EUR02_IT-CH-FR 10 DAYS (Oct ’18-Mar ’19)

1

วันที่ 1
21.00 น.
วันที่ 2
00.01 น.
หมายเหตุ

05.55 น.

12.00 น.
บาย

19.30 น.

กรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี)
พรอมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4
เคานเตอร D16-19 สายการบินไทย เจาหนาทีใ่ นนาม EUROPEAN
HOLIDAY คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้ําพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกัน มหาวิห ารเซนตป เตอร – ฟลอเรนซ
ออกเดินทางสู กรุงโรม โดยเที่ยวบินที่ TG 944
ทางบริษัทไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน ,
เชารถโคช, จองที่พัก, รานอาหาร สถานที่เขาชมตาง ๆ ไวลวงหนาให กั บ กรุ ป
ทัวร กรณีที่เกิดเหตุการณ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลาชาของสายการบิน,
การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไมทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภั ย พิ บั ติ ,
การถูกปฏิเสธการเขาเมือง ทําใหการเดินทางลาชา หรือเหตุสุดวิ สั ย อื่ น ๆ ไม
สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได หั ว หน า ทั ว ร มี สิ ท ธิ์ ใ นการ
เปลี่ยนโปรแกรม และไมสามารถคืนเงินคาใชจายตาง ๆ ที่ชําระแลว เพราะทาง
บริษัทฯ ไดชําระคาใชจายตาง ๆ ล ว งหน า แล ว และหากมี ค า ใช จ า ยอื่ น ๆ
เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ เพราะเปนสิง่ ที่
ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได
เดินทางถึง สนามบิน ลีโอนารโด-ดาวินชี กรุงโรม ประเทศอิตาลี หลังผาน
การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลวนําทานเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ
เขาชมสนามกีฬาโคลอสเซียม สิ่งกอสรางที่ไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 7
สิ่งมหัศจรรยของโลก สนามกีฬาแหงนี้ถูกสรางขึ้นในปค.ศ. 80 สามารถจุ
ผูชมไดประมาณ 50,000 คน ใตพื้นสนามประลองมีหองใตดินที่สรางขึ้นเพื่อขัง
สิงโตและนักโทษประหารกอนปลอยใหออกมาตอสูกนั กลางสนาม ปจจุบนั ได
มีการบูรณะเปนโบราณสถาน ที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดทั่วโลก จากนั้น
ถายรูปกับประตูชัยคอนสแตนติน
ผานชมเขตอุทยานประวัติศาสตร
โรมันฟอรั่ม ซึ่งเปนศูนยกลางชีวิตในเมืองของโรมยุคโบราณ จตุรัสเวเนเซีย
มีอาคารแบบเรอเนสซองสในยุคแรก ปาลาซโซ ดิ เวเนเซีย เคยเปนฐาน
บัญชาการใหญของมุสโสลินี ดานตรงขามคือ อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร เอ็มมานูเอ็ล จากนั้นนําทานไปชม น้ําพุเทรวี่ ซึ่งเปนผลงานมาสเตอรพีซของ
นิโคลัส ซาลวี แลวอิสระใหทานไดสํารวจสินคาแบรนดเนมบนถนนคอนดอตติ
ยานบันไดสเปน ทีม่ ีชื่อเสียงและคลาคล่ําไปดวยนักทองเที่ยว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู นครรัฐวาติกัน ซึ่งเปนรัฐอิสระและศูนยกลางของศาสนา
คริสตนิกายโรมันคาทอลิก ชมความอลังการของ มหาวิหารเซนตปเตอร
ไดรับการตกแตงอยางโออาหรูหรา ชม รูปปนแกะสลักเฟยตา ผลงานชิ้นเอก
ของไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลา ที่ออกแบบโดยแบรนินี และยอดโดมขนาด
ใหญทหี่ าชมไดยาก ซึ่งปจจุบนั ลวนแตเปนสิ่งที่สําคัญล้ําคาคูบานคูเมืองของ
อิตาลี
จากนั้นเดินทางสูภาคกลางของประเทศในเขตแควนทอสคานา เขาสู เมือง
ฟลอเรนซ ซึ่งเปนเมืองหลวงของแควนทอสคานา ระหวางเสนทางทานจะได
เห็นรองรอยของอารยธรรมของชาวอีทรัสกันที่อยูม าตั้งแตครั้งกอนคริสตกาล
จนกระทั่งโรมันเขามาครอบครองบานเรือนตลอด จนปราสาทเกาแกตั้งอยูบน
เนินเขา เปนชัยภูมทิ ี่เหมาะสมผานทองทุงเกษตรกรรม และแหลงผลิตไวนชั้นดี
ของแควนนี้
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นํ า ท า นเข า สู ที่ พั ก STARHOTELS VESPUCCI หรื อ เที ย บเท า ในระดั บ
เดียวกัน
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พฤหัส บดี

ศุกร

Local

(275 ก.ม.)

