พิชติ ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe

พระราชวังแวร์ซายส์ และพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้อง ทีส่ าคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มีตอ่ คิว)

พักสวิสเซอร์แลนด์ 2 คืน พัก Interlaken สถานตากอากาศที่นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกชื่นชอบมากที่สุด
พักเมืองลูเซิร์น เมืองเล็กๆอันแสนน่ารัก ชมสัญลักษณ์ประจาเมือง สะพานไม้ชาเปล และ สิงโตหินแกะสลัก
แวะเที่ยวมิลาน มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ พร้อมถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งมิลาน
เที่ยวเกาะเวนิส ชมวิวบรรยากาศของเวนิส
นครรัฐวาติกัน เที่ยวชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมลาค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
!! !! !! !! !! !! !! ลิมรสเมนูพิเศษ !!!! !! !! !! !!
ฝรั่งเศส : หอยเอสคาโก้ + ไวน์ + เป็ดอบซอสส้ม/สเต๊กเนือ/ปลา + ของหวาน
สวิตเซอร์แลนด์ : ฟองดูชุดใหญ่ต้นตาหรับสวิตเซอร์แลนด์
อิตาลี : พิซซ่าต้นตาหรับอิตาลี + สปาเก็ตตีอิตาลี

กาหนดการเดินทาง วันที่ 25 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 (วันคริสต์มาส)
วันแรก
17.00 น.

21.25 น.
วันที่สอง
09.25 น.

เที่ยง
บ่าย

กรุงเทพฯ – ปารีส
 คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน EMIRATES (EK) สังเกตุ
ป้าย กราเซีย กรุ๊ป เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อ นรับพร้อมอานวยความสะดวกด้านสัมภาระบัตรที่นั่งขึ้น
เครื่อง
 ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยเที่ยวบินที่ EK 373/ EK 071 แวะเปลี่ยนเครื่องที่
สนามบินดูไบ บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน
ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ –พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ –ล่องเรือแม่นาแซน – ชมเมือง– อาหารพืนเมืองหอยเอสคาโก้
อบเนยในร้านสุดหรู
เดินทางถึง สนามบินชาล์เดอโกล์ล หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค้ชปรับอากาศมาตรฐาน
ยุโรปนาท่านเดินทางไปยัง แวร์ซายส์ อดีตเมืองหลวงและศูนย์ กลางการเมืองการปกครองในสมัยพระเจ้า
หลุ ย ส์ ที่ 14 อยู่ ห่ า งจากปารี ส ไปทางตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ระยะทางประมาณ 24 กิ โ ลเมตร น าท่ า นเข้ า ชม
พระราชวังแวร์ซายส์ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย
ข้อ มูล แน่น ปึ๊ ก ที่ สาคั ญเที่ ยวแบบ VIP ไม่มี ต่ อคิ ว )
พระราชวั งที่ถูก สร้า งขึ้น มาเพื่ อให้ ใหญ่ที่ สุดในปฐพี
ชมความอลังการของพระราชวังซึ่งได้รับการตกแต่งไว้
อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ
อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงครามและ
สันติภาพ รวมถึงเรื่องราวและความเป็นมาของอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ชม
และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณอุทยานอันร่มรื่นและหลากหลายด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสีสันสวยงาม สมควร
แก่เวลานาท่านเดินทางเข้าสู่ นครปารีส นครหลวงของฝรั่งเศส ศูนย์กลางแห่งแฟชั่นชั้นนาของโลก ตั้งอยู่ริม
สองฝั่งของแม่น้าแซน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
หลังจากนั้นนาท่านเข้ าชมความยิ่งใหญ่ อลังการ ณ พิพิธภัณฑ์ลูฟ ร์
(มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ข้อมูลแน่นปึ๊ก ที่สาคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว)
หรือ ในชื่อ ทางการว่า THE GRAND LOUVRE เป็นพิ พิธภัณฑ์ที่ มี
ชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวตึกที่ตั้งอยู่
เคยเป็นพระราชวังมาก่อน โดยกษัตริฟิลิป-ออกัสตัส สร้างเป็นป้อมปราการ จากนั้นพระเจ้าชาร์ลที่5 ได้ขยาย
ป้อมปราการลูฟร์ให้เป็ นพระราชวัง พระเจ้าหลุยส์ 13และ14 เคยประทับอยู่ที่นี่ ปัจจุบัน ลูฟร์ เป็นสถานที่จัด

แสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจานวนมากกว่า 40,000 ชิ้น มีตั้งแต่ศิลปะ สมัย
อีทรัสกัน กรีก โรมัน อียิปต์ภาพเขียนและปติมากรรมยุคเรอเนสซองซ์ ให้ท่านได้ ถ่า ยรูป
กับปิรามิดแก้ว ซึ่งเป็นทางเข้าหลักออกแบบโดยสถาปนิกเชื้อสายอเมริกัน - จีน นาท่าน
ชื่นชม ภาพวาดโมนาลิซา ของเลโอนาร์โด ดาวินชี จิตรกรและสถาปนิก อัจฉริยะ ชาวอิ
ตาเลียน ภาพวาดชวนพิศวงเนื่องมาจากรอยยิ้มอันเปี่ยมด้วยเลศนัยของนางที่อยู่ในภาพ จนทา
ให้ผุ้คนวิจารณ์กันมากว่าแท้จริงแล้วโมนาลิ ซ่า คือ ใครกันแน่ เป็นบุรุษหรือสตรี ชมรูปปั้น
ภาพเทพธิดาวีนัส (VENUS DEMILO) และศิลปะสาคัญ ของโลกส ภายในพิพิธภัณฑ์ นาท่านสู่
ท่าเรือ Pont de L’alma เพื่อ ลงเรือ บาโตมูซ ล่อ ง แม่น้า แซน ชม
สถานที่สาคัญคู่บ้านคู่ เมือง ผ่านชมความงดงามของโบราณสถาน และอาคาร
เก่าแก่สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็น
อย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่
ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีสได้ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่ สุดแห่งหนึ่งของโลก อาทิเช่น สะพานอเล็ก
ซานเดอร์, ศาลาว่าการ, จัตุรัสคองคอร์ด, โรงกษาปณ์, เกาะอิลเดอลาซิเ ต้ ศูนย์กลางเมืองแห่งแรก สถานที่ตั้ง
มหาวิหารนอเตรอดาม สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิ กที่ประดับตกแต่งด้วยกระจกสีอย่างงดงาม ซึ่งในอดีตเคยใช้
เป็นสถานที่สาหรับพิธีราชาภิเษกนะโปเลียนขึ้นครองราชย์ มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และ พระราชวังกองแซร์เจอ
รี วังทรงชาโต้และเรือนจาหลวงซึ่งเคยเป็นที่คุมขังพระนางมารี อังตัวแนตต์ ฯลฯ
ค่า

รับประทานอาหารแบบพืนเมืองฝรั่งเศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย ,ท่ านสามารถ เลือก
สเต๊กสไตล์ฝรัง่ เศส 1 อย่าง อาทิเนือหมู/เนือวัว/เป็ดอบซอส/ปลา พร้อมจิบไวน์ฝรั่งเศส ตบ
ท้ายด้วยของหวาน )

 พักค้างคืน ณ MERCURE PARIS LA VILLETTE หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)
วันที่สาม
เช้า

ชัน 2 ของ หอไอเฟิล – ประตูชัย – ช็อปปิ้งห้างแกลลารี่ ลาฟาแยตต์
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ขึนลิฟท์สู่ชัน 2 ของ หอไอเฟิล สัญลักษณ์ของนครปารีส เลิศ
หรู อลังการโรแมนติค เป็นหอสูงสร้างด้วยโครงเหล็กทั้งหมด โดยชาวฝรั่งเศสชื่อ
กุสตาฟ เอฟเฟล มีความสูง 984 ฟุต ใช้เหล็กทั้งหมด 7 พันตัน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2413 เพื่อ
เป็นประติมากรรมฉลองครบรอบ 100 ปีหลังการปฏิวัติฝรั่งเศส ท่ามกลางเสียงคัดค้านของ
ประชาชนในสมัยนั้นว่า รูปทรงน่าเกลียดอัปลักษณ์เป็นที่สุด หารู้ไม่ว่าอีกไม่กี่สิบปีต่อมา
หอเหล็กสูง 324 เมตร น้าหนัก 10,000 ตันนี้ จะกลายเป็นสัญลักษณ์ประจาเมืองที่ค นทั่ว
โลกอยากมาเห็น ให้ท่านได้เพลิดเพลิน สนุกสนาน ชมทัศนียภาพอันสวยงามของกรุงปารีส ได้อย่างทั่วถึงและจุ

