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10 วัน อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
(ขึน้ เขาจุงเฟรา / เดินทางด้ วยรถไฟความเร็วสู ง TGV/ICE จากสตราสบูร์ก สู่ ปารีส)

***โปรโมชั่นสุ ดพิเศษ...สายการบิน เตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ ส ***

กรกฎาคม – ตุลาคม 2562
เริ่มต้ นที่ ... 85,900 บาท
(ไม่ รวมค่ าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ /คนขับรถแล้ว)
อิตาลี (โรม – หอเอนเมืองปิ ซ่ า - ฟลอเรนซ์ – เวนิส – มิลาน)
สวิตเซอร์ แลนด์ (ลูเซิร์น – ขึน้ ยอดเขาจุงเฟรา – เบียล)
ฝรั่งเศส (แคว้นอัลซาส – กอลมาร์ – สตราสบูร์ก – ปารีส – ล่องเรื อบาโตมูช - พระราชวังแวร์ ซายส์ )
ราคาทัวร์ 87,900 บาท : 12-21 ก.ค./ 8-17 ส.ค./ 20-29 ก.ย./
ราคาทัวร์ 85,900 บาท : 4-13 ต.ค./ 11-20 ต.ค./
***หากเมืองทีเ่ ข้ าพักใดๆติดงาน Trade Fair และโรงแรมไม่ สามารถรอบรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดทีพ่ กั ทีเ่ มืองใกล้ เคียงให้ แทน***
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แผนทีก่ ารเดินทางตามโปรแกรม

วันแรก

กรุงเทพมหานคร

20.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุ เทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์ เช็ คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคาร
ผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ เช็คอินสายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับ
ภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุ กที่ นั่ง และสายการบินฯ มีบริ การ อาหารคํ่าและอาหารเช้า ระหว่าง
เที่ยวบินสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี (***เวลาเที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่)

23.00 น.
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วันทีส่ อง อิสตันบูล – โรม
05.20 น.
08.15 น.
09.55 น.

เดินทางถึงกรุ งอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่ อง เที่ยวบิน TK1861 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตันบูลซึ่ งมีสินค้าให้เลือกซื้ อมากมาย
ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินฟูมิชิโน่ (FCO) โดยสายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ส บริ การ
อาหารเช้าบนเครื่ องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 2.40 ชม.)
เดินทางถึงสนามบินฟูมิชิโน่ กรุ งโรม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านถ่ายรู ปกับ โคลอสเซี ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก ได้รับการขนานนามว่าเป็ นสนามกีฬา
กลางแจ้ง ขนาดใหญ่ เ ริ่ ม สร้ า งขึ้ น ในสมัย จัก รพรรดิ เ วสปาเซี ย นแห่ ง อาราจัก รโรมัน และสร้ า งเสร็ จ ในสมัย
จักรพรรดิติตสั (Titus) สามารถจุคนกว่า 50,000 คน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านชม นํ้าพุเทรวี่ (The Trevi Fountain) นํ้าพุที่เหล่านักท่องเที่ยวนิ ยมมาโยนเหรี ยญอธิ ษฐานเพื่อให้ได้กลับมา
เยือนกรุ งโรมอีกครั้ง นําท่านสู่ ยา่ น บันไดสเปน (Spanish Step) แหล่งนัดพบของชาวโรมและนักท่องเที่ยวทัว่ โลก
เป็ นจตุรัสที่มีอาคารสวยงามและจําหน่ายสิ นค้าแบรนด์เนมต่างๆ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย
อาทิ Louis Vuitton, Prada, Dior, Chanel และอื่นๆอีกมากมาย หรื อจะเลื อกเก็บภาพบรรยากาศใจกลางเมือง
บริ เวณ บันไดสเปน ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศเมืองหลวงของอิตาลี ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองเซี ยน่า (Siena)
(ระยะทาง 234 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช.ม.)

