อิตาลี - สวิสเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน

กาหนดการเดินทาง วันที่ 8-17 / 22-31 ก.ค. / 27ก.ค.-5ส.ค. 60
3-12 / 10-19 / 17-26 ส.ค. / 24ส.ค.-2ก.ย. 60

ปกติราคา 106,000.- ลดเหลือ 105,000.ปกติราคา 106,000.- ลดเหลือ 105,000.-

สรุปการเดินทางโดยยํอ
วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันที่2

สนามบินลีโอนาร์โดดาวินชี, กรุงโรม - เข๎าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - นาพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครรัฐวาติกัน รูปปั้นแกะสลักเฟียต๎า

วันที่3

ฟลอเร๎นซ์ - ดูโอโมํ - จัตุรัสซินญอเรีย - หอเอนปิซํา - เวนิส เมสเตร๎

วันที่4

เกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ลํองเรือกอนโดลํา - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)

วันที่5

สะพานชาเปล - รูปสลักสิงโตหินบนหน๎าผา - แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช๎าสูํยอดเขาทิตลิส - Glacier Grotto - ลูเซิร์น

วันที่6

อิสระช๎อปปิ้ง - เมืองเบอซงซอง - เมืองดิจอง - นั่งรถไฟ TGV สูํมหานครปารีส (ฝรั่งเศส) - เข๎าที่พัก

วันที่7

พระราชวังแวร์ซายส์ - ลํองแมํนาแซนน์ - ช๎อปปิ้งบนถนนชองป์เซลิเชํ

วันที่8

มหานครปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม - ขึนชมวิวบนชัน 2 ของหอไอเฟล - ร๎านดิวตีฟรี - ห๎างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์

วันที่9

สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ

วันที่10 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
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วันที่ 1
21.30 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี)
พร๎อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารระหวํางประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19
สายการบินไทย เจ๎าหน๎าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระ และการเช็คอิน
วันที่ 2
กรุงโรม - โคลอสเซียม - นาพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกัน ฟลอเร๎นซ์
00.20 น. ออกเดินทางสูํกรุงโรม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG944
หมายเหตุ ทางบริษัทได๎เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์กํอน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เชํารถ
โค๎ช, จองที่พัก, ร๎านอาหาร สถานที่เข๎าชมตําง ๆ ไว๎ลํวงหน๎าให๎กับกรุ๏ปทัวร์ กรณีที่เกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลําช๎าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน
(ขึ้นเครื่องไมํทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข๎าเมือง
ทําให๎การเดินทางลําช๎า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไมํสามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได๎ หัวหน๎าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไมํสามารถคืนเงินคําใช๎จําย
ตําง ๆ ที่ชําระแล๎ว เพราะทางบริษัทฯ ได๎ชําระคําใช๎จํายตําง ๆ ลํวงหน๎าแล๎ว และหากมี
คําใช๎จํายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน๎าทัวร์จะแจ๎งให๎ทํานทราบ เพราะ
เป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได๎
06.50 น. คณะถึง สนามบินลีโอนาร์โดดาวินชี ที่กรุงโรม ผํานการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร
นําเที่ยวชมเมืองหลวงที่ยิ่งใหญํมีอายุเกําแกํกวํา 2,000 ปี
เข๎าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม ได๎รับการยกยํองให๎เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
สนามกีฬาแหํงกรุงโรมนี้ถูกสร๎างขึ้นในปี ค.ศ. 80 (ต๎นคริสต์ศตวรรษที่ 1) อัฒจันทร์เป็น
รูปวงกลมกํอด๎วยอิฐและหินทราย สามารถจุผู๎ชมได๎ประมาณ 50,000 คน ใต๎พื้นสนาม
ประลองมีห๎องใต๎ดินที่สร๎างขึ้นเพื่อขังสิงโตและนักโทษประหารกํอนปลํอยให๎ออกมาตํอสู๎
กันกลางสนาม ปัจจุบันได๎มีการบูรณะเป็นโบราณสถาน ที่สามารถดึงดูดนักทํองเที่ยวได๎
ทั่วโลก ถํายรูปกับประตูชัยคอนสแตนติน, ผํานให๎ทํานได๎ชมเขตอุทยานประวัติศาสตร์
โรมันฟอรั่ม ซึ่งเป็นศูนย์กลางชีวิตในเมืองของโรมยุคโบราณ, สนามกีฬามักซีมุส ที่
เกําแกํและยิ่งใหญํที่สุดจุคนได๎ 250,000 คน, จัตุรัสเวเนเซีย มีอาคารแบบเรอเนสซองส์
ในยุคแรก ปาลาซโซ ดิ เวเนเซีย เคยเป็นฐานบัญชาการใหญํของมุสโสลินี ด๎านตรงข๎าม
คืออนุสาวรีย์พระเจ๎าวิคเตอร์-เอ็มมานูเอ็ล
แล๎วไปชม น้ําพุเทรวี่ ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลัส-ซาลวี อิสระให๎ทํานได๎สํารวจสินค๎า
แบรนด์เนมบนถนนคอนดอตติ ในเขตยํานบันไดสเปน ที่มีชื่อเสียงและคลาคล่ําไปด๎วย
นักทํองเที่ยว
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บําย
นําทํานเดินทางเข๎าสูํ นครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริสต์
นิกายโรมันคาทอลิก ตื่นตาตื่นใจกับความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่ได๎รับ
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20.00 น.

วันที่ 3
07.00 น.
08.00 น.

13.00 น.
บําย

19.00 น.

การตกแตํงอยํางโอํอําหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลัก เฟียต๎า (Pieta) ผลงานชิ้นเอกของไม
เคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญํที่หาชมได๎
ยาก ซึ่งปัจจุบันล๎วนแตํเป็นสิ่งที่สําคัญล้ําคําคูํบ๎านคูํเมืองของอิตาลีทั้งสิ้น
จากนั้นนําคณะออกเดินทางสูํภาคกลางของประเทศเขตแคว๎นทอสคานํา ที่มีเมืองฟลอ
เร๎นซ์เป็นเมืองหลวง ระหวํางเส๎นทางทํานจะได๎เห็นรํองรอยของอารยธรรมของชาว
อีทรัสกันที่อยูํมาตั้งแตํครั้งกํอนคริสต์ กาล จนกระทั่งโรมันเข๎ามาครอบครองบ๎านเรือน
ตลอดจนปราสาทเกําแกํตั้งอยูํบนเนินเขา เป็นชัยภูมิที่เหมาะสมผํานท๎องทุํงเกษตรกรรม
และแหลํงผลิตไวน์ชั้นดีของแคว๎นนี้
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทํานเข๎าสูํที่พัก NOVOTEL FIRENZE NORD AEROPORTO HOTEL หรือ
เทียบเทํา
ฟลอเร๎นซ์ - ดูโอโมํ - จัตุรัสซินญอเรีย - หอเอนปิซํา - เวนิส เมสเตร๎
รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม
นําคณะเดินทางเข๎าสูํเมืองเกําของนครฟลอเร๎นซ์ เมืองนี้เป็นศูนย์กลางแหํงศิลปะในยุค
เรอเนสซองส์ และเป็นเมืองต๎นแบบที่ไมํอนุญาตให๎รถโค๎ชเข๎าไปในเขตเมืองเกํา มีมหา
วิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร หรือ DUOMO แหํงนครฟลอเร๎นซ์เป็นศูนย์กลาง ใกล๎กัน
เป็นจตุรัสซินญอเรีย เดิมเป็นที่ตั้งรูปปั้นเดวิดของแท๎มานานกวํา 3 ศตวรรษ ในปัจจุบนั
ถูกเก็บรักษาไว๎ในแกลลอเรีย อะเคเดมี ผํานชมพิพิธภัณฑ์อุฟฟิซี ที่เก็บงานศิลปะล้ําคํา
ในยุคกลางใกล๎ ชมสะพานอันเกําแกํเวคคิโอ สะพานแหํงแรกที่ข๎ามแมํน้ําอาร์โน กับวิว
ทิวทัศน์ที่แสนสวย แล๎วเดินทางสูํเมืองปิซํา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เที่ยวชม หอเอนปิซํา ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก นําทํานเข๎าสูจํ ตุรัสกัมโป เดย์
มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลวํา "จตุรสั อัศจรรย์" หรือที่ได๎รับลงทะเบียนเป็น
มรดกโลกในชือ่ จตุรัสดูโอโมแหํงปิซํา คือบริเวณที่ล๎อมรอบด๎วยกําแพงใจกลางเมืองปิซํา
ประกอบไปด๎วยสิ่งกํอสร๎างได๎แกํ มหาวิหารปิซํา (DUOMO) หอเอน (TORRE) หอศีลจุมํ
(BAPTISTERY) เริ่มสร๎างปี ค.ศ. 1173 ค.ศ. แล๎วเสร็จในปี 1372 ปัจจุบันยูเนสโก
ประกาศให๎เป็นมรดกทางวัฒนธรรมในปีค.ศ. 1987 อิสระให๎ทํานถํายภาพเป็นที่ระลึก
ตามอัธยาศัย
จนได๎เวลาอันสมควร นําคณะออกเดินทางสูํเมืองเวนิสเมสเตร๎เป็นเมือง ในแคว๎นเวเนโต๎
ที่ตั้งอยูํทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทํานเข๎าสูํที่พัก NOVOTEL VENEZIA MESTRE CASTELLANA HOTEL หรือ
เทียบเทํา
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วันที่ 4
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บําย

20.00 น.
วันที่ 5
07.00 น.
08.00 น.

11.00 น.

เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ลํองเรือกอนโดลํา - ลูเซิรน์ (สวิตเซอร์แลนด์)
อาทิตย์
รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม
Buffet
นําทํานลงเรือทัศนาจรข๎ามสูํ เกาะเวนิส ประกอบไปด๎วยเกาะน๎อยใหญํกวํา 118 เกาะ
และมีสะพานเชื่อมถึงกันกวํา 400 แหํง ศูนย์กลางอยูํที่จัตุรัสซานมาร์โค รายล๎อมรอบ
จัตุรัสเป็นอาคารสถาปัตยกรรมเวเนเชียน พระราชวังเกํา (PALAZZO DUCALE) เคย
เป็นที่ประทับของเจ๎าผู๎ครองนครเวนิสในอดีต มหาวิหารเซนต์มาร์ก งดงามอลังการด๎วย
สถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์, หอระฆัง ที่มีความสุง 98.6 ฟุต, เสาแหํงนักบุญ,
อาคารล๎อมรอบจัตุรัสซานมาร์โค ทีนโปเลียนกลําวชมวํา "The drawing room of
Europe” ดูงามสงํายิ่งนัก
อิสระให๎ทํานได๎เดินเที่ยวชมถํายรูป หรือช๎อปปิ้งสินค๎าของเมือง อาทิ เครื่องแก๎วมูราโนํ
งานฝีมือตั้งแตํครั้งบรรพบุรุษที่มีชื่อเสียง, ผ๎าลูกไม๎ หรือจิบกาแฟในร๎าน Café Florian
ที่เปิดให๎บริการมาตั้งแตํปี 1720 และสัมผัสความเป็นเวนิส ด๎วยการลํองเรือกอนโดลํา
พาหนะอันเป็นสัญลักษณ์ของชาวเวนิส เรือลําน๎อย (นั่งลําละ 6 ทําน) ลํองไปตามคลอง
น๎อยใหญํสลับด๎วยบ๎านเรือนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แกรนด์คาแนล เป็นคลองที่กว๎าง
ที่สุดของเกาะและงานกํอสร๎างที่แสดงให๎เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด๎านสถาปัตยกรรมที่
สะพานเรียลอัลโต๎
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
คณะนั่งเรือกลับสูํฝั่งแผํนดินใหญํที่ทําเรือตรอนเคตโต๎ รถโค๎ชรอรับคณะและนําทําน
(499ก.ม.)
ออกเดินทางข๎ามพรมแดนไปยังเมืองลูเซิร์น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมืองทํองเที่ยวที่มี
ชื่อเสียง เป็นเวลานับศตวรรษมาแล๎วที่นักทํองเที่ยวและบุคคลผู๎มีชื่อเสียงพากันมาเยือน
เมืองนี้
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Thai
นําทํานเข๎าสูํที่พัก HOTEL ASTORIA LUCERNE หรือเทียบเทํา
www.astoria-luzern.ch
ลูเซิรน์ - แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช๎าสูํยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น
จันทร์
รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม
Buffet
เที่ยวชมสัญลักษณ์ของเมืองคือ สะพานชาเปล สะพานไม๎ทอดตัวข๎ามแมํน้ํารอยส์ ใน
อดีตสร๎างมาตั้งแตํคริสต์ศตวรรษที่ 14 ถือได๎วําเป็นสะพานไม๎ที่เกําแกํทสี่ ุดแหํงหนึ่งของ
ยุโรป ภายหลังได๎มีการบูรณะขึ้นมาใหมํหลังจากถูกไฟไหม๎ แล๎วไปชมรูปสลักสิงโตหิน
บนหน๎าผา สร๎างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแกํทหารรับจ๎างชาวสวิส มีเวลาให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้งยําน
Schwanenplatz หรือจัตุรัสหงส์
เดินทางสูํ เมืองแองเกิลเบิร์ก เมืองที่ถือได๎วําใจกลางที่สุดของยุโรป ตั้งอยูํบนความสูงถึง
1,000 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ในเขตแอลไพน์แวลเลํย์ ทํานจะชื่นชอบกับความเป็น
ธรรมชาติในเขตชนบทของสวิส มีบ๎านน๎อยแบบชาเลํต์ ตกแตํงด๎วยผ๎า มํานลูกไม๎สีขาว
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12.00 น.
บําย

19.00 น.
วันที่ 6
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บําย

16.58 น.
18.38 น.
19.00 น.

ล๎วนแตํเป็นบรรยากาศที่งดงามที่สุดแหํงหนึง่
นําคณะขึ้นกระเช๎าขึ้นสูํ ยอดเขาทิตลิส บนความสูงระดับ 10,000 ฟุต เป็นยอดเขาที่สูง
ที่สุดในแถบตอนกลางของประเทศ ประทับใจกับกระเช๎าไฟฟ้าโรแตร์ ที่มีอยูํเพียงสอง
แหํงในโลก (กระเช๎าหมุนรอบตัวเองให๎ทํานได๎ชมวิว 360 องศา) ยอดเขาทิตลิสเป็น
แหลํงสกียอดนิยมในฤดูหนาว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
Local
นําทํานสัมผัสกับถ้ําน้ําแข็ง Glacier Grotto ที่มีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึก
ที่สุดถึง 15 เมตร บันทึกภาพภายในถ้ําน้ําแข็งที่หาชมได๎ไมํงํายนักทํามกลางอุณหภูมิ 1
ถึง 1.5 องศา แล๎วอิสระให๎ทาํ นเพลิดเพลินกับการสัมผัสหิมะในลานกว๎าง ชมธารน้ําแข็ง
ที่ทับถมกันมานานนับพันปีบนความสูง 3,000 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลด๎วย ICE
FLYER CHAIRLIFT (ไมํรวมในคําตั๋ว) จนได๎เวลาอันสมควร นําคณะเดินทางกลับสูํ
เมืองลูเซิร์น และอิสระให๎ช๎อปปิ้งสินค๎าชั้นดีของชาวสวิสในเขตคนเดินยํานเมืองเกํา อาทิ
นาฬิกาชั้นดี, มีดพับวิคตอรีน็อกซ์, นาฬิกากุ๏กกู, ช็อกโกแล็ตและอื่น ๆ อีกมากมายตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Chinese
นําทํานเข๎าสูํที่พัก HOTEL ASTORIA LUCERNE หรือเทียบเทํา
www.astoria-luzern.ch
อิสระช๎อปปิ้ง - เบอซงซอง - ดิจอง - นั่งรถไฟ TGV สูํมหานครปารีส (ฝรั่งเศส)
อังคาร
รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม
Buffet
อิสระให๎ทํานได๎เดินเลํนชมเมือง หรือช๎อปปิ้งสินค๎าชั้นดีฝากคนทางบ๎านกํอนอําลาแล๎ว
ออกเดินทางสูํเมืองเบอซงซอง เมืองหลวงของแคว๎นฟร็องกงเต๎ และเป็นบ๎านเกิดของวิค
เตอร์ ฮูโก๎ นักเขียนชื่อดังของฝรั่งเศส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
รถโค๎ชเดินทางเข๎าสูํดินแดนประเทศฝรั่งเศส ผํานทุํงราบอันกว๎างใหญํสูํเขตแคว๎นเบอร์
(92 ก.ม.)
กันดี แหลํงปลูกต๎นมาสต๎าในฤดูใบไม๎ผลิ เพื่อนํามาผลิตมาเป็นมัสตาร์ด อีกทั้งยังเป็น
แหลํงผลิตไวน์ชั้นดี และยังเป็นเมืองที่มีความสําคัญในด๎านการคมนาคมขนสํงจนถึง
เมืองดิจอง
นําคณะออกเดินทางสูํมหานครปารีส ด๎วยรถไฟดํวน TGV สูํนครปารีสวิง่ ด๎วยความเร็ว
250 กิโลเมตรตํอชั่วโมง ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ
รถโค๎ชรอรับคณะและเดินทางตํอสูํภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Chinese
นําทํานเข๎าสูํที่พัก CATALOGNE PARIS GARE MONTPARNASSE HOTEL หรือ
www.hotelเทียบเทํา
montparnasse.com
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วันที่ 7
07.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บําย