เที่ยง

ค่า
วันที่สี่
เช้า

ใจหลังจากนั้นนาท่านไปชม ประตูชัย สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียน ก่อนนั่ง
รถผ่านชมสองฟากฝั่ง ถนนชองป์เซลิเซ่ ต้นแบบถนนราชดาเนินของไทย ซึ่งเต็มไปด้วย
คาเฟ่และร้านค้าขายของดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ชื่อก้องโลก
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวก และให้เวลากับการช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ ได้อย่างเต็มที่
นาท่านสู่ ร้านสินค้าปลอดภาษี ย่านออสมันบูโลวาร์ด เพื่อให้ ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่คืนภาษีให้กับ
นักท่อ งเที่ยวโดยเฉพาะ อาทิเช่น เครื่องสาอาง, น้าหอม, เครื่อ งประดับ , กระเป๋าหนัง และเครื่อ งหนังอื่นๆ
รวมทั้งเสื้อผ้า BRAND NAME จากฝรั่งเศส จากนั้นอิสระให้ท่านช็ อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสภายใน
ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง แกลลารี่ ลาฟาแยตต์ ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมทุกยี่ห้อรวมถึง LOUISE VUITTON
ท่านที่ไม่มี ความประสงค์ช็อปปิ้งสามารถเดินชมความงามของ บ้ า นเมื อ งและโรงละครโอเปร่ า ที่ เ ก่ า แก่
สวยงาม เพราะย่านช็อปปิ้งอยู่กลางเมืองมีอาคารบ้านเรือนสวยงามมาก
 รับประทานอาหารค่า ณ ณ ภัตตาคาร
 พักค้างคืน ณ MERCURE PARIS LA VILLETTE หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)
ปารีส –รถไฟด่วน TGV – ดิจอง –อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเดิ นทางไปยังสถานีรถไฟ TGV น้าท่านเดินทางสู่

เมืองดิจอง ด้วยรถไฟด่วน TGV เพลิดเพลินและสนุกสนาน
กับความสะดวกสบาย ด้ว ยความเร็วกว่า 300 กิ โลเมตร/
ชั่วโมง (ไม่ต้องลากกระเป๋าใหญ่ไปให้ล้าบาก เพราะเรามีรถ
บัสขนสัมภาระไปให้ท่าน ) ผ่านชมทิวทัศน์ของท้องทุ่ง และชีวิตผู้คนชาวฝรั่งเศสในชนบทไปยัง เมืองดิ
เที่ยง
บ่าย

ค่า

จอง เมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องไวนืของฝรั่งเศส
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(อาหารพืนเมือง สไตล์ฝรั่งเศส )
เดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเค่น เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมือง
ตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือ ง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ
Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ , นาฬิกาดอกไม้
, สถานคาสิโน ฯลฯ ให้ท่านเดินเล่น พักผ่อน ชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมือง มีสวน
ดอกไม้เล็กๆ น่ารักสร้างสีสันให้ตัวเมือง รวมทั้งมีอาคารคาสิโนคูซาลอายุกว่า 100 ปีที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรม
ที่โดดเด่น และยังเป็นคาสิโนของเมืองอีกด้วย
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

(ฟองดูชุดใหญ่ ต้นต้าหรับสวิตเซอร์แลนด์)

 พักค้างคืน ณ CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า (คืนที่ 3)
วันที่
เช้า

ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe – ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต (สวิตเซอร์แลนด์)
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศขึ้นมุ่งหน้าขึ้นสู่หมู่ บ้านกรินเดลวาลด์กรุน เพื่อน้าท่าน
ขึนรถไฟ สายจุงฟราวบาห์เนน ระหว่างการเดินทางท่านจะ
ได้ชมวิวทิวทัศน์แบบสวิสเซอร์แลนด์ขนานแท้ ที่มีทุ่งหญ้าอันเขียว
ขจี ดอกไม้ป่าบานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ หรือใบไม้เปลี่ยนสีในช่วง
ฤดูใบไม้ล่วงบ้านหลังน้อยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต์ ฝูง
วัวพื้นเมือ งที่กระจั ดกระจายแทะเล็ม หญ้าอยู่ทั่ว บริเวณ ลาธารน้ า
ธรรมชาติเล็กๆที่ใสสะอาดและฉากหลังที่มีภูเขาหิมะตั้งตระหง่านขาวโพลน ซึ่งจะทาให้ค ณะได้รับความ
ประทับใจเป็นอย่างยิ่ง พร้อมนาคณะเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ ยวธรรมชาติ
บนภูเขาสูง แห่งแอลป์ แล้วเปลีย่ นเป็นรถไฟสายภูเขาทีส่ ถานีไคลน์ไชเด็ก รถไฟที่จะนา
ท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทั่งถึง สถานีรถไฟที่
สูงทีส่ ุดในยุโรป TOP OF EUROPE บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ่ง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642
ฟุต) จุดสูงสุดคือลานน้าแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดน
แห่ ง สวรรค์ เพราะยอดเขาแห่ ง นี้ ปกคลุ ม ด้ วยหิ ม ะขาว
โพลนตลอดทั้งปี ในปี 2001 อิสระให้ท่านถ่ายภาพความ
ประทับใจตามอัธยาศัยกับแบบจุใจ ไม่มีเร่งรีบ จากนั้นนา
ท่าน ชม ถ้าน้าแข็ง 1,000ปี ที่สร้างโดยการเจาะ
ธารน้าแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน้าแข็งแกะสลักรูปร่างต่าง จากนั้นชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพ
ลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทาการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลกพร้อมซื้อของที่ระลึก
ต่างๆตามอัธยาศัย...
เที่ยง
บ่าย

ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา
ได้เวลาอันสมควรนาคณะเดินทางลงจากยอดเขา โดยเส้นทางรถไฟอีกด้านหนึ่งเพื่อ เปลี่ยนบรรยากาศ ไม่ให้ซ้า
ทางเดิมผ่านเมือง เวนเก้น เมืองที่สร้างบ้านแบบสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีความสวยงามมากจนยากที่จะลืม แวะ
เปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลน์ไชเด็คซึ่งบริเวณสถานีนี้ ล้นเกล้ารัชกาลที่5 เคยเสด็จมาแล้ว จนกระทั่งถึงเมืองเลาเท่
นบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN)จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
เมืองลูเซิร์น เมืองนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า
เวียวาลด์ สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ นา
ท่านชม สะพานไม้ชาเปล สัญลักษณ์ของเมือ งลูเซิร์น
สะพาน ไม้ ที่ เ ก่ าแก่ มี อ ายุ หลายร้ อยปี น าท่ า น ชม อนุ ส าวรี ย์ สิ ง โต
สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์และกล้าหาญของชาวสวิสเซอร์แลนด์ ที่เสียชีวิต
ในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้อ งกันพระราชวังในคราวปฏิวัติใหญ่
ของฝรั่งเศสแกะสลั กอยู่ บนหน้ าผาหินให้ ท่าน ชื่น ชมบรรยากาศกลางเมือ ง
น่ า รั ก เพลิ ด เพลิ น กั บ การช้ อ ปปิ้ ง ที่ มี ร้ า นตั ว แทนจ าหน่ า ย นาฬิ ก าสวิ ส ฯ อาทิ
ROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP เป็นต้น หรือเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักค้างคืน ณ IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทียบเท่า (คืนที่ 4)

วันที่หก
เช้า

เที่ยง

ค่า

ลูเซิล์น – มิลาน – เวนิส
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางไปยัง เมืองมิลาน เป็นเมืองหลวงของแคว้นลอมบาร์เดีย และเป็นเมืองสาคัญในภาคเหนือ
ของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมือง
แฟชั่นในลักษณะเดี ยวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม นอกจากนี้มิลานยังเป็น ที่รู้จักจากประเพณี
คริสต์มาสที่เรียกว่า ปาเนตโตเน (Panettone) อุตสาหกรรม ผ้าไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไป
ถึง สโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลาน และ สโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน ถ่ายรูป
ด้านหน้ากับมหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo di Milano) เป็นสัญลักษณ์
ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองมิลาน และเป็นวิหารหินอ่อนสถาปัตยกรรมโกธิกที่
ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งใช้เวลาสร้างนานถึง 500 ปี ลักษณะเด่นของวิหารที่
นอกเหนือจากความวิ จิตรงดงามแล้ว ยังประดับประดาไปด้วยรูปั้นนับกว่า
3000 รูป ที่สวยงามไม่แพ้กัน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
ได้เวลานัดหมาย นาท่าน เดินทางสู่ เมืองเวนิส - เมรเตร้ เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมน
ติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “เมืองที่ใช้ เรือ แทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเ กาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมี
สะพานเชื่อมมากกว่า 4,00 แห่ง
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืนเมือง)