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าพักสู่ โรงแรมทีพ่ กั FOUR POINT BY SHERATON SIENA **** หรื อเทียบเท่า
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วันทีส่ าม ปิ ซ่ า – ฟลอเรนซ์
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ เมื องปิ ซ่ า (Pisa) (ระยะทาง 169 กม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 2.30 ชม.) เมื องบ้านเกิ ดของ
กาลิเลโอ นักดาราศาสตร์เอกของโลก เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดปิ ซ่ าในแคว้นทอสกาน่า เมืองนี้ ที่เป็ นที่รู้จกั อย่าง
ดีเกี่ ยวกับหอเอนเมืองปิ ซ่ า ซากโบราณวัตถุของเมืองที่ยงั หลงเหลื อจากศตวรรษที่ 5 ก่อนคริ สตกาล เมืองปิ ซ่ า
ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ข้ ึนทะเบียนเป็ นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1987 นําท่านชมและถ่ายรู ปกับ หอเอน
เมืองปิ ซ่ า (The Leaning Tower of Pisa) ตั้งอยูใ่ นจัตุรัสเดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) หอระฆังของศาสนา
คริ สต์นิกายโรมันคาทอลิ ก เป็ นหอทรงกระบอก 8 ชั้น สร้ างด้วยหิ นอ่อนสี ขาว กาลิ เลโอเคยใช้หอนี้ ทดลอง
เกี่ยวกับเรื่ องแรงโน้มถ่วงของโลก นอกจากนี้หอเอนเมืองปิ ซ่ายังเป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางอีกด้วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) หรื อที่ชาวอิตาเลี่ยน อ่านออกเสี ยงว่า ฟิ เรนเซ่ (Firenze) (ระยะทาง 86
กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) นําท่านชมเขตเมืองเก่ากรุ งฟลอเรนซ์ เมืองต้นตํารับศิลปะแบบเรเนซองส์
นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ โบสถ์ซานตา มาเรี ย เดลฟิ โอเร (Basilica Di Santa Maria Del Fiore) โบสถ์ที่สร้างขึ้น
ในช่วงปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 13 ด้านหน้าโบสถ์ประดับตกแต่งด้วยหิ นอ่อน สี ขาว เขียว และชมพู มหาวิหารแห่ ง
นี้ ใหญ่เป็ นลําดับ 4 ของทวีปยุโรปรองจาก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ มหาวิหารเซนต์พอล และมหาวิหารมิลาน นํา
ท่านชม จัตุรัสไมเคิล แองเจโล เพื่อชมรู ปปั้ นจําลองของ "เดวิด" ที่โด่งดังในตํานาน จากนั้นนําท่านชมสะพาน
เวคคิโอ (Ponte Vecchio) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1345 โดยนักออกแบบชื่ อ Teddeo Gaddi คือ สะพานเก่าแก่ที่สุดของ
เมือง เป็ นสะพานเดี ยวของฟลอเรนซ์ที่รอดพ้นการทําลายจากช่วงสงครามโลกมาได้ ปั จจุบนั กลายเป็ นจุดชมวิว
แหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สาํ คัญของเมือง

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าพักสู่ โรงแรมที่ NOVOTEL FIRENZE NORD AIRPORT **** หรื อเทียบเท่า
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วันทีส่ ี่

เวนิส

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (ระยะทาง 250 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) เมืองที่มีเอกลักษณ์พิเศษสุ ด
เมื องหนึ่ งของโลกเปรี ยบเสมื อนประตู สู่ตะวันออกของยุโรปในอดี ต นําท่านนัง่ เรื อสู่ เกาะเวนิ ส (เมืองที่ไม่มี
รถยนต์วิ่งผ่าน) เมืองเวนิสได้รับสมญานามว่า “ราชิ นีแห่ งทะเลเอเดรี ยติก” (Queen of the Adriatic) เมืองแห่ ง
สายนํ้า (City of water) เมืองแห่ งสะพาน (City of bridges) เมืองแห่ งแสงสว่าง (City of light) ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับทิวทัศน์สองริ มฝั่งสู่ เกาะเวนิสซึ่ งมีความงดงามเป็ นอย่างยิง่