19.00 น.

วันที่ 8
08.00 น.
09.00 น.

พระราชวังแวร์ซายส์ - ลํองแมํนาแซนน์ - ช๎อปปิ้งถนนชองป์เซลิเซํ
รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม
นําทํานเดินทางสูํ พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ใหญํที่สุดในปฐพีซึ่งอยูํหํางจากจุด
ศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต๎ ปัจจุบันบางสํวนของพระราชวังนี้ได๎รับการ
บูรณะเรียบร๎อยแล๎ว
นําเข๎าชมความงามของพระราชวังภายในห๎องตําง ๆ อาทิ ห๎องเทพอพอลโล, ห๎องเทพ
วีนัส, ห๎องเทพไดอานํา และห๎องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แตํละห๎องของพระราชวังล๎วน
มีคําด๎วยภาพ เขียนสีแบบเฟรสโก๎ โดยชํางฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรคําแกํการยกยํองให๎
เป็นพระราชวังที่งดงามล้ําคําที่สุดแหํงหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทําน ลํองเรือแมํน้ําแซนน์ ชมสถานที่สําคัญคูํบ๎านคูํเมืองสองฝั่งของแมํน้ําแซนน์
โบราณสถาน และอาคารที่เกําแกํสร๎างด๎วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรคําแกํการ
อนุรักษ์ และทําให๎ให๎ปารีสโดดเดํนเป็นมหานครที่งดงามแหํงหนึ่งของโลก แล๎วพาทําน
เที่ยวนครปารีสตํอ ถํายรูปกับประตูชัยอาร์ค เดอ ตรีอองฟ์สร๎างในปีค.ศ. 1810 เพื่อเป็น
อนุสรณ์แหํงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียน
และอิสระช๎อปปิ้งบนถนนชองป์เซลิเชํ
(Champs-Elysees) เป็นถนนสายสําคัญมีความยาว 2 กม. รํมรื่นไปด๎วยเงาต๎นปาตาน
สองฝัง่ มีทั้งร๎านค๎าชั้นนํา หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม๎ น้ําพุ ภัตตาคารชั้นเลิศ ร๎านกาแฟ
โรงละคร เป็นถนนที่มีสีสันตลอด24ชั่วโมง จนได๎ชื่อวําเป็นถนนที่สวยทีส่ ุดในโลก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทํานเข๎าสูํที่พัก CATALOGNE PARIS GARE MONTPARNASSE HOTEL หรือ
เทียบเทํา
เที่ยวชมมหานครปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม - หอไอเฟล - ร๎านดิวตีฟรี - ห๎าง
แกลลอรี่ลาฟาแยตต์
รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม
เที่ยวชมมหานครปารีส ชมมหาวิหารโนตเตรอดาม มหาวิหารในยุคกอธิค ตั้งอยูํทางฝั่ง
ตะวันออกของกรุงปารีสบนเกาะกลางแมํน้ํา (อิลเดอลาซิเต๎) ได๎ รับการบูรณะโดย เออ
แชน วียอเลต์-เลอ-ดุค สถาปนิกคนสําคัญที่สุดคนหนึ่งของฝรั่งเศส ประติมากรรมและ
หน๎าตํางประดับกระจกสี (stained glass) ระหวํางการปฏิวัติฝรั่งเศส มหาวิหารแหํงนี้
ได๎รับความเสียหายอยํางหนัก งานประติมากรรมและศิลปะทางศาสนาถูกทําลายไปมาก
และได๎มีการบูรณะครั้งใหญํระหวํางคริสต์ศตวรรษที่ 19 ให๎เหมือนเดิมทุกประการ
นําทํานไปถํายรูปกับโบสถ์แองวาลีดส์ อันงามสงําด๎วยยอดโดมสีทอง, โรงเรียนนายร๎อย
ทหารบก (L’Ecole Militaire) บันทึกภาพหอไอเฟล มุมกว๎างที่เป็นจุดที่สวยที่สุด

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

พุธ
Buffet

Chinese

Local
www.hotelmontparnasse.com
พฤหัสบดี
Buffet

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com

VS010617

www.etravelway.com/+

Page 6 of 13

แล๎วนําคณะ ขึ้นชมวิวบนชั้น 2 ของหอไอเฟล เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของกรุงปารีส กลําวกัน
วําเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
จากนั้น รถโค๎ ชนํ า ทํ า น ผํ า นชมลานจตุ รั ส คองคอร์ ด ซึ่ งออกแบบโดยเลอโนตร (Le
Notre) ที่ชวนให๎ระลึกถึงการปฏิวัติใหญํฝรั่งเศส, สวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศสที่
ออกแบบไว๎อยํางงดงาม
13.00 น.
บําย

19.00 น.

