เดินทางโดยสายการบิน Etihad Airways สายการบินระดับ 5 ดาว
1 ใน 10 สายการบินทีด่ ีที่สุดในโลก
น้าหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครือ่ ง

ขาไป
ขาไป
ขากลับ
ขากลับ

EY405
EY085
EY038
EY408

ขาไป
ขาไป
ขากลับ
ขากลับ

EY405
EY085
EY038
EY408

สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ ETIHAD AIRWAY (EY)
BKK - AUH
AUH - FCO
CDG - AUH
AUH - BKK
*ส้าหรับช่วงฤดูหนาว : วันที่ 14 – 22 พ.ย. และ 04 – 12 ธ.ค. 61
BKK - AUH
AUH - FCO
CDG - AUH
AUH - BKK

18.25 – 22.00
02.35 – 07.05
21.55 – 06.40
08.50 – 18.25
18.05 – 22.05
02.25 – 06.20
20.45 – 06.45
08.55 – 18.05

หำกท่ำนต้องซื้อบัตรโดยสำรภำยในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนั้นจะคอนเฟิร์มก่อนประมำณ 10 วันก่อนเดินทำง
หำกท่ำนต้องกำรจองตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศ กรุณำสอบถำมเทีย่ วบินคอนเฟิร์มกับเจ้ำหน้ำที่ก่อน กรุณำเลือกซื้อบัตรโดยสำร
ภำยในประเทศประเภทที่สำมำรถเลื่อนวันและเวลำในกำรเดินทำงได้และหำกกรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกสำยกำรบิน เช่น ควำมล่ำช้ำของ
เที่ยวบิน
กำรยกเลิกเที่ยวบิน มีกำรยุบเที่ยวบินรวมกัน ตำรำงกำรกำรเดินทำงมีกำรเปลี่ยนแปลง เนื่องจำกสำยกำรบินพิจำรณำสถำนกำรณ์
แล้วว่ำ อยู่นอกเหนือควำมควบคุม หรือเหตุผลเชิงพำณิชย์ หรือเหตุผลทำงด้ำนควำมปลอดภัย เป็นต้น เหตุผลต่ำงๆที่อยู่ เหนือควำมควบคุม
ของบริษัท ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆได้ในทุกกรณี

บริษัท โกลเบิล ยูเนี่ยน เอกซ์เพรส (เชียงใหม่) จำกัด | 053-234488 ต่อ16/17/21

1

อัตราค่าบริการ
ก้าหนดวันเดินทาง

12 - 20 กันยายน
17 - 25 ตุลาคม (วันปิยะมหาราช)
16 - 20 พฤศจิกายน

เด็กต่้ากว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ไม่มเี ตียงเสริม
::เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิดราคาผู้ใหญ่::
59,990
57,990
62,990
60,990
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่ำน

59,990

57,990

พักห้องเดี่ยว

13,000
13,000
13,000

04 - 12 ธันวาคม (วันพ่อและวันรัฐธรรมนูญ)
63,990
61,960
13,000
** เด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ราคา 12,000 บาท**
ราคาข้างต้นรวมค่าวีซ่าแล้ว
(กรุณาส้ารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)
วันที่ 1
15.00 น.
18.25 น.
22.00 น.
02.35 น.

วันที่ 2
07.05 น.

กรุงเทพฯ – อาบูดาบี
คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Q
ของสำยกำรบินเอทิฮัด แอร์เวย์ พบเจ้ำหน้ำที่คอยให้กำรต้อนรับและอำนวยควำมสะดวก
ออกเดินทำงสู่ อาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EY405
ถึงท่ำอำกำศยำนอำบูดำบี แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทำงสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ EY085
บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
อาบูดาบี – กรุงโรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม – น้าพุเทรวี่ – ฟลอเรนซ์
เมืองเก่าฟลอเรนซ์ – สะพาน Ponte Vecchio – จัตุรัสซิญญอเรีย
เดินทำงถึง ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน กรุงโรม หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร พร้อมรับ
กระเป๋ำสัมภำระแล้ว นำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงโรม (Rome) ระยะทางประมาณ 30.8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที
เมืองหลวงของประเทศอิตำลี อดีตศูนย์กลำงของอำณำจักรโรมัน ในสมัยที่ยังเรืองอำนำจนับได้ว่ำเป็นจักรวรรดิที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก
นำท่ำนเดินทำงสู่ นครรัฐวาติกัน (Vatican) รัฐอิสระที่มีขนำดเล็กที่สุดในโลก ดินแดนที่ประทับของพระสันตะปำปำ และเป็น
ศูนย์กลำงของศำสนำคริสต์นิกำยโรมันคำทอลิก
นำท่ำนชมบริเวณด้ำนหน้ำ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter's Basilica) สิ่งก่อสร้ำงที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของนครรัฐวำติกัน
เป็นสถำนที่ศักดิส์ ิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของคริสต์ศำสนิกชนนิกำยโรมันคำทอลิก ที่ตั้งมหำวิหำรเชื่อกันว่ำเป็นที่ฝังร่ำงของ นักบุญเปโตร
หนึ่งในสำวกของพระเยซู ต่อมำได้สถำปนำขึ้นเป็นพระสันตะปำปำองค์แรกของโรม ภำยในประดับประดำด้วยศิลปะชิ้นเอก
มำกมำย
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แล้วนำท่ำนถ่ำยภำพเป็นที่ระลึกกับ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนำมกีฬำกลำงแจ้ง
โบรำณขนำดใหญ่ใจกลำงเมือง อดีตสนำมประลองกำรต่อสู้อันยิ่งใหญ่ของ เหล่ำกลำดิเอเตอร์ ซึ่งเป็นสังเวียนเลือดที่มีชีวิตเป็นเดิม
พัน เพื่อให้ควำมบันเทิงแก่ชำวโรมัน
จำกนั้น นำท่ำนชม น้าพุเทรวี่ (Trevi Fountain) น้ำพุที่สวยงำมทีส่ ุดของกรุงโรม หรือท่ำนสำมำรถโยนเหรียญลงน้ำพุเทรวี่ ซึ่ง
เชื่อกันว่ำจะได้กลับมำเยือนกรุงโรมอีก และเป็นที่มำของเพลงอมตะ Three Coins in The Fountain