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านชม จัตุรัสเซนต์มาร์ โคและพระราชวังดอจจ์ ศูนย์กลางของเกาะเวนิ ส ผ่านชมและแวะถ่ ายรู ปบริ เวณ
สะพานถอนหายใจ (Ponte Dei Sospiri) ที่เชื่อมระหว่างพระราชวังโบราณกับเรื อนจําโบราณ ซึ่ งมีตาํ นานเล่าถึงนัก
รักคาสโนว่าที่ เคยถู กคุ มขังในคุ กแห่ งนี้ จากนั้นให้ท่านได้แวะถ่ ายรู ปกับ มหาวิหารเซนต์มาร์ โค (San Marco
Basilica) ซึ่งเป็ นอาคารที่ผสมผสานสถาปั ตยกรรมแบบไบแซนไทน์ อาหรับ โรมันเนสก์ เรเนซองส์ เข้าไว้ดว้ ยกัน
ในมหาวิหารนี้เชื่อว่าเป็ นที่บรรจุศพของนักบุญเซนต์มาร์ ก อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปโดยรอบบริ เวณจัตุรัสเซนต์มาร์
โค หรื อจะ เลือกช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมที่มีมากมายรายล้อมรอบจัตุรัส ไม่ว่าจะเป็ น Gucci, Chanel, Louis
Vuitton, Hermes, Tods, Prada และอื่นๆอีกมากมาย (***ร้ านค้ าส่ วนมากอาจปิ ดให้ บริ การในวันอาทิ ตย์ และ
วันหยุดสากล) ได้เวลานําท่านนัง่ เรื อเพื่อเดินทางกลับสู่ ฝั่งเวนิสเมสเตร์

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าพักสู่ โรงแรมทีพ่ กั FOUR POINT SHERATON PADOVA **** หรื อเทียบเท่า
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วันที่ห้า

มิลาน – ลูเซิร์น

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (ระยะทาง 240 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช.ม.) เมืองใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของ
ประเทศ เป็ นเมื องหลวงทางแฟชั่นของโลกแข่งกับกรุ งปารี ส และถื อได้ว่าเป็ นศูนย์กลางทางธุ รกิ จของอิ ตาลี
นําท่านชม มหาวิหารแห่ งเมืองมิลาน หรื อที่เรี ยกว่าดูโอโม่ (Milan Duomo) ชื่ อนี้ ไว้ใช้เรี ยกมหาวิหารประจําเมือง
เป็ นมหาวิหารที่ใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรุ งวาติกนั (เป็ นมหาวิหารแบบโกธิ คและ
ใหญ่เป็ นอันดับสามของยุโรป) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1386 แล้วเสร็ จ 400 กว่าปี หลังจากนั้น คือในปี ค.ศ.1813 ด้าน
นอกเป็ นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีชื่อเรี ยกว่า "มหาวิหารเม่น" มีรูปสลักหิ นอ่อนจากยุคต่างๆ ประดับอยูก่ ว่าสาม
พันรู ป บนยอดของมหาวิหารมีรูปปั้ นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มารี ด้านหน้าของมหาวิหารเป็ นลานกว้าง
เรี ยกว่า ปิ อาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) เป็ นศูนย์กลางแหล่งชุ มนุ มของผูค้ นมาทุกยุคสมัย ด้านข้างของ
จัตุรัสหน้าดู โอโม่ทางทิศเหนื อ จะเห็นทางเข้า กัลเลเรี ย วิตโตรี โอ เอมานู เอล ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางการค้าที่หรู หรา
อลังการแห่งเมืองมิลาน อิสระให้ท่านได้เลือกถ่ายรู ป, ช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม, และสิ นค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิ ร์น (ระยะทาง 244 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) อดีตหัวเมืองโบราณของ
สวิตเซอร์ แลนด์ นําท่านชมและแวะถ่ายรู ปกับ สะพานไม้ชาเพล หรื อสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่ งข้ามแม่น้ าํ
รอยซ์ เป็ นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ ของเมืองลูเซิ ร์นเลย
ทีเดียว สะพานวิหารนี้เป็ นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่ อมต่อไปยังป้ อมแปดเหลี่ยมกลางนํ้า จัว่
แต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่ องราวประวัติความเป็ นมาของประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่
อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสี ยดายที่ปัจจุบนั สะพานไม้น้ ี ถูกไฟไหม้เสี ยหายไปมาก ต้องบูรณะสร้างขึ้นใหม่เกือบหมด
จากนั้นนําท่านชมรู ป แกะสลักสิ งโตร้องไห้ หรื อ อนุสาวรี ยร์ ู ปสิ งโตหิ น เป็ นอนุ สาวรี ยท์ ี่ต้ งั อยูใ่ จกลางเมือง ไม่
ไกลจากสะพานไม้มากนัก อนุ สาวรี ยร์ ู ปสิ งโตหิ น แกะสลักอยูบ่ นหน้าผา ที่หัวของสิ งโตจะมี โล่ ซึ่ งมีกากบาท
สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์ แลนด์อยู่ โดยสร้ างขึ้นเพื่อเป็ นเกี ยรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่ อสัตย์
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จงรักภักดี ที่เสี ยชีวติ ในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู ้ป้องกันพระราชวังในครั้งปฏิวตั ิใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์
ที่ 16
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารไทย
นานาท่ านเข้ าพักสู่ โรงแรมที่พกั GRAND EUROPE **** หรื อเทียบเท่า