วันที่ 9
08.30 น.
09.30 น.
13.40 น.
วันที่ 10
05.55 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร อิสระให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้งสินค๎าแบรนด์ที่โดํงดังของฝรั่งเศส อาทิ สินค๎า
ประเภท น้ําหอม, เครื่องสําอางค์, เครื่องประดับ, เครื่องแตํงกายในร๎าน Duty Free ที่
คืนภาษีให๎กับนักทํองเที่ยวโดยเฉพาะหรือแบรนด์ชั้นนําของฝรั่งเศสและอิตาลีใน
ห๎างสรรพสินค๎าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ ยํานถนนออสแมนบูโลวาร์ด
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทํานเข๎าสูํที่พัก CATALOGNE PARIS GARE MONTPARNASSE HOTEL หรือ
เทียบเทํา
เดินทางสูํสนามบิน - เพื่อเดินทางกลับสูํประเทศไทย
รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม
นําคณะออกเดินทางสูํสนามบินชาร์ลเดอโกล เพื่อเดินทางกลับสูํกรุงเทพฯ มีเวลาให๎
ทํานได๎ทํา TAX REFUND คืนภาษีกํอนการเช็คอิน
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
การบินไทยนําทํานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Chinese

Thai
www.hotelmontparnasse.com
ศุกร์
Buffet

เสาร์

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกลําวข๎างต๎น เป็นการนาเสนอโปรแกรมทํองเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแตํละวันเดินทางจะไมํเหมือนกัน โปรแกรมทํองเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ๎วน จะสํงให๎ทําน 7 วันกํอนการเดินทางเทํานัน)