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (1)
หลังอำหำร นำท่ำนเดินทำงสู่ ฟลอเรนซ์ (Florence) ระยะทางประมาณ 271 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.05 ชั่วโมง
เมืองหลวงของแคว้นทัสคำนี ในสมัยยุคกลำงเป็นศูนย์กลำงทำงกำรค้ำและทำงกำรเงิน ซึ่งต่อมำเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยฟื้นฟู
ศิลปวิทยำกำรหรือเรอเนสซองซ์ นอกจำกนั้นยังได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นศูนย์กลำงศิลปะและสถำปัตยกรรมทีส่ ำคัญแห่งหนึ่งของ
ยุโรป

นำท่ำน เที่ยวชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์ ต้นกำเนิดของยุคเรอเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปวิทยำกำร ก่อนจะแพร่ขยำยไปทั่วยุโรป ชม
สะพาน Ponte Vecchio สะพำนเก่ำแก่ที่สุดของเมือง ทีม่ ีมำตั้งแต่สมัยโรมัน บนสะพำนเป็นตลำดขำยพวกเครื่องประดับต่ำงๆ
และของที่ระลึกจำนวนมำกมำย เป็นหนึ่งในสถำนที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมำกทีส่ ุดของเมือง จำกนั้นนำท่ำนชม จัตุรัสซิญญอเรีย
(Piazza della Signoria) ตั้งอยูใ่ จกลำงเมืองฟลอเรนซ์ รำยล้อมไปด้วยอำคำรเก่ำแก่และงำนศิลปะ ประติมำกรรมแกะสลักหิน
อ่อนที่งดงำม งำนประติมำกรรมทีโ่ ดดเด่นที่สดุ คือ รูปแกะสลักหินอ่อน “เดวิด” ผลงำนชิ้นเอกของศิลปินไมเคิล แองเจโล่ ซึ่ง
จำลองจำกงำนดั้งเดิม
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ค่า

วันที่ 3
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิน (ภายในโรงแรม) (2)
พักค้ำงแรม ณ โรงแรม Delta Florence หรือในระดับเดียวกัน
ฟลอเรนซ์ – เมสเตร – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เวนิส – สะพานรีอัลโต – สะพานถอนหายใจ
จัตุรัสซานมาร์โค – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เมสเตร
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3)
หลังอำหำร นำท่ำนเดินทำงสู่ เมสเตร (Mestre) ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชั่วโมง อีกหนึ่ง
เมืองเก่ำแก่ของอิตำลี
นำท่ำนเดินทำงสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ แล้วล่องเรือสู่ เวนิส (Venice) เมืองที่ใช้คลองแทนถนน เรือแทนรถ ในกำรคมนำคม โดยมี
สถำปัตยกรรมโบรำณ ทีถ่ กู สร้ำงขึ้นมำกมำยบนเกำะมำกกว่ำ 188 เกำะและเชื่อมโยงกันด้วยสะพำนมำกกว่ำ 400 แห่ง ให้ท่ำน
สัมผัสกับเมืองสุดแสนโรแมนติค จนได้รับสมญำนำมว่ำ รำชินีแห่งทะเลเอเดรียติก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน (4)
หลังอำหำร นำท่ำนชม สะพานรีอัลโต (Rialto Bridge) สะพำนข้ำม Grand Canal ทีส่ วยงำม เก่ำแก่ที่สุดและเป็นหนึ่งในจุดชมวิว
ทีส่ วยงำมที่สุดของเวนิส

แล้วชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sigh) สะพำนแห่งนี้ เป็นสะพำนที่นักโทษใช้เดินข้ำมเพื่อไปเข้ำคุกที่อยู่อีกฝั่ง แสงสว่ำงที่
เห็นจำกช่องสะพำน นักโทษจะได้เห็นเป็นครั้งสุดท้ำยก่อนเข้ำคุก และจะถอนหำยใจด้วยเหตุผลนี้ เพรำะรูต้ ัวว่ำจะไม่มโี อกำสเดิน
ออกมำเห็นแสงสว่ำงอีกแล้ว
จำกนั้นนำท่ำนชม จัตุรัสซานมาร์โค (Piazza San Marco) จัตุรสั ริมทะเลศูนย์กลำงของเกำะเวนิส ที่ล้อมรอบไปด้วย
สถำปัตยกรรมทีส่ วยงำม เช่น มหาวิหารซานมาร์โค ประกอบไปด้วย โดม 5 โดมตำมแบบศิลปะไบแซนไทน์ และพระราชวังด็อด
(Doge Palace) ที่ประทับของเจ้ำผู้ครองนครเวนิสในอดีต เป็นต้นอิสระให้ท่ำนเดินเล่น ดื่มด่ำกับบรรยำกำศอันแสนโรแมนติคของ
เกำะเวนิส จนถึงเวลำนัดหมำยหรือท่ำนสำมำรถเลือกนั่งเรือกอนโดล่ำ อีกหนึ่งเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของเวนิส (ไม่รวมในค่าทัวร์
กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อน)
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ค่า

วันที่ 4
เช้า

กลางวัน

ได้เวลำนัดหมำย นำท่ำนล่องเรือกลับสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ จำกนั้นเดินทำงสู่ เมสเตร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน (5)
พักค้ำงแรม ณ โรงแรม Da Porto Hotel & Residence หรือในระดับเดียวกัน