วันที่หก

ยอดเขาจุงเฟรา – เบียล

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาล (Grindelwald) อันได้ชื่อว่าเป็ นเมืองสกีรีสอร์ ทที่สวยที่สุดในโลกตั้งอยูใ่ นหุ บ
เขารายล้อมด้วยภูเขาที่สวยงามเป็ นสถานที่โรแมนติกที่สุด นําท่านสู่ สถานี รถไฟฟ้ าเพื่อขึ้นรถไฟสายจุงเฟราบาห์
เนน สู่ ยอดเขาจุ งเฟรา (Jungfraujoch) ซึ่ งได้ รับการยกย่ องจากองค์ การยูเนสโก้ ให้ เป็ นมรดกโลกอีกของ
สวิตเซอร์ แลนด์ ระหว่างทางก่อนถึ งจุงเฟรานั้น ท่านสามารถพบเห็ นบ้านสไตล์สวิสน่ ารักที่กระจัดกระจายอยู่
ทัว่ ไป มีท้ งั บ้านสี น้ าํ ตาลเข้มตัดกับหน้าต่างสี แดงสด, สี ครี มอ่อนตัดกับประตูหน้าต่างสี เขียวสด สวยงามแปลกตา
และมีเสน่ ห์ วิวธรรมชาติที่สลับกันระหว่างสี เขียวของภูเขา ทุ่งหญ้า กับ พื้นที่ที่ปกคลุ มด้วยหิ มะสี ขาว ระหว่าง
การเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านได้ชมความงดงามของเทือกเขาแอลป์ จนถึงยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึ่ งมี
ความสู งถึง 13,642 ฟุต นําท่านชม กลาเซี ยร์ หรื อธารนํ้าแข็งขนาดใหญ่ จากนั้นสนุ กสนานกับการเล่นหิ มะในลาน
กว้าง SPHINX จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถํ้านํ้าแข็งที่
แกะสลักให้สวยงาม อยูใ่ ต้ธารนํ้าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารนํ้าแข็ง Alestsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขา
แอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายรู ปตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น บนยอดเขาจุงเฟรา
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บ่าย

นําท่านเดิ นทางจากจุงเฟราสู่ เมืองเวนเก้น และเมืองเลาเทอร์ บรู เนน (Lauterbrunen) โดยรถไฟอีกด้านหนึ่ งของ
ยอดเขา (แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลน์ไชน์เด็ค (Kleine Scheidegg) จุดเปลี่ยนรถไฟ ซึ่ งรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมา
เมื่อปี พ.ศ.2440) ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองเบียล (Biel/Bienne) (ระยะทาง 104 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1.30 ชม.)