อัตราคําบริการ บาทตํอทําน (งดแถมกระเป๋า) (ราคาปรับ ! มอบสํวนลด 1,000.- จากปกติ 106,000.-)
วันที่ 8-17 / 22-31 ก.ค. / 27ก.ค.-5ส.ค. // 3-12 / 10-19 / 17-26 ส.ค. / 24ส.ค.-2ก.ย. 60
 ผู๎ใหญํพักห๎องคูํ (ห๎องละ 2 ทําน) ทํานละ
105,000. เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู๎ใหญํ 1 ทําน หรือ 2 ทํานมีเตียง ทํานละ
95,000. เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผูใ๎ หญํ 2 ทําน ไมํมีเตียง ทํานละ
84,000.16,500. พักห๎องเดี่ยว (Single room) จํายเพิ่มทํานละ
-24,500. ไมํใช๎ตั๋วเครือ่ งบิน ผู๎ใหญํหักทํานละ
-17,500. ไมํใช๎ตั๋วเครื่องบิน เด็กหักทํานละ
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อัตรานีร้ วม :
 คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคําภาษี และสํวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 10 เมษายน 2560
 คําพาหนะทํองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ มาตรฐานยุโรป
 คําเข๎าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม / คําลํองเรือกอนโดลําที่เกาะเวนิส / คําเรือไป-กลับเกาะเวนิส / คํากระเช๎า
โรแตร์ขึ้นยอดเขาทิตลิส / คํารถไฟชั้น 2 TGV สูํปารีส / คําเข๎าชมพระราชวังแวร์ซายส์ / คําลํองเรือแมํน้ํา
แซนน์ / คําลิฟท์ขึ้นชั้น 2 บนหอไอเฟิล
 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเทําในระดับเดียวกัน (ห๎องละ 2 ทําน)
 คําอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให๎ทํานได๎เลิศรสกับอาหารท๎องถิ่นในแตํละประเทศ ในกรณีที
ท่านมีข้อจากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 คําทิปพนักงานขับรถทํองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 คําธรรมเนียมวีซําประเทศฝรั่งเศส (เชงเก๎น) **พักในประเทศฝรั่งเศส 3 คืน**
 คําประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ
OASIS TRIPPER PLAN.คุ๎มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สําหรับผู๎เอาประกันภัยอายุมากกวํา
16 ปีน๎อยกวํา 75 ปี ไมํเกิน 3,000,000 บาท และคํารักษาพยาบาลในตํางประเทศไมํเกิน 2,000,000 บาท
ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไมํได๎เกิดจากโรคประจําตัว
– หากมีความประสงค์จะเพิม่ ความคุ๎มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลําช๎าของ
สัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท๎ายใบ
จองทัวร์
 คํายกกระเป๋าใบใหญํทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 30 กิโลกรัม สํวนกระเป๋าใบเล็กอยูํในความดูแลของทําน
เองไมํเกิน 7 กิโลกรัม
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7 %
อัตรานีไ้ มํรวม :
 คําภาษีหัก ณ ที่จําย 3 %
 คําทิปหัวหน๎าทัวร์และไกด์ทอ๎ งถิ่น
 คําทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 คําใช๎จํายสํวนตัวอาทิ คําโทรศัพท์, คําซักรีด, คําเครื่องดื่มในห๎องพัก และคําอาหารที่สั่งมาในห๎องพัก
คําอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร๎านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให๎ ยกเว๎นจะตกลงกันเป็นกรณี
พิเศษ เชํน หากทํานทานได๎เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยํางเดียว ทํานต๎องมีคําใช๎จํายเพิ่ม
เพื่อประโยชน์ของผู๎เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทังหมด
หลังจากทํานทาการจองทัวร์แล๎ว ทางบริษัทฯจะถือวําทํานเข๎าใจ และพร๎อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลําว
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การจองทัวร์ (How to make your reservation)
กรุณาจองทัวร์และชําระเงินมัดจําลํวงหน๎า 30,000 บาทตํอผู๎เดินทางหนึ่งทําน ภายใน 2 วันทําการนับจากวัน
จองทัวร์ เงินมัดจําดังกลําวจะเป็นการยืนยันการจองของทําน พร๎อมสํงสําเนาหน๎าหนังสือเดินทาง (ที่ไมํหมดอายุ
ภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลํมใหมํสามารถเดินทางได๎เลย) และหลักฐานโอนเงินมา
ได๎ที่ Fax 0 2748 6246-7
*คําทัวร์สํวนทีเ่ หลือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 31 วันทําการ (ในชํวงปกติ) หรือชําระกํอนการเดินทางไมํ
น๎อยกวํา 45 วันทําการ (ในชํวงเทศกาล HIGH SEASON เทศกาลปีใหมํ, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน,
พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม หรือเมื่อสายการบินเรํงออกบัตรโดยสาร) หากทํานไมํชําระเงินสํวนที่เหลือตาม
วันที่กําหนดทางบริษัทฯถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยไมํมีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมํรับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทํองเที่ยวตํางๆ ในโปรแกรมไมํเอื้ออํานวยตํอบุคคลดังตํอไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมํรับจองทัวร์สําหรับลูกค๎าดังตํอไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหวํางแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู๎สูงอายุที่มีความจําเป็นต๎องใช๎วีลแชร์, ไม๎เท๎า หรือเครื่องมือตํางๆ ในการพยุงตัว
3. ผู๎เดินทางที่บํงบอกการเป็นบุคคลไร๎ความสามารถ
4. ทํานที่มีความประสงค์จะรํวมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหวํางทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมํเหมาะสมระหวํางทัวร์ อาทิเชํน ผู๎ที่ดื่มสุราบนรถ, ไมํรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจา
หยาบคาย สร๎างความรําคาญให๎แกํผู๎รํวมคณะ, ผู๎ที่ไมํยอมรับเงื่อนไขระหวํางทัวร์ ที่มีระบุอยูํชัดเจนใน
โปรแกรมทัวร์, ผู๎ที่กํอหวอด ประท๎วง ยุยงให๎ผู๎รํวมเดินทางบังคับให๎หัวหน๎าทัวร์ต๎องทําการนอกเหนือ
โปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู๎รํวมคณะทํานอื่นหรือโปรแกรมทํองเที่ยวได๎
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) /
เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหมํ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกกํอนออกเดินทาง 60 วันทําการ
หักมัดจํา 20,000 บาท/ทําน
 ยกเลิกกํอนออกเดินทาง 59 - 45 วันทําการ
หักมัดจํา 30,000 บาท/ทําน
 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 44 - 30 วันทําการ
หัก 50% ของคําทัวร์
 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 29 - 15 วันทําการกํอนการเดินทาง
หัก 90% ของคําทัวร์
 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 14 - 1 วันทําการกํอนการเดินทาง
หัก 100% ของคําทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW
 หากทํานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แตํทํานสามารถหาผู๎เดินทางมาแทนได๎ โดยสามารถ
ยื่นขอวีซําได๎ทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคําใช๎จํายเพิ่มคือคําวีซํา และคําเปลี่ยนชื่อตั๋วเทํานั้น
และต๎องไมํอยูํในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
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 หากทํานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทํานไมํได๎รับการพิจารณาอนุมัติ
วีซํา ไมํวําด๎วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิก
พร๎อมกันทั้งหมด ให๎ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลําวข๎างต๎น ในกรณีที่ทํานไมํ
แนํใจวําจะได๎รับการพิจารณาอนุมัติวีซําจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําให๎ทํานยื่นขอวีซําแบบเดี่ยว
ซึ่งจะรู๎ผลเร็วกวําการยื่นขอวีซําแบบกรุ๏ป
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผู๎เดินทาง ต่ํากวํา 20 ทําน โดยที่จะแจ๎งให๎ผู๎
เดินทางทราบลํวงหน๎ากํอน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการทํองเที่ยว รวมทั้งไมํสามารถ
รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยดังนี้ การลําช๎าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ,
การกํอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของทํานจะได๎รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ
TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่ระบุ
ความรับผิดชอบไว๎ในกรมธรรม์เทํานั้น ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของทํานไว๎ให๎
ได๎มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น หากทํานถูกปฏิเสธการเข๎าเมือง อัน