เมสเตร – มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน – แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 – ลูเซิร์น – สะพานไม้ ชาเปล – อนุสาวรีย์
รูปสิงโตหินแกะสลัก – ช้อปปิ้ง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6)
หลังอำหำร นำท่ำนเดินทำงสู่ มิลาน ระยะทางประมาณ 260 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงเมืองศูนย์กลำงทำงด้ำน
ธุรกิจ กำรค้ำ และแฟชั่นที่สำคัญของประเทศอิตำลี แล้วนำท่ำนถ่ำยรูปเป็นที่ระลึกกับ ดูโอโมหรือมหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo
di Milano) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองมิลำน ตั้งอยู่ที่จัตุรสั กลำงเมืองมิลำน เริ่มสร้ำงขึ้นตั้งแต่ในปี ค.ศ.1386 เสร็จ
สมบูรณ์ ในปี ค.ศ. 1965 รวมระยะเวลำในกำรก่อสร้ำงมำกกว่ำ 500 ปี สร้ำงด้วยสถำปัตยกรรมแบบโกธิค ทีย่ ิ่งใหญ่ ด้วยควำมสูง
ถึง 157 เมตร ควำมโดดเด่นของดูโอโม อยู่ที่ยอดแหลมบนหลังคำ บนยอดใหญ่ตรงกลำงมีพระรูปแม่พระ ทำด้วยทองสัมฤทธิ์ ซึ่ง
เรียกกันว่ำ มำดูนีนำ (Madunina) และชม แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 (Galleria Vittorio Emanuele II) อำคำร
ศูนย์กำรค้ำที่เก่ำแก่และสวยงำมทีส่ ุดแห่งหนึ่งในโลก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (7)
หลังอำหำร นำท่ำนเดินทำงสู่ ลูเซิร์น (Lucerne) ระยะทางประมาณ 243 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง เมืองตำก
อำกำศที่สวยงำมที่สดุ แห่งหนึ่งของสวิสเซอร์แลนด์
นำท่ำนชม สะพานไม้ ชาเปล (Chapel bridge) สะพำนทีส่ ร้ำงขึน้ เพื่อข้ำมแม่น้ำรอยส์ มีอำยุมำกกว่ำ 600 ปี และเป็นสะพำนไม้ที่
เก่ำแก่ที่สุดในยุโรป และถ่ำยภำพกับ อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก (The Lion Monument) อนุสำวรีย์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่ง
ควำมกล้ำหำญและเสียสละ สร้ำงขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหำรสวิสที่เสียชีวิตจำกกำรปกป้องพระรำชวังพระรำชวังตุย เลอรีย์ ของ
ฝรั่งเศส อิสระให้ท่ำน เดินเล่นชมบรรยากาศย่านเมืองเก่า ที่งดงำมหรือ เดินเลือกซือสินค้าชื่อดังของสวิส อำทิ นำฬิกำ, มีดพก
ทหำรสวิส, ช็อคโกแลต ฯลฯ ตำมอัธยำศัยจนถึงเวลำนัดหมำย
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ค่้า

วันที่ 5
เช้า

กลางวัน

ค่า

วันที่ 6
เช้า

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย เพือไม่รบกวนเวลาในการช้อปปิ้งของท่าน
พักค้ำงแรม ณ โรงแรม ibis Styles Luzern City หรือในระดับเดียวกัน
ลูเซิร์น – เอนเกลเบิร์ก – กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair – ยอดเขาทิตลิส – ถ้าน้าแข็ง - สะพานแขวนทิตลิต – สนุกสนานกับ
การสัมผัสหิมะบนยอดเขา – เอนเกลเบิร์ก – ดิจง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (8)
หลังอำหำร นำท่ำนเดินทำงสู่ เอนเกลเบิร์ก (Engelberg) ระยะทางประมาณ 35.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที
เมืองสกีรสี อร์ทที่ใหญ่ที่สดุ ในภำคกลำงของสวิตเซอร์แลนด์
นำท่ำนขึ้น กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair แบบหมุนได้ 360 องศำ ท่ำนสำมำรถชมวิวทิวทัศน์โดยรอบทิศทำงแบบ 360 องศำเลย
ทีเดียว แล้วขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ที่มีควำมสูง 3,238 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ยอดเขำที่มีหมิ ะปกคลุมตลอดทั้งปี หนึ่งใน
เทือกเขำที่เป็นแหล่งสกียอดนิยมของสวิตเซอร์แลนด์ นำท่ำนชม ถ้าน้าแข็ง (Glacier Cave) ถ้ำน้ำแข็งที่สร้ำงขึ้นโดยฝีมือมนุษย์
แล้วนำท่ำนชมหรือเดินข้ำมสะพานแขวน (Titlis Cliff Walk) ที่มคี วำมยำวประมำณ 100 เมตร และควำมสูงห่ำงจำกพื้น
ประมำณ 500 เมตร ซึ่งถือได้ว่ำเป็นสะพำนแขวนที่สูงที่สดุ ในยุโรป (ขึ้นอยูก่ ับสภาพอากาศ)
แล้วอิสระให้ท่ำนสนุกสนำนเพลิดเพลินกับกำรสัมผัสหิมะบนลานหิมะ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงำมบนยอดเขำทิตลิส

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) รับประทานอาหารบนยอดเขาทิตลิส
หลังอำหำร นำท่ำนนั่งกระเช้ำไฟฟ้ำ ลงจำกยอดเขำสู่ เอนเกลเบิรก์ จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ ดิจง (Dijon) ระยะทางประมาณ 383
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง เมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี แคว้นที่มีชื่อเสียงในเรื่องกำรผลิตไวน์และมัสตำร์ด
นอกจำกประวัติศำสตร์อันเก่ำแก่ในเรื่องของกำรผลิตไวน์แล้ว เมืองแห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลำงที่สำคัญของดยุคแห่งเบอร์กันดีอีกด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน (10)
พักค้ำงแรม ณ โรงแรม ibis Dijon Sud หรือในระดับเดียวกัน
ดิจง–ชมเมือง –ประตูชัย – โบสถ์นอร์ทเธอดามแห่งดิจง – จัตุรัสกลางเมือง – ย่านเมืองเก่า – ช้อปปิ้งลาวัลเล่ย์วิลเลจ – ปารีส
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (11)
หลังอำหำร นำท่ำน ชมเมืองดิจง ชม ประตูชัย (Porte Guillaume) ที่เปรียบดั่งศูนย์กลำงของเมือง แล้วชม โบสถ์นอร์ทเธอดาม
แห่งดิจง (Notre Dame de Dijon) เป็นโบสถ์นิกำยโรมันคำทอลิก สร้ำงขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 13 ถือได้ว่ำเป็นผลงำนชิ้นเอกของ
สถำปัตยกรรมโกธิคในสมัยนั้นเลยทีเดียว จำกนั้นนำท่ำนชม จัตุรัสกลางเมือง ที่ตังของพระราชวังของดยุคแห่งเบอร์กันดี
(Palace the Dukes of Burgundy) พระรำชวังของตระกูลขุนนำงชั้นสูงแห่งฝรั่งเศส และเดินเล่นภำยใน ย่านเมืองเก่า ที่มี
สถำปัตยกรรมในสมัยยุคกลำง อันเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงำม

-6-

กลางวัน

ค่้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน (12)
หลังอำหำร นำท่ำนเดินทำงสู่ ลา วัลเล่ย์ วิลเลจ (La Vallée Village Outlet) ระยะทางประมาณ 332 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับกำรช้อปปิ้งสินค้ำแบรนด์ชื่อดัง จำก
ทั่วโลกมำกกว่ำ 100 ยี่ห้อ ด้วยรำคำที่ถูกกว่ำตำมช้อปทั่วไป อำทิเช่น Giorgio Armani, Burberry, Calvin Klein, Gucci, Hugo
Boss, Lacoste, Longchamp, Polo Ralph Lauren, Paul Smith, Versace เป็นต้น อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้งสินค้ำตำมอัธยำศัย
จนถึงเวลำนัดหมำย
อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย เพือไม่รบกวนเวลาในการช้อปปิ้งของท่าน
ได้เวลำนัดหมำย นำท่ำนเดินทำงสู่ ปารีส (Paris) ดินแดนแห่งน้ำหอม เมืองหลวงแห่งศิลปะแฟชั่นของโลก มหำนครที่แสนโรแมน
ติกอันเป็นจุดหมำยกำรเดินทำงของนักท่องเที่ยวจำกทั่วทุกมุมโลก

พักค้ำงแรม ณ โรงแรม Mercure Paris Orly Rungis Aéroport หรือในระดับเดียวกัน
วันที่ 7
เช้า

กลางวัน

ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ปารีส – จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนชองป์เซลิเซ่ – ประตูชัย
มหาวิหารนอร์ทเธอดามแห่งปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟ – ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (13)
หลังอำหำร นำท่ำนเดินทำงสู่ พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) นำท่ำนเข้ำชมพระรำชวังทีย่ ิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งใน
ยุโรป นำท่ำนชมควำมโออ่ำหรูหรำของห้องต่ำงๆ ภำยในพระรำชวัง นอกจำกนั้นท่ำนจะได้เพลิดเพลินกับสวนพฤกษชำติ ที่จัดตบ
แต่งไว้อย่ำงสวยงำม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (14)
หลังอำหำร นำท่ำนเดินทำงกลับ ปารีส แล้วนำท่ำนชมเมืองปำรีส ที่ได้รับกำรยกย่องว่ำสวยงำมและ
โรแมนติคที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ผ่ำนชม จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) จัตรุ ัสที่กว้ำงทีส่ ุดในกรุงปำรีส และเป็นลำน
ประหำรชีวิตพระเจ้ำหลุยส์ที่ 16 และ พระนำงมำรี อังตัวเนตด้วยเครื่องกิโยติน ในสมัยกำรปฏิวัตฝิ รัง่ เศส ผ่ำน ถนนชองป์เซลิเซ่
(Champ Elysees) ถนนที่มีควำมสวยงำมแห่งหนึ่งของโลก อีกทั้งเป็นต้นแบบถนนรำชดำเนินของประเทศไทย แล้วผ่ำนชม
ประตูชัย (Arc de triomphe) สร้ำงขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นโปเลียน ทีไ่ ด้รับชัยชนะในกำรทำสงครำม
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แล้วนำท่ำนชมควำมสวยงำมของ มหาวิหารนอร์ทเธอดามแห่งปารีส (Notre Dame Cathedral) จำกบริเวณภำยนอก หนึ่งใน
มหำวิหำรชื่อดังของโลก โบสถ์คู่บำ้ นคู่เมืองของกรุงปำรีส อีกทั้งเป็นมหำวิหำรแห่งแรกที่สร้ำงในสไตล์โกธิค เริ่มก่อสร้ำงตั้งแต่ในปี
ค.ศ. 1163 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1345 แต่มีกำรปรับปรุงซ่อมแซมควำมเสียหำยอยู่เรื่อยมำทุกยุคทุกสมัย ภำยในและภำยนอกอำคำร
ประดับประดำด้วยประติมำกรรม และหน้ำต่ำงกระจกสี ซึ่งมีควำมงดงำมเป็นอย่ำงมำก
จำกนั้น นำท่ำนชมบริเวณด้ำนหน้ำ พิพิธภัณฑ์ลูฟ (Louvre Museum) อดีตเคยเป็นหนึ่งในพระรำชวังที่ใหญ่โตที่สุดของโลก
ปัจจุบันเปลีย่ นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญและใหญ่ที่สดุ ในปำรีส ภำยในพิพิธภัณฑ์เก็บรักษำวัตถุโบรำณทีม่ ีค่ำและมีชื่อเสียงของโลก
มำกมำย โดยเก็บรักษำภำพวำดที่ทรงคุณค่ำที่สดุ ในโลก คือ ภำพโมนำลิซ่ำ อันเลื่องชื่อ ผลงำนโดย ลีโอนำโด ดำวินชี

ค่า

วันที่ 8
เช้า

และมีเวลำให้ท่ำนได้เลือกซื้อ สินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ที่มสี ินค้ำให้เลือกมำกมำย อำทิ เสื้อผ้ำ, รองเท้ำ, กระเป๋ำ,
เครื่องสำอำงค์ น้ำหอม เป็นต้น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน (15)
พิเศษ...ลิ้มลองเมนูหอยเอสคาโก้ อาหารขึ้นชือของฝรังเศส
พักค้ำงแรม ณ โรงแรม Mercure Paris Orly Rungis Aéroport หรือในระดับเดียวกัน

ปารีส – ถ่ายรูปกับ หอไอเฟล ณ สวนชองป์ เดอ มาร์ส – ล่องเรือแม่น้าแซน – พิพิธภัณฑ์น้าหอมฟราโกนาร์ด
ช้อปปิ้งห้างแกลอรี่ ลาฟาแยต – ท่าอากาศยานปารีส ชาร์ล เดอ โกล
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (16)
หลังอำหำร นำท่ำนถ่ำยรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล (Eifel Tower) ณ สวนชองป์ เดอ มาร์ส สวนสำธำรณะขนำดใหญ่ที่อยู่ใจ
กลำงกรุงปำรีส หนึ่งในจุดชมหอไอเฟล ในมุมมองสวยงำมที่สุด
ซึ่งได้รับควำมนิยมสำหรับกำรถ่ำยภำพของเหล่ำบรรดำนักท่องเที่ยว และนักถ่ำยภำพมืออำชีพมำกมำย

จำกนั้น นำท่ำน ล่องเรือแม่น้าแซน สัมผัสมหำนครทีโ่ รแมนติกที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก ให้ท่ำนได้ชมทัศนียภำพสองฝั่งแม่น้ำโดย
รอบตัวเมือง ผ่ำนชมอำคำรบ้ำนเรือนและสถำนทีส่ ำคัญต่ำง ๆ ของปำรีส
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กลางวัน

21.55 น.