Chinese
www.starhotels.com

2

วันที่ 3
07.00 น.
08.00 น.

12.30 น.
บาย

19.00 น.

วันที่ 4
07.00 น.
08.00 น.

ฟลอเรนซ - หอเอนปซา - เวนิส เมสเตร
เสาร
Buffet
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําคณะเดินทางเขาสู เมืองเกาของนครฟลอเรนซ เมืองนี้เปนศูนยกลางแหง
ศิลปะในยุคเรอเนสซองส และเปนเมืองตนแบบที่ไมอนุญาตใหรถโคชเขาไปใน
เขตเมือง เนื่องจากเปนที่ตั้งของสถานที่สําคัญติดอันดับโลก อาทิ มหาวิหาร
ซานตามาเรียเดลฟโอเร ทีม่ ีขนาดใหญเปนอันดับ 3 ของโลก หรือ DUOMO
แหงนครฟลอเรนซ หอระฆัง หอศีลจุม ทรง 8 เหลี่ยม งดงามดวยศิลปะและ
สถาปตยกรรมยืนยาวมากวา 500 ป จตุรัสซินญอเรีย เดิมเปนที่ตั้งรูปปนเดวิด
ของแทมานานกวา 3 ศตวรรษ ปจจุบันถูกเก็บรักษาไวในแกลลอเรียอาคาเดมี
ผานอาคารที่มีรูปปน ศิลปนระดับโลก คือ พิพิธภัณฑอุฟฟซี ทีเ่ ก็บงานศิลปะล้ํา
คาในยุคกลางใกลสะพานเวคคิโอ สะพานเกาแกของเมืองที่ขามแมน้ําอารโน
สรางมาตั้งแตยุคโรมันและถูกสรางแทนที่อีกครั้งในปค.ศ. 1345 จนกลายเปน
สัญลักษณของเมือง แลวออกเดินทางตอสู เมืองปซา
Chinese
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชม หอเอนปซา หอระฆังแหงนี้ถูกประกาศใหเปนมรดกโลกในปค.ศ.
1987 โดยเปนสวนหนึ่งของ Piazza Dei Miracoli และยังเปน 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรยของโลกยุคกลางอีกดวย จตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี (Campo dei
Miracoli) แปลวา "จตุรัสอัศจรรย" หรือที่ไดรับลงทะเบียนเปนมรดกโลกในชื่อ
จตุรัสดูโอโมแหงปซา คือ บริเวณที่ลอ มรอบดวยกําแพง ใจกลางเมืองปซา
ประกอบไปดวยสิ่งกอสรางไดแก มหาวิหารปซา (DUOMO) หอเอน (TORRE)
หอศีลจุม (BAPTISTERY) เริ่มสรางปค.ศ. 1173 แลวเสร็จในปค.ศ. 1372
อิสระใหทานถายภาพเปนที่ระลึกตามอัธยาศัย
(331 ก.ม.)
แลวออกเดินทางตอสู เมืองเมสเตร Gateway to Venice ในแควนเวเนโต
ที่ตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี
Local
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําทานเข า สู ที่ พั ก APOGIA SIRIO VENICE MESTRE หรื อ เที ย บเท า ใน www.hotelapogiasirio.hotelinveni
ระดับเดียวกัน
ce.com
เที่ยวเกาะเวนิ ส - ลองเรือกอนโดล า - ลูกาโน
อาทิตย
Buffet
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทานเดินทางสู ทาเรือ Tronchetto นั่งเรือขามสู เกาะเวนิส ความโดงดัง
ของเวนิสมาจากเปนเกาะที่มีลักษณะพิเศษคือ ไมมีถนนใหรถยนตวิ่ง ประกอบ
ไปดวยเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกวา 400 แหง
ศูนยกลางอยูที่
จัตุรัสซานมาร โค
รายลอมรอบจัตุรัสเปนอาคาร
สถาปตยกรรมแบบเวเนเชียนสไตล พระราชวังเกา (PALAZZO DUCALE)
เคยเปนที่ประทับของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต เวนิสเคยรุงเรืองในยุคกลาง
และเปนศูนยกลางทางการคาของฝงทะเลอาเดรียติก
มีเจาผูครองแควน
ปกครองตนเอง สิ่งกอสรางที่บงบอกถึงความมีฐานะไดแก โบสถเซนตมารก
อลังการดวยสถาปตยกรรมแบบไบแซนไทน, หอระฆังที่มีความสูง 98.6 ฟุต,
เสาแหงนักบุญ, อาคารระเบียงลอมรอบจัตุรัสที่นโปเลียนกลาวชมวา "The
drawing room of Europe” ดูงามสงายิ่งนัก นอกจากนี้ยังเปนแหลงกําเนิด
ศิลปะการเปาแกวมูราโน งานฝมือตัง้ แตครั้งบรรพบุรุษ, ผาลูกไม และ เรือ
กอนโดลา พาหนะอันเปนสัญลักษณของชาวเวนิส เราจะนําทานสัมผัส
บรรยากาศแหงเวนิสดวยการลองเรือพาย (นั่งลําละ 6 ทาน) ลองไปตามคลอง
นอยใหญสลับดวยบานเรือนทีม่ ีเอกลักษณเฉพาะตัวสูแ กรนดคาแนล ซึ่งเปน
คลองที่กวางที่สุดของเกาะ มีสะพานเรียลอัลโตทอดตัวขามสัญจรไปมา จิบ
กาแฟในราน Café Florian ที่เปดใหบริการมาตั้งแตปค .ศ. 1720 ปลอยเวลาไป
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12.00 น.
13.30 น.
บาย
19.00 น.