เนือ่ งจากการกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข๎าเมือง ฯลฯ และจะไมํคืนเงินคําทัวร์ที่ทําน
ชําระมาแล๎ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากทํานประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได๎ลํวงหน๎ากํอนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไมํเสีย
คําใช๎จําย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็นหมูํคณะ ผู๎โดยสารจะต๎องเดินทางไป-กลับพร๎อมกัน หากต๎องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทําน
จะต๎องชําระคําใช๎จํายสํวนตํางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๏ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู๎
กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมํสามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ๎าทางบริษัทฯ ได๎
ดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎ว ผู๎เดินทางต๎องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทํานั้น และหากทําน
ไมํแนํใจในวันเดินทางดังกลําว กรุณาตรวจสอบกับเจ๎าหน๎าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทํา
REFUND ได๎หรือไมํ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็นหมูํคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๏ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได๎ 50%,
ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, สํวนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮันซํา, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์
ขึ้นอยูํกับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสํวนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิ
ของสายการบินเทํานั้น
คําธรรมเนียมประกันภัยและคําธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคําธรรมเนียม ณ วันที่ 10 เมษายน 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
ในภายหลัง ถือเป็นคําทัวร์สํวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
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โรงแรมและห๎องพัก (Hotel Accommodation)
 ห๎องพักแบบ Twin คือห๎องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห๎อง / สําหรับพัก 2 ทําน
 ห๎องพักแบบ Double คือห๎องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทําน
 ห๎องพักแบบ Triple Room คือห๎องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3
เตียง / สําหรับผู๎พัก 3 ทําน (ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับการวางผังมาตราฐานในแตํละโรงแรมที่แตกตํางกันในแตํละ
ประเทศ)
 ห๎องพักแบบ Single คือห๎องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห๎อง / สําหรับพัก 1 ทําน
 ห๎องพักแบบ Double Single Used คือห๎องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง /
สําหรับพัก 1 ทําน
 ห๎องพักในโรงแรมเป็นแบบห๎องพักคูํ (Twin / Double) ในกรณีที่ทํานมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ทําน /
3 เตียง (Triple Room) ขึน้ อยูํกับข๎อจํากัดของห๎องพัก และการวางรูปแบบของห๎องพักของแตํละโรงแรม
ซึ่งมักมีความแตกตํางกัน ซึ่งอาจจะทําให๎ทํานไมํได๎ห๎องติดกันตามที่ต๎องการ
 โรงแรมหลายแหํงในยุโรปจะไมํมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูํในแถบที่มอี ุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มี
จะให๎บริการในชํวงฤดูร๎อนเทํานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทําตัว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห๎องที่เป็นห๎องเดี่ยวอาจเป็นห๎องที่มีขนาดกะทัดรัด
และไมํมีอํางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูํกับการออกแบบของแตํละโรงแรมนั้น ๆ และห๎องแตํละห๎องอาจมีลักษณะ
แตกตํางกันด๎วย หากทํานต๎องการความสะดวกสบายและห๎องใหญํกวํา ทํานสามารถจํายเพิ่มเป็นห๎องแบบ
DOUBLE SINGLE USE เป็นคําใช๎จํายเพิ่มเติมได๎
สถานที่เข๎าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกลําวตรงกับวันที่สถานที่เข๎าชม
นั้น ๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได๎แจ๎งลํวงหน๎า หรือ การเปิดรับจองผํานทาง Online โดยในวันที่คณะจะ
เข๎าชมไมํสามารถจองผํานระบบดังกลําวได๎ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว๎ในเอกสาร
ของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให๎ทํานได๎เข๎าชมสถานที่ดังกลําวได๎ แตํหากมีการลําช๎า หรือเหตุ
หนึ่งเหตุใดในระหวํางการเดินทาง เป็นผลทําให๎ทํานไมํสามารถเข๎าชมสถานที่ดังกลําวได๎ ทางบริษัทฯจะไมํมี
การคืนเงินใดให๎แกํทําน เนื่องจากได๎ชําระ Reservation Fee ไปแล๎ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข๎า
ชมจากเจ๎าหน๎าที่ในชํวงวันเดินทางของทํานกํอนชําระเงิน
สัมภาระและคําพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คําทัวร์ได๎รวมคําขนสัมภาระสําหรับเข๎าและออกจากโรงแรม ทํานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทํานมีกระเป๋า
เพิ่มเติม ทํานจะถูกเรียกเก็บโดยผู๎ให๎บริการในแตํละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลําวไมํสามารถให๎บริการใน
การยกกระเป๋าขึ้นลงได๎ ทํานสามารถเรียกร๎องเงินคืนได๎ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
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 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎บรรทุกใต๎ท๎องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับ
ผู๎โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคําระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการ
บินที่ทํานไมํอาจปฏิเสธได๎
 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎นําขึน้ เครื่องได๎ ต๎องมีน้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว๎าง+ยาว+สูง ไมํเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x
46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต๎องมีบินด๎วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให๎ต่ํา
กวํามาตรฐานได๎ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับข๎อกําหนดของแตํละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํรับภาระความ
รับผิดชอบคําใช๎จํายในน้ําหนักสํวนที่เกิน
 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล๎อเลื่อนและมีขนาดใหญํเกิน ไมํเหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการ
เดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตํอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของ
ผู๎โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู๎ให๎บริการจะเป็นผู๎รับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบตํอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญํในวงเงินสูงสุดไมํเกิน 10,000 บาท
/ ทําน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตํางๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค๎ช, โรงแรม และสถานที่ตําง ๆ จะมี
ข๎อกําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู๎สูบบุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคน
สํวนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)
หากทํานเดินทางเป็นครอบครัวใหญํ หรือเดินทางพร๎อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต๎องได๎รับการดูแลเป็นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู๎สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมํสะดวกในการเดินทํองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวํา 4 - 5
ชั่วโมงติดตํอกัน ทํานและครอบครัวต๎องให๎การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทํานเอง เนื่องจากการเดินทาง
เป็นหมูํคณะ หัวหน๎าทัวร์มีความจําเป็นต๎องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ผู๎เดินทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางทีผ่ ํานการพิจารณาวีซําแล๎ว กํอนวันเดินทาง
จะต๎องชาระคําเดินทางสํวนที่เหลือเสียกํอน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปลํอยเลํมคืนมาแล๎วเทํานัน)