 พักค้างคืน ณ Novotel Venice Mestre หรือเทียบเท่า (คืนที่ 5)
วันที่เจ็ด
เช้า

เที่ยง

เวนิส– ปีซ่า – หอเอนปีซ่า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชโต จากนั้นลงเรือเหมาลาส่วนตัวเดินทางสู่ เกาะเวนิส เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับ
การกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” เป็นเกาะเล็กใหญ่
กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือซานมาร์โก (เซนต์มาร์ก) จากนั้น
นาท่านเดินเท้าไปยัง จัตุรัสซานมาร์โก อันเป็นศูนย์กลางของนครเว
นิส ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมต่อระหว่าง พระราชวังดอจ
กับ เรือนจาโบราณ อันเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเว นิส ใน
อดีต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคนั้นอีกด้วย
ชม โบสถ์ เซนต์ ม าร์ ก สร้ า งด้ วยสถาปั ต ยกรรมไบแซนไทน์ แ ละ
อาคารรายระเบียง สาหรับนักท่องเที่ยวนั่งพักผ่อนหย่อนใจกับร้าน
กาแฟชื่อดังหรือเลือกช้อปปิ้งสินค้าของเวนิสตามร้านรวงต่างๆ อาทิเช่น เครื่องแก้วมูราโน่ ต้นตารับของการเป่า
แก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเครื่องแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบและคุณภาพเป็น
ที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ถึงเวลานัดหมายนาท่านเดินทางกลับสู่ฝั่ง ท่าเรือตรอนเชโต้
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

ค่า

นาท่านเดินทางผ่าน โบโลญญ่า เมืองมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ของอิตาลีไปยัง ปีซ่า เมืองซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเชิงเขา
MONTE PISANO ทางตะวันตกของแค้วนทั ส
คานี อดีตเมืองท่าริม ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ฝั่ ง ตะวั น ตก ที่ มี ชื่ อ เสี ย งของชาวโรมั น ช่ ว ง
ศตวรรษที่ 11-13 บ้านเกิดของนักดาราศาสตร์เอก
ของโลก กาลิ เ ลโอ กาลิ เ ลอิ น าท่ า นนั่ ง รถบั ส
ท้องถิ่นประจาเมืองเข้าสู่ ศูนย์กลางของเมืองที่ จัตุรัสแคมโป สถานที่ตั้งของ อาคารแบ็บติสตรีทรงกลม, มหา
วิหารประจาเมือง สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสก์ และ หอระฆัง ที่เอนเอียงเพราะความผิดพลาดใน
การก่อสร้าง จนทาให้ได้ชื่อว่า หอเอนปีซ่า และนับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกชิ้นหนึ่งของโลก อิสระให้ท่านได้
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

(อาหารพืนเมือง พิซซ่าต้นต้าหรับอิตาลี+สเต็ก+ของหวาน)
 พักค้างคืน ณ GALILEI HOTEL หรือเทียบเท่า (คืนที่ 6)

วันที่แปด
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ปีซ่า – โรม – วาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม – นาพุเทรวี่ – บันไดสเปน
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิ ตาลี ซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของแคว้น ลาซิโอ มีทั้ง
ความเก่าและความใหม่ซ้อนแทรกอยู่ด้วยกันแทบจะแยกไม่ออก โรมเป็นศูนย์กลางของความเจริญในยุคโบราณ
และอาณาจักรโรมันได้แผ่ขยายออกไปทุกทิศทุกทางชนิดที่มีคากล่าวว่า “ถนนทุกสายมุ่งสู่ กรุงโรม”
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
นาท่านเดินทางข้ามแม่ น้าไทเบอร์ ซึ่งไหลผ่ านใจกลางเมืองเข้าสู่ นครวาติกัน รัฐอิสระซึ่งที่มีขนาดเล็ก
ที่สุดในโลก และยังเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริ สตจักรโลก นาท่าน
ถ่ายรูปที่ระลึกบริเวณด้านหน้าลานกว้างของ มหาวิหารเซนต์ปี
เตอร์ ซึ่งมีทางเดินทางเดินครึ่งวงกลมสองด้านเป็นผลงานชิ้นเอกของ
เบอร์นินี่ จากนั้นนาท่านเข้าชมภายในมหาวิหารซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุด
โลก ซึ่งจุผู้คนได้ถึง 50,000 คน ซึ่งประดับประดาไปด้วยงานศิลปะชิ้น
เอกมากมาย เช่น ปีเอต้ า รูปแกะสลักหินอ่อนพระแม่มารีอุ้มพระเยซูไว้บนตัก และ ยอดโดมขนาดใหญ่ ซึ่งมี
ภาพเขียนอันงดงามวิจิตรผลงานของศิลปินเอก ไมเคิล แองเจโล ตรงกลางมหาวิหารมี ศาลาคาโนปี ซึ่งเป็นแท่น
บูชาในโบสถ์ออกแบบอย่างวิจิตรพิสดารโดย เบอร์นินี่ สมควรแก่เวลานาท่านไปพบกับสิ่งก่อสร้างอัน งดงาม
ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของกรุงโรมและจั ดเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของโลกนั่นคือ โคลอสเซี่ยม เคย
เป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 และทางด้านตะวันตก
ของโคลอสเซียมยังมี ประตูชัย สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของ จักรพรรดิ
คอนสแตนติน อิสระให้ท่านชมแล ะถ่ายรูปที่ระลึกตามอั ธยาศัยถึง
เวลานั ด หมายน าท่ า นนั่ ง รถผ่ า นชมร่ อ งรอยของศู น ย์ ก ลางแห่ ง
จักรวรรดิโรมันอันศัก ดิ์สิทธิ์ที่ โรมันฟอรั่ม เข้าสู่ จัตุรัสเวเนเซีย ชม
ระเบียงปาลาสโซ่ ที่กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินี และ อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 หรือพระ
บิดาของชาวอิตาลี นาท่านชม น้าพุเทรวี่ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นน้าพุที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ งในโรม ออกแบบก่อสร้า ง

22.05 น.