วันที่ 5
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บาย

19.00 น.

วันที่ 6
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บาย

กับความงามทามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
คณะนั่งเรือกลับสูฝง แผนดินใหญที่ทาเรือ Tronchetto
ออกเดินทางตอผานเขตเมืองตากอากาศโคโม และขามพรมแดนอิตาลี –
สวิตเซอรแลนด ที่เมืองคีอัสโซ และผาน เมืองลูกาโน เมืองตากอากาศแสน
สวยริมทะเลสาบของสวิตเซอรแลนด
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก HOTEL ADMIRAL หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ลูกาโน - ลูเซิรน - อินเทอรล าเกน
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําคณะเดินทางสู เมืองลูเซิรน ผานอุโมงคก็อธธารด เลาะเลียบทะเลสาบ
ขนาดใหญที่ชื่อวา เวียวาลดสแตรทเตอร อันหมายถึง ทะเลสาบสี่พันธรัฐ ที่มี
เรื่องราวในประวัติศาสตรเกี่ยวกับการรวมชาติและกอตั้งสมาพันธรัฐสวิส จน
เขาสูเมืองลูเซิรน เมืองตากอากาศทีม่ ีชื่อเสียงโดงดัง ภูมิประเทศถูกลอมรอบ
ดวยทะเลสาบและขุนเขา มีเขตเมืองเกา กําแพงโบราณ Water Tower และ
สะพานไม Chapel Bridge ซึ่งมีอายุกวา 600 ป ถายรูปกับสิงโตแกะสลักริม
หนาผา สัญลักษณแหงความกลาหาญและซื่อสัตยตอหนาทีข่ องทหารสวิส
แลวอิสระตามอัธยาศัยใหทานไดชอปปงสินคาชั้นดีของสวิตเซอรแลนด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางตอสู เมืองอินเทอรลาเกน อันเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ
และมีความสําคัญประหนึ่งเมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอลันด
ตั้งอยู
ทะเลสาบสองแหงมีภาพของยอดเขายูงเฟราเปนฉากหลัง อีกทั้งยังเปนเมือง
แหงการพักผอน สัมผัสบรรยากาศอันบริสทุ ธิเ์ มืองเล็กๆ บรรยากาศเสมือนหนึ่ง
เมืองในหุบเขา ถนนสายหลักเรียงรายไปดวย รานคา รานขายของที่ระลึก
รานอาหาร ในสไตลแบบสวิส เพลิดเพลินกับการชมเมือง และชอปปงสินคา
ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก METROPOLE HOTEL หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
กรินเดอวาลด - Top of Europe ยุงคฟราวยอค - โบน (ฝรั่งเศส)
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
ออกเดินทางสู กรินเดอวาลด จุดเริ่มตนของการทองเที่ยวยอดเขายุงคฟราว
ในป 2001 UNESCO ประกาศใหเปนพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรก
ของยุโรป สัมผัสรถไฟทองเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิต
ยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งไดรับการยก
ยองวาเปน TOP OF EUROPE ระหวางเสนทางขึ้นสูยอดเขา รถไฟจอดให
ทานไดชมกลาเซียร หรือ ธารน้าํ แข็งขนาดใหญ Aletsch ที่ยาวที่สุดใน
เทือกเขาแอลป มีความยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตร โดยไมเคย
ละลาย จนถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป เพลิดเพลินสนุกสนานไปกับการ
เลนหิมะใน ลานกวาง Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป มองเห็นไดกวางไกล
ที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร พาทาน ชมถ้ําน้ําแข็ง ที่แกะสลักใหสวย งามอยูใ ต
ธารน้ําแข็ง 30 เมตร อิสระใหทานไดสนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบน
ยอดเขายุงคฟราว และไมควรพลาดกับการสงโปสการ ด โดยที่ทําการไปรษณีย
ที่สูงที่สุดในยุโรป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไมซ้ําเสนทางเดิม เสนทางแสนสวย
ผานเมืองเวงเกน หมุบานปลอดมลพิษและหมูบานเลาเทอบรุนเนน รถโคชรอ
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Local
(332 ก.ม.)
Chinese
www.admiralhotel.it