เอกสารในการยื่นวีซําของประเทศฝรั่งเศส ใช๎เวลายื่นประมาณ 10 วันทาการ
(ในการยื่นคาร๎องขอวีซําขอความกรุณาทุกทํานมาสแกนลายนิวมือทีศ่ ูนย์ยื่นคาร๎องวีซําฝรั่งเศสด๎วยตนเอง)
 พาสปอร์ตที่ยังไมํหมดอายุ และมีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือนกํอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลํมเกําไมํวําจะเคยมีวีซําในกลุํมประเทศเชง
เก๎นหรือประเทศอื่น ต๎องนําไปแสดงด๎วยเพื่อเป็นการงํายตํอการอนุมัติวีซํา
 รูปถํายสีขนาด 3.5X4.5 ซม.ความใหญํของใบหน๎าถึงไหลํ 70% ของขนาดรูป จํานวน 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว (ไมํใชํรูปขาวดํา และ
ห๎ามสแกน) มีอายุไมํเกิน 6 เดือน และเหมือนกันทัง้ 2 รูป
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 สําเนาทะเบียนบ๎าน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข๎าราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส, หยํา / สําเนาสูติ
บัตร ในกรณีอายุไมํถึง 18 ปีบริบูรณ์
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทํานทํางานอยูํต๎องเป็นภาษาอังกฤษเทํานั้นโดยระบุตําแหนํง, อัตรา
เงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชํวงเวลาทีข่ อลางานเพื่อเดินทางไปทํองเทีย่ ว หลังจากนั้นจะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา (หนังสือรับรองการทางานที่ยื่นในแตํละประเทศ ต๎องออกไมํเกิน 30 วัน กํอนการไปยืน่ วีซําใน
แตํละประเทศ) และสลิปเงินเดือนย๎อนหลัง 3 เดือนเป็นภาษาอังกฤษ
 กรณีที่เป็นเจ๎าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค๎า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษทั ที่คัดไว๎ไมํเกิน 6 เดือน พร๎อม
วัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย๎อนหลัง 6 เดือน ต๎องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ต๎องเป็นบัญชีที่มีเลขที่เลํมของสมุดบัญชีเงินฝากทุกหน๎า
เชํน บัญชีของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทยฯลฯ ในกรณีที่สมุดบัญชีที่จะนามายืน่ ขอวีซําไมํมีเลขที่เลํมของสมุดบัญชีเลํม
ดังกลําวรบกวนขอเป็น Statement จากทางธนาคารย๎อนหลัง 6 เดือนอัพเดทถึงเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเลํมที่มีการเข๎าออกของ
เงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมํต่ํากวํา 6 หลัก เพื่อให๎เห็นวํามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคําใช๎จํายได๎อยํางไมํเดือดร๎อนเมื่อ
กลับสูํภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช๎บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซาํ
ต๎องออกหนังสือรับรองคําใช๎จํายใน
ครอบครัวด๎วย ***สถานทูตไมํรับบัญชีกระแสรายวัน***
(หมายเหตุ ในบางกรณีอาจจะต๎องเตรียม หลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย๎อนหลัง 6 เดือน เป็นเอกสารเพิ่มเติม ประกอบการพิจารณาขอ
วีซํา โปรดสอบถามเจ๎าหน๎าที่เพิ่มเติม)
 กรณีที่บริษัทของทําน เป็นผู๎รับผิดชอบคําใช๎จํายในการเดินทางให๎กับผู๎เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข๎อ 1 – 6 แล๎ว ทาง
บริษัทจะต๎องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตํอคําใช๎จําย และการกลับมาทํางานของทําน โดยระบุชอื่ ผู๎เดินทาง
และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด๎วย
 กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต๎องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวํา 18 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทํานใดทํานหนึง่ จะต๎องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต๎อง
ไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตให๎บุตรเดินทางไปกับอีกทํานหนึ่งได๎ ณ ที่วําการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผู๎อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยํางถูกต๎อง
 การบิดเบือนข๎อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให๎เดินทางเข๎าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม๎วําทํานจะถูกปฏิเสธวีซํา
สถานทูตไมํคืนคําธรรมเนียมทีไ่ ด๎ชําระไปแล๎ว และหากต๎องการขอยื่นคําร๎องใหมํ ก็ต๎องชําระคําธรรมเนียมใหมํทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุํมเรียกสัมภาษณ์บางทําน ทางบริษัทฯ ขอความรํวมมือในการเชิญทํานไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตํง
กายสุภาพ ทั้งนีบ้ ริษทั ฯ จะสํงเจ๎าหน๎าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม ทาง
บริษทั ฯ ใครํขอรบกวนทํานจัดสํงเอกสารดังกลําวเชํนกัน
 กรณีที่ทํานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได๎วีซําแล๎ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ๎งสถานทูต ยกเลิกวีซําของทําน เนื่องจาก
การขอวีซําในแตํละประเทศ จะถูกบันทึกไว๎เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไมํมีนโยบายในการคืนคําธรรมเนียมวีซําให๎กับผู๎รอ๎ งขอ หากทํานไมํผํานการพิจารณาวีซําไมํวําจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม
ทํานไมํสามารถเรียกร๎องคืนคําวีซําได๎

หลังจากการจองทัวร์และชาระเงินมัดจาแล๎ว ทางบริษัทฯ ถือวําทํานได๎ยอมรับในข๎อตกลง และเงื่อนไข
ที่บริษัทฯ ได๎ระบุไว๎ข๎างต๎นทุกประการ
BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com

VS010617

www.etravelway.com/+
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