วันที่ 9
06.40 น.
08.50 น.
18.25 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (17)
หลังอำหำร นำท่ำนสู่ แกลอรี่ ลาฟาแยต (Galeries Lafayette) ห้ำงสรรพสินค้ำอันโด่งดังและเก่ำแก่ของฝรั่งเศส อิสระให้ท่ำน
ได้เลือกช้อปปิ้งสินค้ำแบรนด์เนมที่มีอย่ำงหลำกหลำย เช่น เสื้อผ้ำ, กระเป๋ำ, รองเท้ำ เครื่องสำอำง ฯลฯ ตำมอัธยำศัยจนถึงเวลำนัด
หมำย
สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ ท่าอากาศยานปารีส ชาร์ล เดอ โกล (Charles de Gaulle Airport)
เพื่อเตรียมตัวกลับสู่ กรุงเทพฯ
ออกเดินทำงสู่ อาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EY038
บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
อาบูดาบี – กรุงเทพฯ
เดินทำงถึงอาบูดาบี แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EY404
เดินทำงถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ

ส้าหรับช่วงฤดูหนาว : วันที่ 14 – 22 พ.ย. และ 04 – 12 ธ.ค. 61
20.45 น.
ออกเดินทำงสู่ อำบูดำบี ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EY038 บริกำรอำหำรและเครือ่ งดื่มบนเครื่องบิน
06.45 น.
เดินทำงถึงอำบูดำบี แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
08.55 น.
ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EY408
18.05 น.
เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ
หมายเหตุ : รายการท่องเที่ยวและอาหาร อาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ
หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ทังนี บริษัทฯ จะ
ค้านึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นส้าคัญ
*ภาพถ่ายเพื่อการน้าเสนอโปรแกรมทัวร์เท่านัน*
กำรเดินทำงในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทำงจำนวน 30 ท่านขึนไป
ถ้ำผู้เดินทางไม่ครบจ้านวนดังกล่ำว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำร เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึนราคาของภาษีน้ามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง**

ยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น มัคคุเทศก์ไทย และคนขับรถ 55 ยูโรตลอดทิป
กรุณาช้าระมัดจ้าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ท้าการจอง
หากไม่ช้าระภายในวันที่ก้าหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข
***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึงวางมัดจ้า เพื่อประโยชน์ของท่านเอง***
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อัตราค่าบริการนีรวม
• ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตำมเที่ยวบินที่ระบุวันเดินทำงไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่ำนั้น
ตั๋วกรุ๊ปไม่สำมำรถอัพเกรดเป็นธุรกิจได้ หำกต้องกำรนั่งชั้นธุรกิจจะต้องจองตั๋วเดี่ยว กรุณำเช็ครำคำกับเจ้ำหน้ำที่อีกครั้ง
• ค่ำภำษีสนำมบิน ภำษีน้ำมัน
• ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ชำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้ขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
• โรงแรมที่พักตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน (โรงแรมในยุโรปหลำยแห่งจะไม่มีเครื่องปรับอำกำศ เนื่องจำก
อยู่ในแถบอุณหภูมติ ่ำ ซึ่งทำงบริษทั ฯ พยำยำมเลือกโรงแรมที่พักที่มเี ครื่องปรับอำกำศให้แก่ลูกค้ำ หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์
หรือกำรประชุมต่ำงๆ ทำงบริษัทอำจมีกำรปรับเปลี่ยนโรงแรมหรือย้ำยเมือง โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมและผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นสำคัญ)
• ค่ำอำหำรทุกมื้อ ตำมที่ระบุในรำยกำรท่องเที่ยว
• ค่ำเข้ำชมสถำนที่ ตำมระบุในรำยกำร
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าฝรั่งเศสหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า
• หัวหน้ำทัวร์จำกประเทศไทย คอยอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
• ค่ำประกันอุบัตเิ หตุ คุม้ ครองในระหว่ำงกำรเดินทำง วงเงิน 2,000,000 บำท เงื่อนไขตำมกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนีไม่รวม
• ค่ำธรรมเนียมในกำรทำหนังสือเดินทำง หรือเอกสำรต่ำงด้ำวต่ำงๆ
• ค่ำภำษีน้ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
• ค่ำระวำงกระเป๋ำน้ำหนักเกินกว่ำที่สำยกำรบินกำหนด
• ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมที่พัก (ทำงบริษัทฯไม่ได้จดั ให้แก่ทำ่ นเนื่องจำกป้องกันกำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพที่แฝงตัวเข้ำมำในโรงแรมที่พัก
และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำห้องพักสำหรับทุกท่ำน)
• ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว เช่น อำหำร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำรท่องเที่ยว ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ มินิบำร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
• ค่าธรรมเนียมทิปหัวหน้าทัวร์ คนขับรถและไกด์ท้องถิน่ ท่านละ 55 ยูโร ตลอดทริป
เงื่อนไขการช้าระเงิน
• ชำระค่ำมัดจำ ท่ำนละ 30,000 บำท หลังจำกทำกำรจองภำยใน 3 วัน พร้อมส่งสำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง Passport มำยังบริษัทฯ
•

ชำระเงินค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือภำยใน 30 วัน ก่อนออกเดินทำง

เงื่อนไขการยกเลิก
• ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วันขึ้นไป คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุด หรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจำกับสำยกำรบิน หรือกรุ๊ปที่มีกำร
กำรันตีค่ำมัดจำที่พกั โดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศ ไม่อำจขอคืนเงินได้)
• ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงภำยใน 44 - 35 วัน ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยึดมัดจำเต็มจำนวน
• ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงภำยใน 34 - 26 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำย 80 % ของรำคำทัวร์
• ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 25 วัน ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ำใช้จำ่ ย 100% ของรำคำทัวร์ทั้งหมด
• กรณีกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุด เทศกำลต่ำงๆ เช่น ปีใหม่ สงกรำนต์ เป็นต้น ทำงบริษัทฯ ต้องมีกำรกำรันตีมัดจำที่นั่งกับทำงสำยกำรบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่ำงๆ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำมัดจำ หรือ ค่ำทัวร์ทั้งหมด ไม่วำ่ ยกเลิกกรณีใดก็ตำม
• เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการท้าให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจำกเป็นนโยบำยของสำยกำรบิน
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หมายเหตุ
•
•
•
•
•