จันทร
Buffet
(168 ก.ม.)

Chinese
(68 ก.ม.)

Local
www.metropole-interlaken.ch

อังคาร
Buffet

Local
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19.00 น.

วันที่ 7
07.00 น.

12.00 น.
บาย

19.00 น.

วันที่ 8
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บาย

รับคณะแลวเดินทางตอผานพรมแดนสวิตเซอรแลนด-ฝรั่งเศส มุงหนาสู เมือง
โบน (Beaune) ไดรับการขนานนามวา เมืองหลวงของไวนเบอรกนั ดี ที่มี
พิพิธภัณฑโฮสปคส เดอ โบน (Hospices de Beaune) อดีตเปนโรงพยาบาล
เพื่อคนยากจน ตัวอาคารเปนหนึ่งตัวอยางสถาปตยกรรมที่ดีที่สุดในศตวรรษที่
15
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก NOVOTEL BEAUNE CENTRE หรือเทียบเทาในระดับ
เดียวกัน

โบน - ดิจอง - นั่งรถไฟ TGV สูมหานครปารีส
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําคณะเดินทางสู สถานีรถไฟเมืองดิจอง Gateway ดานตะวันออกของการ
ขนสงและคมนาคม นําทานเดินทางสู มหานครปารีส ดวย รถไฟด วน TGV
สู นครปารีส วิ่ง ด ว ยความเร็ ว 250 กิ โ ลเมตรต อ ชั่ ว โมง ใช เ วลาเดิ น ทาง
ประมาณ 1.35 ชั่วโมง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเที่ยวชมมหานครปารีส นครหลวงแหงแฟชั่นชั้นนําของโลก ชม มหา
วิหารโนตเตรอดาม สรางดวยศิลปะแบบกอธิค ตั้งอยูบ นเกาะกลางแมน้ําจุด
กําเนิดของชาวปารีเชียง ประติมากรรมและหนาตางประดับกระจกสี (Stain
glass) โดดเดนเปนสงาคูบานคูเมือง ผานกลุมอาคารพิพิธภัณฑลูฟร ปจจุบัน
เก็บงานศิลปะที่มีคากวา 300,000 ชิ้น, ถายรูปกับ ประตูชัยอารค เดอ ตรี
อองฟ สรางในปค.ศ. 1810 เพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะของจักรพรรดิ
นโปเลียน ชม ถนนชองปเซลิเช (Champs-Elysees) เปนถนนสายสําคัญมี
ความยาว 2 กิโลเมตร รมรื่นไปดวยเงาตนปาตานสองฝง มีทั้งรานคาชั้นนํา หอ
แสดงศิลปะ สวนดอกไม น้ําพุ ภัตตาคารชั้นเลิศ รานกาแฟ โรงละคร ไดชื่อวา
เปนถนนที่สวยที่สุดในโลก จตุรัสคองคอรด ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร (Le
Notre) ที่ชวนใหระลึกถึงการปฏิวัติใหญฝรั่งเศส สวนตุยเลอลีส สวนแบบ
ฝรั่งเศสที่ออกแบบไวอยางงดงาม, โบสถแองวาลีดส อันงามสงาดวยยอด
โดมสีทอง, บันทึกภาพหอไอเฟลจากมุมกวาง ณ จตุรัสทรอคคาเดโร ปารีส
ไดรับการกลาวขานวาเปนพิพิธภัณฑที่มีชีวิต โดดเดนดวยผลงานศิลปะอัน
ยิ่งใหญ จากนั้นนําทาน ขึ้นลิฟตสูชั้น 2 ของหอไอเฟล เพื่อชมวิวทิวทัศน
ของมหานครปารีส
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก COURTYARD BY MARRIOTT หรื อ เที ย บเท า ในระดั บ
เดียวกัน