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าพักสู่ โรงแรมทีพ่ กั MERCURE PLAZA BIEL **** หรื อเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ด

กอลมาร์ – สตราสบูร์ก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) (ระยะทาง 156 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) เมืองเล็กที่
มีคูคลองสายนํ้าพาดผ่านจนขึ้นชื่อว่าเป็ น “ลิตเติล้ เวนิส” อีกทั้งยังเป็ นเมืองที่ติดอันดับ 1 ใน 10 เมืองโรแมนติก
ที่สุดในโลกอีกด้วย นําท่านเดินเที่ยวชม ย่านตัวเมืองเก่า (Old Town) ชมสถาปั ตยกรรมความเก่าแก่ของบ้านไม้
เก่าแก่ที่สร้างในแบบเรอเนสซองส์ โดยอาคารเก่าหลายหลังถูกสร้างในคริ สต์ศตวรรษที่ 15 ตื่นตาไปกับความ
งดงามของบ้านเรื อนที่เรี ยงรายไปตามสองฝั่งคลองที่ดูงดงามอย่างลงตัว จากนั้นแวะถ่ายรู ปกับ โบสถ์เซนต์มาร์
ติน (St Martin's Church) โบสถ์คาทอลิกเก่าแก่ขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นจากหิ นสี ชมพูท้ งั หลัง สร้างขึ้นในราวปี ค.ศ.
1234-1365 ถือเป็ นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองกอลมาร์ มีสถาปั ตยกรรมโกธิ คที่สวยงามโอ่อ่า

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองสตารสบูร์ก (Strasbourg) (ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชัว่ โมง)
เมืองหลวงอันงดงามของแคว้นอัลซาส และปั จจุบนั ได้กลายเป็ นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของแคว้น
เนื่ อ งจากเป็ นที่ รู้ จ ัก กัน ในชื่ อ เสี ย งของโบสถ์ ส ไตล์ โ กธิ ค ขนาดใหญ่ รวมถึ ง อาคารสถานที่ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
ประวัติศ าสตร์ ที่ส วยงามของเมื องแห่ ง นี้ นํา ท่ านแวะถ่ า ยรู ป กับ มหาวิหารแห่ งเมื องสตราสบู ร์ก (Strasbourg
Cathedral) คริ สตจักรนิกายโรมันคาทอลิก มีความสู งอยูท่ ี่ 142 เมตร ซึ่ งถูกสร้างขึ้นระหว่าง ปี ค.ศ.1176-1439 ที่
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สร้างด้วยหินทรายสี ชมพู และถือว่าเป็ นอาคารโบสถ์ที่สูงที่สุดในประเทศฝรั่งเศสในยุคนั้น ปั จจุบนั เป็ นคริ สตจักร
ที่สูงเป็ นอันดับ 6 ของโลก โดยบางส่ วนของตัวอาคารนั้นสร้างขึ้นแบบสถาปั ตยกรรมโรมัน นอกจากนี้ แล้วภายใน
วิหารยังเป็ นสถานที่จดั เก็บ นาฬิกาดาราศาสตร์ ซึ่งเป็ นหนึ่งในหอนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าพักสู่ โรงแรมทีพ่ กั MERCURE PALAIS DES CONGRES **** หรื อเทียบเท่ า

