหลือกรุ ณาชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14
วัน มิฉะนัPนจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิdยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ>งจะเกิดขึPนได้กต็ ่อเมื>อไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้
อย่างน้อย 20 ท่าน และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ>งใน
กรณี นP ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ทP งั หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์อื>นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิdที>จะเปลี>ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นP ี เมื>อเกิดเหตุจาํ เป็ น สุ ดวิสยั จนไม่
อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที>สูญหาย สูญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที>นอกเหนือความ รับผิด
ชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื>องจากรายการทัวร์นP ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิdการใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูก
ปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิdไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื>อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทัPงหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับ
ทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื>อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที>ได้ระบุไว้โดย
ทัPงหมด

หมายเหตุ
• ทางบริ ษทั จะทําการยืน> วีซ่าของท่านก็ต่อเมื>อในคณะมีผสู ้ าํ รองที>นงั> ครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับ
จากทางสถานทูต เนื>องจากบริ ษ ั ทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที>เป็ นกรุ๊ ปในการยืน> วีซ่า อาทิ ตัวq เครี> องบิน , ห้อง
พักที>คอนเฟิ ร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะ
สามารถยืน> วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
• หากในช่วงที>ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยืน> วีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิdในการยืน> วีซ่าเดี>ยว ซึ>ง
ทางท่านจะต้องเดินทางมายืน> วีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที>ของ
บริ ษทั คอยดูแล และอํานวยความสะดวก
• เอกสารต่างๆที>ใช้ในการยืน> วีซ่าท่องเที>ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าํ หนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์เป็ นผู ้
กําหนด ท่านที>มีความประสงค์จะยืน> วีซ่าท่องเที>ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถกู ต้อง และครบถ้วน
ตามที>สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และ
อํานวยความสะดวกในการยืน> วีซ่าเท่านัPน มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
• กรณี วซี ่าที>ท่านยืน> ไม่ผา่ นการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายจริ งที>เกิด
ขึPนดังต่อไปนีP
ค่าธรรมเนี ยมการยืน> วีซ่าและค่าดําเนิ นการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนี ยมใดๆทัPงสิP นแม้วา่ จะผ่าน
หรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
ค่ามัดจําตัวq เครื> องบิน หรื อตัวq เครื> องบินที>ออกมาจริ ง ณ วันยืน> วีซ่า ซึ>งตัวq เป็ นเอกสารที>สาํ คัญในการยืน>
วีซ่า หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณา ตัวq เครื> องบินถ้าออกตัวq มาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที>
ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที>เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่
ออกตัวq ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจําตัวq ตามจริ งเท่านัPน
ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้อง
โดนค่ามัดจําห้องพักทุกคืน ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที>เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง
100% ในทันที ทางบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชีPแจงให้ท่านเข้าใจ(ทัPงนีPขP ึนอยูก่ บั การต่อรองระหว่า
งบริ ษทั ฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ ต่างประเทศหรื อโรงแรมที>พกั ต่างประเทศเพื>อที>จะได้ประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้า
เป็ นสําคัญ)
• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิdในการยึดค่าใช้จ่ายทัPงหมด
100%
• ทางบริ ษทั เริ> มต้น และจบ การบริ การ ที>สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่าง
ประเทศ และจะสํารองตัวq เครื> องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ>งอย่างใดที>ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทาง
บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนีP เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที>นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดินทางของ
บริ ษทั ฉะนัPนท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที>จะสํารองยานพาหนะ

เงื>อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทัPงหมด ยกเว้นกรุ๊ ปที>เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที>ตอ้ งกา
รันตีมดั จํากับสายการบิน หรื อ กรุ๊ ปที>มีการการันตีค่ามัดจําที>พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ
หรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึPนไป - เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึPนไป - เก็บค่าใช้จ่าย 70 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน - เก็บค่าบริ การทัPงหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้องมาโชว์
ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน)

ํ า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
หนังสื อเดินทางที>เหลืออายุใช้งานไม่ต่ากว่
รู ปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านัPน ) 1.5 X 2.0 นิPว จํานวน 3 รู ป ขึPน
อยูก่ บั ประเทศที>จะเดินทาง

หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที>มีชื>อ
ผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที>จะเดินทาง *พนักงานและผูถ้ ือหุน้
หนังสื อรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาํ ว่า TO
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื>อแต่ละสถานทูต
*ข้าราชการและนักเรี ยน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านัPน ส่ วนบัญชี
อื>นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื>นๆ สามารถยืน> แนบเพิ>มเติมได้ ทัPงนีP
เพื>อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาํ ว่า TO WHOM IT MAY
CONCERN แทนการใช้ชื>อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement และ สําเนาสมุด
เงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกดชื>อให้ตรงกับหน้าพาส
ปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสําเนาที>ท่านจะใช้ยนื> วีซ่า (ใช้เวลาดําเนินการขอประมาณ
3-5 วันทําการ)
* เด็กต้องทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที>มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคาร
ออกเอกสารแยกคนละชุด
ํ า 20 ปี บริ บูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ>ง หรื อ
กรณี เด็กอายุต่ากว่
บิดามารดาไม่ได้เดินทางทัPงสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา
และ มารดา ซึ>งจดหมายต้องออกโดยที>วา่ การอําเภอ
สําเนาบัตรประชาชน หรื อ สําเนาสูติบตั ร 1 ชุด
สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
สําเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
สําเนาใบเปลี>ยนชื>อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น
เป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที>ได้ชาํ ระไปแล้วและ
หากต้องการขอยืน> คําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัPง
หากสถานทูตมีการเรี ยกสัมภาษณ์ ทางบริ ษทั ฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด
หมายและโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัPงนีPทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที>ไปอํานวยความสะดวก และประสาน
งานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ>มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดัง
กล่าวเช่นกัน
กรณี ที>ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิdในการแจ้งสถานทูต
ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื>องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที>มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที>จะเดินทางไปท่องเที>ยว
ยังประเทศตามที>ระบุเท่านัPน การปฏิเสธวีซ่าอันเนื>องมาจากหลักฐานในการขอยืน> วีซ่าปลอมหรื อผิด
วัตถุประสงค์ในการยืน> ขอวีซ่าท่องเที>ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิdในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่าย
ที>เกิดขึPนจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปลี>ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัPงนีPจะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ น
หลัก