พระราชวังแวรซายส - รานดิวตี้ฟรี - หางแกลลอรี่ลาฟาแยตต
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทานเดินทางสู พระราชวังแวรซายส พระราชวังที่ใหญที่สุดในปฐพีซึ่งอยู
หางจากจุดศูนยกลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต ปจจุบนั บางสวนของ
พระราชวังนี้ไดรับการบูรณะเรียบรอยแลว นําเขาชมความงามของพระราชวัง
ภายในหองตาง ๆ อาทิ หองเทพอพอลโล, หองเทพวีนัส, หองเทพไดอานา และ
หองเดอะฮอลลออฟมิลเลอร (หองกระจก) แตละหองของพระราชวังลวน
มีคาดวยภาพ เขียนสีแบบเฟรสโก โดยชางฝมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรคาแกการ
ยกยองใหเปนพระราชวังที่งดงามล้ําคาที่สุดแหงหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระใหทานไดชอปปงสินคาแบรนดทโี่ ดงดังของฝรัง่ เศส อาทิ สินคาประเภท
น้ําหอม, เครื่องสําอาง, เครื่องประดับ, เครื่องแตงกายใน ราน Duty Free ที่คืน
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Local
www.novotel.com

พุธ
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Chinese

Local
www.marriott.com

พฤหัส บดี
Buffet

Chinese
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19.00 น.

วันที่ 9
07.30 น.
08.30 น.
12.30 น.

วันที่ 10
06.00 น.

ภาษีใหกับนักทองเที่ยวโดยเฉพาะหรือแบรนดชั้นนําของฝรั่งเศสและอิตาลีใน
หางสรรพสินคาแกลลอรี่ ลาฟาแยตต ยานถนนออสแมนบูโลวารด
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานสัมผัสบรรยากาศยามค่ําคืนบน เรือบาโตมูช ชมสถานที่สําคัญ
คูบานคูเมืองสองฝงของแมน้ําแซนน โบราณสถานและอาคารที่เกาแก สราง
ดวยศิลปะแบบเรอเนสซองส ควรคาแกการอนุรักษ ทําใหปารีสโดดเดนเปน
มหานครที่งดงามแหงหนึ่งของโลก
นําทานเขาสูที่พัก COURTYARD BY MARRIOTT หรื อ เที ย บเท า ในระดั บ
เดียวกัน

กรุงปารีส – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําคณะออกเดินทางสู สนามบินชารลเดอโกล เพือ่ เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ
มีเวลาใหทานไดทํา TAX REFUND คืนภาษีกอนการเช็คอิน
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 931
กรุงเทพฯ
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Thai

www.marriott.com

ศุกร
Buffet

เสาร

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกลาวขางตน เปนการนําเสนอโปรแกรมทองเทีย่ ว ซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงเนื่องจาก
การจัดโปรแกรมของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน จะสงใหทาน 7 วันกอนการเดินทางเทานั้น)