วันทีแ่ ปด

ปารีส – แวร์ ซายส์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านออกเดิ นทางสู่ เมืองปารี ส (Paris) โดยรถไฟความเร็ วสู ง TGV/ICE (**หากรถไฟขบวน TGV/ICE ไม่
สามารถรองรั บคณะได้ จะนาท่ านเดินทางด้ วยรถไฟความเร็ วสู งขบวนอื่ นแทน) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส
และถูกขนานนามเป็ นนครหลวงแห่ งแฟชัน่ ตั้งอยูร่ ิ มสองฝั่งของแม่น้ าํ แซนน์ (Seine River) มีประชากรราว 2.16
ล้านคน ซึ่ งหากรวมพื้นที่รอบนอกของกรุ งปารี สด้วย จะมีประชากรราว 13 ล้านคน ปัจจุบนั กรุ งปารี สเป็ นหนึ่งใน
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิ จและวัฒนธรรมที่ ล้ าํ สมัยแห่ งหนึ่ งของโลก เคี ยงคู่กบั ลอนดอน นิ วยอร์ ก และโตเกี ยว
นอกจากนี้ ยงั เป็ นเมืองยอดนิ ยมของนักท่องเที่ยวทัว่ โลกที่ใฝ่ ฝันจะมาให้ได้ซกั ครั้ง โดยนครปารี สมีนกั ท่องเที่ยว
หมุนเวียนต่อปี ราว 30 ล้านคน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านเข้าชมพระราชวังแวร์ ซายส์ (Verseille Palace) อันเป็ นพระราชวังหลวงแห่ งหนึ่ งของฝรั่งเศส เป็ นพระราช
วังที่ยิ่งใหญ่และสวยงามแห่ งหนึ่ งของโลก เดิ มทีเป็ นพระตําหนักของพระเจ้าหลุ ยส์ ที่ 14 ช่ วงปี ค.ศ.1682 ซึ่ ง
ภายหลังมีการบูรณะก่อสร้ างด้วยหิ นอ่อนสี ขาวทั้งหมดจนเปลี่ ยนเป็ นพระราชวังที่มีความอลังการและสวยงาม
โดยใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้ นราว 30 ปี ด้วยงบประมาณกว่า 500 ล้านฟรังก์ แต่งเติมด้วยงานสถาปั ตยกรรมชั้นยอด
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ทั้ง รู ปปั้ น งานแกะสลัก ตลอดจนการจัด เรี ยงเฟอร์ นิ เ จอร์ แ ละรู ปวาดต่ า งๆได้ อ ย่ า งลงตัว และประณี ต
พระราชวัง แวร์ ซายส์ ไ ด้รับ การขึ้ นทะเบีย นเป็ นมรดกโลกโดย UNESCO เมื่ อปี ค.ศ.1979 และปั จจุ บนั มี
นัก ท่ องเที่ ย วเข้า เยี่ย มชมราว 7.7 ล้านคนต่ อปี จากนั้นนํา ท่ า นเดิ นทางกลับ สู่ นครปารี ส และนํา ท่ า น ล่ องเรื อ
บาโตมูซ (Bateaux Mouches) หรื อเรื อบาโตปารี เซี ยง (Bateaux Parisiens) เพื่อชมสถานที่สําคัญอันสวยสดงดงาม
ทั้งสองฝั่งของแม่น้ าํ แซนน์ สถานที่และอาคารเก่าแก่สร้างด้วยศิลปะควรค่าแก่การอนุ รักษ์แห่ งนครปารี ส จึงทําให้
เมืองปารี สโดดเด่นมีชื่อเสี ยงขึ้นมาเป็ นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (ชิมเมนูหอยเอสคาโก้)
นาท่านเข้ าพักสู่ โรงแรมทีพ่ กั MERCURE VELIZY / OR HOLIDAY INN CLICHY **** หรื อเทียบเท่า