วันที่เก้า
19.15 น.

ด้วยหินอ่อนตามสไตล์บารอกที่งดงามอลังการด้วยฝีมือของ นิ โคลา ซัลเวีย ว่ากันว่าถ้ามาโรมแล้วไม้ได้เห็น
น้าพุเทรวี่ก็เท่ากับมาไม่ถึงโรม และเมื่อ ไปถึงแล้วก็ต้องโยนเหรียญไว้เพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นเคล็ดว่าจะได้
กลั บมาเยือ นโรมอีก สมควรแก่เ วลาน าท่า นเดิน เล่ นที่ ย่ า นบั นไดสเปน จัตุ รัส แห่ง นี้ถู กเรี ย กชื่ อ ตาม
สถานทู ต สเปน ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ณ บริเ วณนั้ น บริ เ วณแห่ งนี้ ไ ด้ รั บ การออกแบบโดยสถาปนิ ก ชาวอิ ตาเลี ย น ชื่ อ
FRANCESCO DE SANCTIS เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1723 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1725 สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งชุม
ชมกันของหนุ่มสาวผู้คนชอบที่จะมานั่งเรียงรายบนบันไดแห่ง นี้ และที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งช็อปปิ้งที่มีชื่อเสียง
มาก สาหรับผู้ที่ชื่นชอบสินค้า BRAND NAME ทั้งหลาย ถึงเวลานัดหมายนาท่านเดินทางสู่ สนามบินฟิอุมมิชิ
โน่
 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ EK 096 / EK372 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ บริการอาหารและ
เครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน
กรุงเทพมหานคร
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดี...พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ

ฝรั่ ง เศส-สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ - อิ ต าลี 9 วั น โดย
EMIRATES
อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่
(พักห้องคู่หรือห้องสามคน)

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

วันที่ 25 ธ.ค. – 2 ม.ค.(วันคริสต์มาส)

93,900

21,000

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีนามันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึนไป เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **
** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านัน **
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผู้ร่วม เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน***
สาหรับท่านที่เป็นมุสลิม , ทานมังสวิรัติ , ไม่ทานหมู , ไม่ทานเนือ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2
สัปดาห์
* ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ ท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทาการยื่นวีซ่า ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่าง และต้องมีค่าใช้จ่ายใน
การเลื่อนตั๋ว และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมที่อยู่ต่อ
***หมายเหตุข้อสาคัญที่ท่านควรทราบ***
1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริษัท จะทาการนัดหมายกับสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผู้กาหนดวันและเวลาให้เข้าไปยื่นวีซ่า เป็น
การยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะให้เข้าไปยื่นวีซ่า 15 วันก่อนเดินทาง) ซึ่งอัตราค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในรายการทัวร์
แล้ว

2) ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมายื่นวีซ่าตามวันที่ บริษัทแจ้งไว้ ทาให้วั นยื่นวีซ่าเหลือน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ท่าน
จะต้องจ่ายเงินค่าวีซ่าเพิ่มท่านละ 2,000 บาท (PREMIUM) เงินจานวนนี้ ท่านสามารถจ่ายเงินที่ตัวแทนยื่นวีซ่าด้วยตัวท่าน
เองในวันที่ท่านยื่นวีซ่า
อัตรานีรวม
1) ค่าตั๋วเครื่องบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวันเดินทางไปและกลับพร้อมคณะ (น้าหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30
กิโลกรัม / กระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม)
2) ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3) ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถ
เกิน 12 ชั่วโมง/วัน)
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
5) ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรือเทียบเท่า
(โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มี
เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึนหลายเท่าตัว หากวัน
เข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลทาให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัท
ฯ จะคานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสาคัญ)
6) ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7) ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
8) ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่)
9) ค่าบริการนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
10) ค่า ประกั นอุ บัติ เหตุใ นการเดิ น ทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ ารั กษาพยาบาลในวงเงิ น 200,000 บาท กับ ACE
INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) เท่านั้น ท่านใดต้องการซือประกันสุขภาพเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัท
ทัวร์
อัตรานีไม่รวม
1) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
2) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
3) ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
4) ค่าน้าหนักส่วนที่เกิน 30 กิโลกรัม และมีจานวนมากกว่า 2 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)
5) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโรต่อท่าน
6) ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ท่านละ 15 ยูโร)
***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทาการจองทัวร์***
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชาระงวดแรก 20,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาสและ
เทศกาลปีใหม่ มัดจาท่านละ 40,000 บาท
 ส่วนที่เหลือชาระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะนันจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 การยกเลิกต้อ งแจ้งล่วงหน้า 50 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ
20,000บาท) ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ มัดจาท่านละ 40,000 บาท
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริษัทฯ มีความจาเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริษัทฯ มีความจาเป็นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์
 กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 10 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการที่ได้ชาระไปแล้วจานวนมาก
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
 ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง
สถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจาก
ทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่าง
ถูกต้อง
 ในการยื่นวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมายื่ นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรน
ลายนิวมือ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอานวยความสะดวก
 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กาหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กาหนด ท่าน
ที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น
มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึนดังต่อไปนี
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
- ค่าธรรมเนียมวีซา่ ค่าดาเนินการและ ค่าบริการ 4,500 บาท
- ค่าตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซา่ ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋ว
เครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ได้เนื่องจากบริษัทจองตั๋วเป็นตั๋วกรุ๊ปซึ่งตั๋วกรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืน
ได้
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100%
ในทันที

หากท่า นผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดิ นทางทางบริ ษัทขอสงวนสิท ธิ์ในการยึดค่า ใช้จ่ายทังหมด
100%ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน
 ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารไม่ของท่าน
ไม่น่าเชื่อถือ / มีการปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตกาหนด (มาสาย) / ไม่รับ
โทรศัพท์สถานทูต / การใช้คาพูดไม่สุภาพกับสถานทูต และส่งผลทาให้วีซ่าไม่ ผ่านการพิจารณาจากสถาน
ฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ท่าน
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
 ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และ
จะส ารองตั๋ว เครื่ องบิ น หรือพาหนะอย่ างหนึ่งอย่างใดที่ ใช้ใ นการเดิ นทางมาสนามบิน ทางบริ ษัทจะไม่ รับผิ ดชอบ

ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดิ นทางของบริษัท ฉะนันท่านควรจะให้กรุ๊ปคอน
เฟิร์ม 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ
หมายเหตุ
1. กรณีที่เกิดเหตุจาเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรือการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ รถ
ติด ทาให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่
คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด
ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน แต่ทางบริษัทฯ จะคงไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความเหมาะสม
โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจาเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสาย
การบิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนทาให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยังคงจะรักษา
มาตราฐานการบริการ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม
4.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัว ไม่ว่าบางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น
พาสปอร์ต, ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นต้น

เอกสารประกอบการขอวีซ่าฝรั่งเศส
เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 15 วันทาการ และต้องมาแสดงตนที่สถานฑูต)
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย ต้องมีหน้าว่างเหลือ
สาหรับประทับวีซา่ อย่างน้อย 2 หน้า
2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง จานวน 2 รูป (ใช้รูปสี พืนฉากหลังสีขาวเท่านัน อายุรูปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกันทั้ง 2 รูป)
รูปถ่ายวีซ่าฝรั่งเศส
รูปถ่ายวีซ่าสาหรับการยื่นขอวีซ่ามีเงื่อนไขดังนี้
1.สีพื้นหลังสีขาว
2.ขนาด 3.5 x 4 ซม. ( ขนาดรูปหน้าจากผมถึงปลายคางยาวประมาณ 3 ซม. ขนาดรูปหน้าเท่ากับรูปหน้าในพาสปอร์ต)
3.ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรือศีรษะ
4.ภาพถ่ายล่าสุดที่เหมือนตัวจริง
โปรดทราบว่า รูปถ่ายยื่นวีซ่า จะต้องมีลักษณะถูกต้องตามมาตรฐานของ ICAO (องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ) ตู้
ถ่ายรูปมาตรฐาน ICAO เปิดให้บริการแก่ท่านอยูท่ ี่ภายในศูนย์ TLScontact.
ตารางด้านล่างแสดงถึงตัวอย่างภาพถ่ายที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยมีเครื่องหมาย "✗" และเครื่องหมาย "✓", สาหรับภาพถ่ายที่ได้
มาตรฐาน ซึ่งเป็นข้อกาหนดของการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น
คุณภาพของภาพถ่าย