20 - 29 ต.ค. 2561

Tour Fare
Adul ts
107,000.-

Chil d 4-11
Wi th Bed
97,000.-

Chil d 4-6
DBL
SGL
No Bed
SGL
SUPP
86,000.- 15,000.- 12,500.-

1 - 10 ธ.ค. 2561

98,000.-

89,000.-

79,000.- 15,000.- 12,500.-

PERIOD

29 ธ.ค. – 7 ม.ค. 2562 113,000.- 102,000.- 91,000.- 16,000.- 13,500.คาทัวรรวม :

คาทัวรไมรวม :

NO TKT
ADL / CHD
-32,000.-24,000.-23,000.-18,500.-34,000.-26,000.-

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 คาพาหนะทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ มาตรฐานยุโรป
 คาเขาชมสนามกีฬาโคลอสเซียม / ลองเรือกอนโดลาที่เกาะเวนิส / คาเรือไป-กลับเกาะเวนิส / คารถไฟสายภูเขายุงคฟ
ราวยอค / คารถไฟชั้น 2 TGV สูปารีส / คาเขาชมพระราชวังแวรซายส / คาลองเรือบาโตมูช / คาลิฟทขึ้นชั้น 2 หอไอ
เฟล
 โรงแรมทีพ่ ักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการคัดสรรเมนู และใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ ในกรณีทีทานมีขอ
จํากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดลวงหนาเพื่อความเหมาะสม
 คาทิปพนักงานขับรถทองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 คาธรรมเนียมวีซาประเทศฝรั่งเศส (เชงเกน) **พักในประเทศฝรั่งเศส 3 คืน**
 คาประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN.คุมครอง
การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สําหรับผูเ อาประกันภัยอายุมากกวา 16 ปนอยกวา 75 ป ไมเกิน 3,000,000 บาท
และคารักษาพยาบาลในตางประเทศไมเกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว
–หากมีความประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชาของสัมภาระ
และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสารแนบทายใบจองทัวร
 คายกกระเปาใบใหญทา นละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไมเกิน 7
กิโลกรัม
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหกั ณ ที่จาย 3%
 คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น
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 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพักคาอาหารและ
เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทานทาน
ไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคา ใชจายเพิ่ม
การจองทัวร (How to make your reservation)
หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ BAAN TOUR (BT Global Connector)
เพื่อเปนการยืนยันการเดินทางของทาน กรุณาจองทัวรและ ชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเ ดินทางหนึ่งทาน
ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันทีก่ ําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
โดยไมมีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทองเทีย่ วตางๆ ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบุคคลดังตอไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสาํ หรับลูกคาดังตอไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวลี แชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเดินทางที่บงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย
สรางความรําคาญใหแกผูรว มคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูที่กอหวอด
ประทวง ยุยงใหผรู วมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบ
กับผูรว มคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเทีย่ วได
การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)
 ยกเลิกกอนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกกอนออกเดินทาง 59-45 วัน
หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 44-30 วัน
หักมัดจํา 30,000 บาท/ทาน
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วันกอนการเดินทาง
หัก 50% ของคาทัวร
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 14-1 วันกอนการเดินทาง
หัก 90% ของคาทัวร
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW
หัก 100% ของคาทัวร
 หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได โดยสามารถยื่นขอวีซา ได
ทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา และคาเปลีย่ นชื่อตั๋วเทานั้น และตองไมอยูในเงื่อนไข
ของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซา ไมวา
ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเปนการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกันทั้งหมด ใหถือ
เปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาทีย่ กเลิกดังกลาวขางตน ในกรณีที่ทา นไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณาอนุมัติวี
ซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทา นยื่นขอวีซา แบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอวีซา แบบกรุป
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผเู ดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยที่จะแจงใหผเู ดินทางทราบ
ลวงหนากอน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงการทองเทีย่ ว รวมทั้งไมสามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิด
เหตุจําเปนสุดวิสยั ดังนี้ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดย
สิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ OASIS TRIPPER PLAN ของ เอ ดับเบิลยู พี เซอรวิส
เซส (ประเทศไทย) ที่ระบุความรับผิดชอบไวในกรมธรรมเทานั้น ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชน
ของทานไวใหไดมากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อัน
เนื่องจากการกระทําทีส่ อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระ
มาแลว
การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําไดลว งหนากอนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไมเสียคาใชจา ย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ
คาใชจายสวนตางทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกาํ หนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดาํ เนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเ ดินทาง
ตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับ
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เจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทํา REFUND ไดหรือไม
การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50%, ออสเตรียนแอร
ไลน 100 %, สวนสายการบิน ฟนแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการสะสมไมล
ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิของสายการบินเทานั้น
คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
 คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเปนคาทัวรสว นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)
 หองพักแบบ Twin คือหองพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Double คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Triple Room คือหองพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สําหรับผูพ ัก 3 ทาน (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมที่แตกตางกันในแตละประเทศ)
 หองพักแบบ Single คือหองพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 1 ทาน
 หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1 ทาน
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทา นมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่ง
อาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการ
ในชวงฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีที่มกี ารจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด และไมมีอาง
อาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หากทาน
ตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ DOUBLE SINGLE USE เปน
คาใชจายเพิ่มเติมได
สถานทีเ่ ขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชมนั้น ๆ ปดทํา
การ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถจองผาน
ระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรม
เพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทา น
ไมสามารถเขาชมสถานที่ดงั กลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทา น เนื่องจากไดชาํ ระ Reservation Fee ไป
แลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปาเพิ่มเติม ทาน
จะถูกเรียกเก็บโดยผูใ หบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยกกระเปาขึ้นลงได
ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้าํ หนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ ดยสารชั้น
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้าํ หนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธ
ได
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+
ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตา่ํ กวา
มาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบคาใชจาย
ในน้ําหนักสวนที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโ ดยสาร อัน
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซึ่งจะรับผิดชอบตอ
การสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท / ทาน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
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ในประเทศตางๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนใน
เรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูส ูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม
การเดินทางเปนครอบครัว (Family)
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและ
ครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศฝรั่งเศส ใชเวลายื่นประมาณ 10 วันทําการ