วันทีเ่ ก้า

ปารีส

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชม มหาวิหารซาเครเกอร์ (Basilica of Sacre Coeur) มหาวิหารรองในคริ สตจักรโรมันคาทอลิก ซึ่ งตั้งอยู่
บนยอดเขาที่ สู ง ที่ สุดของกรุ ง ปารี ส หรื อที่ เรี ยกกันว่า "มงมาทร์ " สร้ า งขึ้ นเพื่ออุ ทิ ศ แก่ พ ระหฤทัย ของพระ
เยซู ปั จจุบนั ถือเป็ นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักของกรุ งปารี ส โดยถือเป็ นอนุสาวรี ยข์ องทั้งสองด้าน คือการเมือง
และวัฒนธรรม รู ปแบบทางสถาปั ตยกรรมของโบสถ์มีความเป็ นเอกลักษณ์มากในยุคนั้น จากนั้นนําท่านเดินทาง
สู่ บริ เวณ จตุรัสทรอคาเดโร ซึ่งเป็ นจุดชมหอไอเฟลที่สวยที่สุด สัญลักษณ์ของนครหลวงปารี ส หอคอยโครงสร้าง
เหล็กตั้งอยู่บนชองป์ เดอ มารส์ บริ เวณแม่น้ าํ แซน ในกรุ งปารี ส หอไอเฟลเป็ นสัญลักษณ์ ของประเทศฝรั่งเศสที่
เป็ นที่รู้จกั กันทัว่ โลก ทั้งยังเป็ นหนึ่งในสิ่ งก่อสร้างที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในโลกอีกด้วย อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจ
กับ หอไอเฟลตามอัธ ยาศัย จากนั้น จากนั้น นํา ท่ า นสู่ ย่า นถนนแฟชั่น ชั้น นํา ของปารี ส ถนนชองป์ ส เอลิ เ ซ่ ส์
(Champs Elysee) ย่านการค้าที่ประกอบด้วยโรงละคร คาเฟ่ และร้านค้าหรู หรา สองข้างทางมีตน้ เชสต์นตั ที่ได้รับ
การตกแต่งอย่างงดงาม และปลูกเรี ยงรายอย่างเป็ นระเบียบ ทําให้กลายเป็ นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวที่ผา่ นไปมา
ถนนสายนี้ ได้รับการขนานนามว่าเป็ นถนนที่สวยที่สุดในโลก (The most beautiful avenue in the world) ท่าน
สามารถเดินตามเส้นทางถนนสายนี้ไปสู่ ประตูชยั นโปเลียนซึ่ งเป็ นอนุสรณ์สถานที่สาํ คัญในกรุ งปารี ส

(***อิสระให้ ท่านรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย และช้ องปิ้ งอย่ างเต็มที่ในช่ วงบ่ าย***)
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15.30 น.
19.40 น.
วันทีส่ ิ บ
00.10 น.
01.25 น.
15.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ สนามบินชาร์ลเดอโกล (CDG) เพื่อเช็คอินและทํา Tax Refund
ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK1828 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.30ชม.)
บริ การอาหาร เครื่ องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่ องบิน
กรุ งเทพมหานคร
เดินทางมาถึงกรุ งอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่ อง อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบิน
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชัว่ โมง)
สายการบินฯ มีบริ การอาหาร 2 รอบ คือ อาหารคํ่า และ อาหารเช้า
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
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10 วัน อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
(ขึน้ เขาจุงเฟรา / เดินทางด้ วยรถไฟความเร็วสู ง TGV/ICE จากสตราสบูร์ก สู่ ปารีส)
ราคาทัวร์ 87,900 บาท : 12-21 ก.ค./ 8-17 ส.ค./ 20-29 ก.ย./
ราคาทัวร์ 85,900 บาท : 4-13 ต.ค./ 11-20 ต.ค./
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 2 - 11 ปี (เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่าํ กว่า 2 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ชั้นธุ รกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน BKK-IST-BCN//LIS-IST-BKK หักค่าตัว๋ คืน

พ.ค.-ก.ย.

ต.ค.