•
•
•
•

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะเลื่อนกำรเดินทำง หรือ เปลี่ยนแปลงรำคำ ในกรณีที่ผเู้ ดินทำงไม่ถึง 30 คน
ในกรณีที่สำยกำรบินประกำศปรับขึ้นภำษีน้ำมัน ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกเก็บค่ำภำษีน้ำมันเพิ่มตำมควำมเป็นจริง
ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ป ไม่สำมำรถเลื่อนวันเดินทำงหรือขอคืนเงินได้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรำยกำรท่องเที่ยวตำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุกำรณ์ที่อยู่เหนือกำรควบคุมของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงควำมปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทำงเป็นหลัก
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หำกเกิดเหตุกำรณ์สุดวิสัย เช่น ควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน กำรยกเลิกเที่ยวบิน กำรเมือง กำรประท้วง กำรนัดหยุดงำน
กำรก่อจลำจล ปัญหำจรำจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชำติ หรือทรัพย์สินสูญหำยอันเนื่องมำจำกควำมประมำทของตัวท่ำนเอง หรือจำกกำรโจรกรรม และอุบัติเหตุ
จำกควำมประมำทของตัวท่ำนเอง
กรณีที่สถำนที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สำมำรถเข้ำชมได้เนื่องจำกเหตุสุดวิสัย สภำพอำกำศ เหตุกำรณ์ที่อยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ เป็ นต้น บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น
เนื่องจำกรำยกำรทัวร์นี้เป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิก์ ำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำ และออกประเทศ ไม่ว่ำในกรณีใดก็
ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
กรณีที่ท่ำนใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทำงเพื่อกำรท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หำกท่ำนถูกปฏิเสธในกำรเข้ำ-ออกประเทศใดๆ ก็ตำม ทำงบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบ
และยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ เกี่ยวกับการยื่นวีซ่าแชงเก้น
• ทำงบริษัทฯ จะทำกำรยื่นวีซ่ำของท่ำนต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 30 ท่ำน และได้รับกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูตฯในเรื่องเวลำนัดหมำย เนื่องจำก
บริษัทฯ ต้องใช้เอกสำรต่ำงๆ ที่เป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ
ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่ได้รับกำรยืนยันมำจำกทำงยุโรป, ประกันกำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะ
ครบ 25 ท่ำน จึงจะสำมำรถยื่นวีซ่ำให้กบั ท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง
• หำกในช่วงที่ท่ำนเดินทำง วันและเวลำในกำรยื่นวีซ่ำกรุ๊ปเต็ม ทำงบริษัทฯต้องขอสงวนสิทธิ์ในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยว ซึ่งทำงท่ำนจะต้องเดินทำงมำยื่นวีซ่ำด้วยตัวเอง
ตำมวันและเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูตฯ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯคอยดูแล และอำนวยควำมสะดวก
• เอกสำรต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรยื่นวีซ่ำท่องเทีย่ วทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตฯ เป็นผู้กำหนดออกมำ มิใช่บริษัททัวร์
ท่ำนที่มีควำมประสงค์ยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณำจัดเตรียมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่
สถำนทูตฯต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษัททัวร์ฯ เป็นเพียงตัวกลำงและอำนวยควำม
สะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น มิได้เป็นผู้พิจำรณำวีซ่ำให้กับท่ำน
• กรณีวีซ่ำที่ท่ำนยื่นไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริงดังต่อไปนี้
- ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำและค่ำดำเนินกำรทำงสถำนทูตฯ จะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่ำจะผ่ำนหรือ
ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำก็ตำม
- ค่ำมัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตัว๋ เครื่องบินที่ออกมำจริง ณ วันยื่นวีซ่ำ ซึ่งตั๋วเป็นเอกสำรที่สำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ
หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋ เครื่องบินถ้ำออกตัว๋ มำแล้วจะต้องทำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ทำ่ น
ต้องถูกหักบำงส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 120 วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออก
ตั๋วท่ำนจะเสียแต่ค่ำมัดจำตัว๋ ที่เกิดขึน้ ตำมจริงเท่ำนั้น
- ค่ำห้องพักในทวีปยุโรป ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะโดนเก็บ
ค่ำมัดจำห้องพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่ำนทรำบ
• หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรยึดค่ำใช้จำ่ ยทั้งหมด 100%
• กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรือต่ำงประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพำหนะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบินฯ ทำงบริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้ เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำง
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1.

2.
3.

4.