(ในการยื่นคํา รองขอวี ซาขอความกรุณ าทุกทานมาสแกนลายนิ้ว มือที่ศูน ยยื่นคํ าร องวีซาฝรั่งเศสดว ยตนเอง)

 พาสปอรตทีย่ ังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวา จะเคยมีวีซา ในกลุมประเทศเชง
เกนหรือประเทศอื่น ตองนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
 รูปถายสีขนาด 3.5 X4.5 ซม.ความใหญของหนาถึงไหลเปน 70%ของรูป จํานวน 2 ใบ พื้นหลังเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดํา และหาม
สแกน) มีอายุไมเกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป
 สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส, หยา / สําเนาสูติบัตร
ในกรณีอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตาํ แหนง, อัตรา
เงินเดือนในปจจุบัน , วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเทีย่ ว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางาน
ตามปกติหลังครบกําหนดลา และสลิปเงินเดือนยอนหลัง 3 เดือนเปนภาษาอังกฤษ
 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทที่คดั ไวไมเกิน 6 เดือน พรอม
วัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ยอนหลัง 6 เดือน
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือน ตองอัพเดทเปนเดือนปจจุบัน ตองเปนบัญชีที่มเี ลขที่เลมของสมุดบัญชีเงินฝาก
ทุกหนา เชน บัญชีของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทยฯลฯ ในกรณีที่สมุดบัญชีที่จะนํามายื่นขอวีซาไมมีเลขที่เลมของ
สมุดบัญชีเลมดังกลาวรบกวนขอเปน Statement จากทางธนาคารยอนหลัง 6 เดือนอัพเดทถึงเดือนปจจุบัน ควรเลือกเลมที่
มีการเขาออกของเงินสม่าํ เสมอ และมีจํานวนไมตา่ํ กวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจา ยได
อยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลาํ เนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือ
รับรองคาใชจายในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเ ดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1 – 6 แลว ทางบริษัท
จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชื่อผูเดินทางและ
เหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย
 กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุตา่ํ กวา 18 ป เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตองไป
ยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึง่ ได ณ ที่วา การอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา
สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตง
กายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการ
ขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซา ใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซา ไมวา จะเปนเหตุผลใดก็ตาม
ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซา ได
หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลงและเงื่อนไข
ที่บริษัทฯ ไดระบุไวขา งตนทุกประการ
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