ใกล้เกินไป
ไกลเกินไป
ดี
ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศรีษะ และด้านบนของหัวไหล่ เพื่อสามารถเห็นใบหน้า ถึง 70-80% ของภาพ และเพื่อความ
ชัดเจน
ภาพถ่ายจะต้องชัดเจน และคุณภาพคมชัด โดยไม่มีรอยเปื้อนของหมึกหรือน้ามัน
ภาพถ่ายจะต้องหันหน้าตรง และมีสีผิวที่เป็นธรรมชาติ
ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บิ๊กอายในการถ่ายรูป / ห้ามใส่เครื่องประดับในการถ่ายรูป
3. สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า / สาเนาใบมรณะบัตร/ สาเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณี
อื่น ๆ
4. สาเนาบัตรประชาชน
5. สาเนาทะเบียนบ้าน
6. สาเนาสูติบัตร (สาหรับเด็กต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์)
7. กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออาเภอเท่านั้น และ
ให้ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว (พ่อและเม่ต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย)
7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออาเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า
มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) (แม่ต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย)
7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออาเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า
บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) (พ่อต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย)
7.4 กรณีพ่อและแม่หย่าร้าง หรือเสียชีวิต ต้องแนบใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร เพื่อเป็นการยืนยัน
7.5 ให้แนบสาเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่)
7.6 เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้
นั้น เช่น สาเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก เด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จะต้องมี
หลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นต้น พร้อมแนบหลักฐานของ
บิดาหรือมารดาหรือผู้ที่เด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น
8. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน เป็นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเท่านั้น**จดหมายรับรองการทางานให้
ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต) ไม่ต้องระบุวันลา และประเทศที่เดินทาง ( ตัวจริงอายุไม่
เกิน 1 เดือน )
8.1 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ ( สาเนาอายุไม่เกิน 3
เดือน )
8.2 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า ( สาเนา)

8.3 กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทฯ : จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุชื่อ-นามสกุล , ตาแหน่ง , วัน/เดือน/ปีที่เริ่ม
ทางาน , เงินเดือน ในจดหมายต้องมีหัวกระดาษบริษัทและตราประทับบริษัทด้วย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน ( ตัวจริง
อายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.4 กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนั้น ห้ามใส่
ปีเป็น พ.ศ.) ( ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
8.6 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษา พิมพ์เป็น
ภาษาอังกฤษเท่านัน / พร้อมสาเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา ( ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.7 กรณีเป็นแม่ค้า, ทาธุรกิจส่วนตัว, ทาอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย
สถานที่ทางานมาด้วย รูปถ่ายอย่างน้อย 3-5 ใบ
9. หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่านัน) ใช้สเตทเมนท์ (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งออกโดยธนาคาร พร้อมนาเล่ม
จริงมาแสดงวันที่ยนื่ วีซ่า
 เงินฝากออมทรัพย์ (ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้า
ออกของเงินสม่าเสมอ ห้ามทาการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!!)

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจา และ บัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ******
10. ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
10.1 จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น – หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรอง
ค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี
ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ / (ปู่, ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)- กรณีเป็น
สามีภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี้
 เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาอังกฤษ มาว่าอยู่ดว
้ ยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
 กรณีมีลูกด้วยกัน ให้ใช้ใบเกิดของลูก
 กรณีไม่มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ทะเบียนบ้านทั้งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบ้านของทั้งสองต้องอยู่บ้านเดียวกัน
10.2 กรุณาแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกาหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยื่นวีซ่า 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย
10.3 ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวี
ซ่า พร้อมทั้งต้องระบุ จานวนเงินเป็นตัวเลขลงในหนังสือรับรองด้วย เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 18 กันยายน
2557 หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 4 กันยายน 2557 หรือ หลังจาก
นั้นเท่านั้น จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต) โดยไม่
ต้องระบุวัน และประเทศที่เดินทาง (ชื่อในหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) จะต้อง
ถูกต้องและตรงตามหน้าพาสปอร์ต วันที่ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคารให้นาสาเนาหน้าพาสปอร์ตไปด้วย
เพื่อไม่ให้ผิดพลาดในการออกเอกสาร)
11. ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 70 ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทย์ว่าสามารถเดินทางได้เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นวี
ซ่า
12. กรณีผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ต่างประเทศ จะต้องยื่นขอวีซ่าอิตาลี ณ ประเทศที่ท่านกาลังศึกษาอยู่

*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทาขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้า

***** สาหรับคนที่จะใช้เล่มไปที่อื่นก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณีใด ๆ *****