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันท้าการ
** ผู้เดินทางต้องมาโชว์ตัวและสแกนลายนิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย **
หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (Passport) พร้อมส้าเนา2 ฉบับ ที่ยังไม่หมดอำยุ และมีอำยุไม่ตำกว่
่ ำ 6 เดือน ก่อนวันเดินทำง หำกหมดอำยุ
กรุณำทำเล่มใหม่ก่อนนำส่ง และมีจำนวนหน้ำเหลืออย่ำงน้อย 2-3 หน้ำ และต้องมีหน้ำว่ำงเหลืออย่ำงน้อย2 หน้ำติดต่อกัน เพื่อติดวีซ่ำ
** หนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ ที่เคยได้รับวีซ่ำจำก ประเทศในกลุ่มเชงเก้น ภำยใน3 ปี (ถ้ำมี) หรือเคยได้รับจำกประเทศอังกฤษ, แคนนำดำและ
สหรัฐอเมริกำ (ถ้ำมี) **
รูปถ่ายสี 2 ใบ หน้าตรง (ขนาด 45 mm x 35 mm) พื้นหลังสีขำว อำยุไม่เกิน 6 เดือน
ห้ำมตกแต่งรูป ห้ำมสวมแว่นสำยตำ แว่นกันแดด ห้ำมมีเครื่องประดับ ต้องเป็นรูปที่ถ่ำยจำกร้ำนถ่ำยรูปเท่ำนั้น
หนังสือรับรองการท้างาน
3.1
กรณีลูกจ้างหรือพนักงาน
หนังสือรับรองกำรทำงำน (ตัวจริง) ที่ออกโดยหน่วยงำนหรือบริษัทต้นสังกัดของผู้สมัคร (ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงำน
และช่วงเวลำที่อนุมัติให้ลำหยุดเพือ่ เดินทำงไปท่องเที่ยวยุโรป (ระบุชื่อประเทศ) หลังจำกนั้นจะกลับมำทำงำนตำมปกติหลังครบ
กำหนดในวันที่เท่ำไร่ โดยชื่อลูกค้ำที่ระบุในหนังสือรับรองทำงกำรงำน ต้องสะกดชื่อ-สกุลให้ตรงตำมหน้ำพำสปอร์ต ในกำรออก
จดหมำยรับรองกรุณำระบุคำว่ำ
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต ออกหนังสือเป็นภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบนั เท่านัน
พร้อมลายเซ็น ระบุชื่อ ต้าแหน่งของผู้ออกหนังสือและประทับตราบริษัท
3.2
กรณีเจ้าของกิจการ
หลักฐำนกำรเป็นเจ้ำของกิจกำร เช่น สำเนำใบทะเบียนกำรค้ำหรือหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนที่มชี ื่อของผู้เดินทำงเป็นกรรมกำร
หรือหุ้นส่วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนำและประทับตรำบริษัทฯ (มีอำยไม่เกิน 90 วัน) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
3.3
กรณีนักเรียนหรือนักศึกษา
หนังสือรับรองตัวจริงจำกสถำบันที่กำลังศึกษำอยู่ (มีอำยุไม่เกิน 30 วัน)
ออกหนังสือเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน (สถำนทูตไม่รับเอกสำรที่เป็นบัตรนักเรียน)
3.4
ผู้เกษียณอายุงาน
หนังสือยืนยันกำรเกษียณอำยุกำรทำงำน ซึ่งเขียนโดยตัวผู้สมัครหรือออกโดยบริษัทนำยจ้ำงล่ำสุด ระบุวันที่เกษียณ ชื่อและที่อยู่
ของนำยจ้ำง ระยะเวลำของกำรจ้ำงงำนและเงินเดือนล่ำสุด พร้อมสำเนำ และฉบับแปลภาษาอังกฤษ
หลักฐานทางการเงินที่พียงพอส้าหรับค่าใช้จ่ายตลอดช่วงเวลาเดินทาง
4.1
ส้าเนาสมุดบัญชีที่มีการเดินบัญชีและ Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ควรมีจำนวนเงินในบัญชีไม่น้อยกว่ำหกหลัก เพื่อ
แสดงให้เห็นว่ำมีฐำนะกำรเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่ำใช้จ่ำยตลอดในกำรเดินทำงและสำมำรถทีจ่ ะใช้จ่ำยได้อย่ำงไม่เดือดร้อน
เมื่อกลับสู่ภูมลิ ำเนำ และมีรำยกำรเดินบัญชีล่ำสุดไม่เกิน 7 วันนับจำกวันยื่นวีซ่ำ ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านัน สถานฑูตไม่รับ
พิจารณาบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีฝากประจ้า
4.2
หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบับจริงที่ออกโดยธนำคำร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุคำว่ำ
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต สะกดชื่อให้ตรงกับพำสปอร์ตและหมำยเลขบัญชีต้องเป็นเล่ม
เดียวกับที่ท่ำนจะใช้ยื่นวีซ่ำ
4.3
กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ (Sponsorship)
ต้องเป็น บิดำ มำรดำ คูส่ มรส พี่น้องสำยเลือดเดียวกันเท่ำนั้น
- ต้องมีจดหมำยรับรองค่ำใช้จ่ำย (Sponsor letter ) เป็นภำษำอังกฤษของผู้ออกค่ำใช้จ่ำย
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- เอกสำรพิสูจน์ควำมสัมพันธ์กับผู้ออกค่ำใช้จ่ำยให้ คือ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน, สำเนำทะเบียนบ้ำน, สำนำทะเบียนสมรส และ
สำเนำใบเกิด (สูติบตั ร) เป็นต้น ทัง้ ผู้ยื่นวีซ่ำเองและผู้ออกค่ำใช้จ่ำยให้ พร้อมแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษทังหมด
- หนังสือรับรองทำงกำรเงิน (Bank certificate) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้ำของบัญชี
(ผู้ออกค่ำใช้จ่ำย) และต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรอง
หรือผูส้ มัครยื่นวีซ่ำด้วย มีอำยุไม่เกิน 30 วัน นับจำกวันที่ยื่นวีซ่ำ (สะกดชื่อ-นำมสกุลให้ถูกต้องตำมหน้ำพำสปอร์ต)
- สำเนำสมุดบัญชีที่มีกำรเดินบัญชี และ Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ออกค่ำใช้จ่ำยให้และผูย้ ื่นวีซ่ำ
- กรณีที่บริษัทของท่ำนเป็นผูร้ ับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงให้กับผู้เดินทำงทั้งหมด ทำงบริษัทฯ จะต้องออกจดหมำยอีกหนึ่งฉบับ
เพื่อแสดงควำมรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยและกำรกลับมำทำงำนของท่ำน โดยระบุรำยชื่อผูเ้ ดินทำงและเหตุผลที่จดั กำรเดินทำงนี้ใน
จดหมำยด้วย
5. กรณีที่ผู้สมัครอายุต่้ากว่า 20 ปี
5.1
ส้าเนาสูติบัตร/ส้าเนาทะเบียนบ้าน/ส้าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครวีซ่า พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
5.2
ถ้าเดินทางไปกับพ่อหรือแม่หรือท่านใดท่านหนึ่ง หรือกับบุคคลที่สาม
หนังสือยินยอมให้เดินทำงไปต่ำงประเทศจำกทำงอำเภอ/เขต ตัวจริงเท่ำนั้น ระบุว่ำอนุญำตให้ดินทำงไปต่ำงประเทศกับใครและ
ระบุควำมสัมพันธ์ว่ำเป็นอะไรกัน
5.3
สำเนำใบทะเบียนกำรหย่ำหรือใบปกครองบุตรกรณีบดิ ำมำรดำเกิดกำรหย่ำร่ำง พร้อมแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ
5.4
ใบมรณะบัตรกรณีบิดำ มำรดำท่ำนหนึ่งท่ำนใดเสียชีวิต
6. เอกสารส่วนตัวกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ (ชื่อในหนังสือเดินทางไม่ตรงกับเอกสารอื่นๆ) (แปลเป็นภาษาอังกฤษทังหมด)
- สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ – นำมสกุล
- สำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ำมี)
- สำเนำทะเบียนบ้ำน
- สำเนำทะเบียนหย่ำ (ถ้ำมี)
- สำเนำบัตรประชำชน
- สำเนำใบมรณะบัตร (กรณีคสู่ มรสเสียชีวิต) (ถ้ำมี)
**ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายแปลเอกสารภาษาอังกฤษ หรือหากท่านใดให้ทางบริษัทฯ ท้าการแปลเอกสารให้ มีค่าบริการใบละ 500 บาท**
หมายเหตุ:
- ผู้สมัครต้องมำแสดงตน ณ ศูนย์ยนื่ คำร้องขอวีซ่ำฯ เพื่อสแกนลำยนิว้ มือ
- ระยะเวลำในกำรพิจำรณำวีซ่ำของสถำนทูตฯ โดยประมำณ 15 วันทำกำร
- หลังจำกที่ผสู้ มัครได้ทำกำรยื่นขอวีซ่ำกับทำงศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่ำแล้ว ทำงสถำนทูตไม่อนุญำตให้ผู้สมัครทำกำรดึงเล่มหนังสือเดินทำงคืนจำก
สถำนทูตฯ ในขณะทำกำรพิจำรณำวีซ่ำไม่ว่ำกรณีใดๆ ก็ตำม ดังนั้นหำกท่ำนมีควำมจำเป็นในกำรใช้เล่มเพื่อเดินทำง กรุณำแจ้งบริษัททัวร์ก่อน
- กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
- กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำใน
แต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ
- หำกสถำนทูตมีกำรสุม่ เรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมวันนัดหมำย และโปรดแต่งกำย
สุภำพ และหำกสถำนทูตฯ ขอเอกสำรเพิม่ เติม ทำงบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวให้แก่ทำงสถำนทูตฯ
สถานที่ยื่นค้าร้องขอวีซ่าฝรั่งเศส
สถานที่ยื่นค้าร้องวีซ่า:
ศูนย์ยื่นวีซ่ำTLS contact ประเทศฝรั่งเศส
อำคำร สำทรซิตี้ ทำวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสำทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหำเมฆ เขต สำทร กรุงเทพ 10120
*ทางศูนย์ยื่นวีซ่า ไม่มีบริการประทับตราที่จอดรถฟรี*