87,900
13,000
85,900
โปรดสอบถาม
95,000-140,000

85,900
12,000
83,900
โปรดสอบถาม
95,000-140,000

20,000

20,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 4 ก.พ.62) **
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิ ดห้องพัก
เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่ องเทีย่ ว (ตามทีร่ ะบุไว้ ในรายการ) อัตรานีร้ วมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋ าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 กก.)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, ประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
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 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) ผูช้ าํ นาญเส้นทาง คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
อัตรานีไ้ ม่ รวมถึง
 ค่าวีซ่าเชงเก้น สถานฑูตอิตาลี (ประมาณ 3200 บาท **อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นกับอัตราประกาศสถานฑูต)
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึ่ งท่านต้องดูแลกระเป๋ าของท่านเอง
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่ าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ ปออกเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนทีเ่ หลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้น) (เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 75 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-74 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 4-19วัน)
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนําเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง(หากจานวนลูกค้ าในคณะไม่ ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิม่ ท่านละ 4,000 บาท)
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิ ดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่ อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคํานึ งและรั กษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อน
เดินทาง
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 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สี เลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดําเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดิ นทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดิ นทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่ อนวันเดิ นทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั ยกเลิก
บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทํา
ให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ น
ต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
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 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใส
พร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตราฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่ วนที่
เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่
แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทาง
ที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้ น
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทําการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ ฯ
เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ)
1. หนังสื อเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รู ปถ่ ายสี หน้ าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ใบหน้ าขนาด 3 ซม. จานวน 2 รู ป พืน้ ฉาก
หลังรู ปต้ องเป็ นพื้นสี ขาวเท่านั้น (อย่าถ่ ายเอง เพราะพืน้ เป็ นสี เทา ใช้ ไม่ ได้ ) ห้ ามสวม
แว่ นสายตา (รู ปห้ ามเกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรู ปกับหน้ าวีซ่าทีเ่ คยได้ )
3. สําเนาบัตรประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง หากมีการเปลี่ยนคํานําหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สําเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง ถ้าหย่าและหากมีการใช้คาํ นําหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สู ติบตั ร (กรณี เด็กตํ่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสู ติบตั รมา)
8. กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอ
เท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
9. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่ อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
- กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน
- กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากําลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา
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10. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง)
- หนังสื อรับรองทางการเงิน (Bank Certificate) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของ
บัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
สําเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1
ท่าน และยอดแสดงในบัญชี ตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสําเนา 15 วันก่อนยืน่ วีซ่า)
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ นยอดของ
เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสําเนาสมุดบัญชี
************* Bank certificate และสําเนาสมุด/Statement ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านั้น **************
- บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชี ออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจํา ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Certificate) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ
ชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสื อรับรองทางการเงิน (Bank Certificate) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผูถ้ ูก
รับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสู ติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์วา่ เป็ นคนใน
ครอบครัวเดียวกัน
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสื อรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2
(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)
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แบบฟอร์ มการสารองทีน่ ั่ง

10 วัน อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
(ขึน้ เขาจุงเฟรา / เดินทางด้ วยรถไฟความเร็วสู ง TGV/ICE จากสตราสบูร์ก สู่ ปารีส)

(ไม่ รวมค่ าวีซ่าเชงเก้น / แต่ รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ /คนขับรถแล้ว)
ราคาทัวร์ 87,900 บาท : 12-21 ก.ค./
ราคาทัวร์ 85,900 บาท : 4-13 ต.ค./
ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

เบอร์
โทรศัพท์

8-17 ส.ค./
11-20 ต.ค./
ห้องพัก
(SGL/TWN/
DBL/ TRP)

20-29 ก.ย./
เลขที่
สะสมไมล์

อาหาร
(หากแพ้อาหาร
โปรดระบุ

)

สถานฑูตที่ท่านเคยสแกน
ลายนิ้วมือในการยืน่
วีซ่าเชงเก้น (กรุ ณาระบุ)
(หลังวันที่ 14 พ.ย. 2556)

หมายเหตุ : ประเทศอังกฤษ ไม่จดั ว่า เป็ นการทําวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น

(รบกวนเอเย่ นต์ ใส่ เบอร์ โทรศัพท์ ลูกค้ าด้ วยนะค่ ะ เนื่องจากต้ องกรอกข้ อมูลในการยื่นวีซ่า)
ชื่ อผู้สารองที่นั่ง........................................................................................ เอเย่นต์ .........................................................................
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์ ............................................................. อีเมล์...................................................................
โทรศัพท์มือถือ..........................................................
*** กรุ ณาส่ งแฟกซ์ แบบฟอร์ มสารองที่นั่ง และ สาเนาพาสปอร์ ตลูกค้ า มาที่ แฟกซ์ 02 635 1421 ***

ติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ : โทร 02 635 1415