-13-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

ใบกรอกข้อมูลค้าร้องขอวีซา่ เชงเก้น
กรุณากรอกข้อมูลทุกข้อโดยละเอียด เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)
ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) ……………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อ- นำมสกุลเดิม (หำกเคยเปลี่ยน) .................................................................................................................
วัน-เดือน-ปีเกิด............................................................ อำยุ ……………... ปี สถำนที่เกิด ……………………………………………….
เพศ
ชำย
หญิง
สถำนภำพสมรส
โสด
สมรส
แต่งงำน (ไม่จดทะเบียน)
หย่ำ
หม้ำย
แยกกันอยู่
หมำยเลขบัตรประชำชน...................................................................................................................................
หมำยเลขพำสปอร์ต.............................................................................วันที่ออก..........................วันหมดอำยุ............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (ภำษำอังกฤษ)........................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์มือถือ..........................................เบอร์โทรศัพท์บ้ำน.....................................อีเมล์...............................................
อำชีพปัจจุบัน (กรุณำระบุอำชีพ) หำกเป็นแม่บ้ำน / หรือเกษียณ กรุณำระบุด้วย..............................................ตำแหน่ง……………………………
ชื่อสถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ / ธุรกิจ (หำกประกอบกิจกำรค้ำขำย กรุณำระบุอย่ำงชัดเจน)……………………………………………………………..
ที่อยู่ที่ทำงำน / สถำนศึกษำ ……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์...................................
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงำน / สถำนศึกษำ………………………………อีเมล์.................................................
รำยได้ต่อเดือน ……………………………………………………………………………………บำท
รำยได้อื่นๆนอกเหนือจำกเงินเดือนหรือรำยได้หลัก …………………บำทแหล่งที่มำของรำยได้นั้น เช่น ……………………………………………………
ชื่อ-นำมสกุลคูส่ มรส (ถ้ำมี) ……………………………………………………………วัน-เดือน-ปีเกิด……………………………สถำนที่เกิด …………………………
ชื่อ-นำมสกุลบิดำ …………………………………………………………………………วัน-เดือน-ปีเกิด……………………………สถำนที่เกิด …………………………
ชื่อ-นำมสกุลมำรดำ ……………………………………………………………………วัน-เดือน-ปีเกิด………………………..……สถำนที่เกิด ……………………….
ท่ำนมี Passport เล่มเก่ำหรือไม่ ถ้ำมีโปรดระบุ ดังนี้
19.1 เลขที่ Passport………………………วันที่ออก......................วันหมดอำยุ................................สถำนที่ออก...................................................
19.2 เลขที่ Passport………………….….วันที่ออก.......................วันหมดอำยุ...............................สถำนที่ออก....................................................
วีซ่ำยุโรป (เชงเก้น) ที่เคยได้รบั ในระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ
ไม่เคย
เคยได้ ประเทศ……………………….........ใช้ได้ตั้งแต่วันที่……………………ถึงวันที่………………………………
เคยพิมพ์ลำยนิ้วมือ เพื่อกำรขอวีซำ่ เชงเก้น ก่อนหน้ำนี้ ก่อนหน้ำนี้
ไม่เคย
เคย (กรุณำระบุวัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินกำร หำกทรำบ)………………………………………………………………
ท่ำนเคยถูกปฏิเสธวีซ่ำหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในกำรถูกปฏิเสธ ถ้ำทรำบ)……………………………………………………………………………………
ควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรดำรงชีพ ระหว่ำงกำรเดินทำงและพำนักของผู้ร้องขอวีซ่ำ
ตัวผู้ร้องขอวีซ่ำเอง
มีผู้ออกค่ำใช้จ่ำยให้ กรุณำระบุชื่อ………………………………………… ควำมสัมพันธ์…………………………
*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพราะข้อมูลทังหมดของท่าน เจ้าหน้าที่จะต้องกรอกแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าของท่าน*
*การพิจารณาอนุมัติวีซา่ เป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านัน ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการบริการอ้านวยควาสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านัน*
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