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โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ ปีเตอร์ – โคลอสเซียม - น้าพุเทรวี่ – เชียนเซียโน เทอร์ เม่ ฟลอเรนซ์
มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิ ออเร – ปิ ซ่ า - เวนิส เมสเตร้ – จตุรัสซานมาโค – สะพานถอนหายใจ
เวโรน่ า - มิลาน - ดูโอโม – ลูเซิร์น – อินเทอร์ ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
ถา้ น้าแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่ า – ไคลน์ ไชเด็ค - มูลฮูส– ปารีส - ล่องเรื อชมแม่ น้าแซนน์
มองมาร์ ต – ขึน้ ชั้น 2 ของหอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์ ลูฟร์ - พระราชวังแวร์ ซายย์ - ช้ อปปิ้ งแบรนด์ เนม – ห้ างลาฟาแยต

กาหนดการเดินทาง
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(กรุณาสารองที่นั่งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 8 สัปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)
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World Premium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

โรงแรมที่พกั แบบ 4 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋ าส่งถึงห้องพัก
บินตรง ไป-กลับ โดยสายการบินไทย
บริ การอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. (ไม่ใช่ห้องกรุ๊ ป)
อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพื่อลองชิมรสชาติแบบต้นตารับ ***
อาหารจีนเมนูดีลกั ซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้
อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน
รวมค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป และทิปหัวหน้าทัวร์
บริ การน้ าดื่มวันละ 2 ขวด

World Premium Highlight
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1. เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวยังคงบรรยากาศดั้งเดิมของสวิตเซอร์ แลนด์อันสวยงาม ณ Lauterbrunnen
2. นั่งรถไฟชมวิวถึง 2 ขบวน
** Jungfraujoch Train : ชมเส้นทางไต่ระดับขึ้นชมภูเขาหิมะจุงเฟรา ที่ได้ชื่อว่า Top of Europe
**นาท่านนั้งรถไฟด่วน TGV หรื อ Train A Grande Vitesse : ด้วยความเร็ วกว่า 300 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
3. นาท่านเข้าชมภาพใน “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
4. นาท่านเข้าชมภายในของซึ่งเป็ นสิ่งก่อสร้ างที่ใหญ่และสาคัญทีส่ ุ ดในนครรัฐวาติกัน
4. นาท่านเดินทางเพื่อเข้าชมภายใน “พิพธิ ภัณฑ์ ลฟู ร์ ”
5. นาท่าน “ล่องเรื อชมแม่น้าแซนน์ ” ชมวิวกรุงปารีส
6. นาท่านเข้าชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวร์ ซายย์ ”
7. ช้ อปปิ้ งที่”ฟอกซ์ ทาวน์เอาท์เล็ท”ที่ถูกที่สุดในสวิสเซอร์ แลนด์ FOXTOWN OUTLET
8. ช้ อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมชื่ อดังที่ห้างสรรพสินค้า แกลลารี -ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette
9. พักเมืองเชียนเซียโน เทอร์ เม่ (chianciano terme) เมืองตากอากาศน่ารักๆ ของอิตาลี
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วันที่1

ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

21.30 น. สมาชิกทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์ เตอร์ สายการบิน
ไทย(เคาเตอร์ D ) พร้ อมเจ้ าหน้ าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่ อง

วันที่2

โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – เข้าชมภายในโคลอสเซียม
เขตเมืองเก่า – น้าพุเทรวี่ – บันไดสเปน – เชียนเซียโน เทอร์ เม่

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com

9/27 โครงการเวิร์คเพลส ราชพฤกษ์ - จรัญสนิทวงศ์ ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
9/27 WORK PLACE Ratchaphruek - Charan, Soi Bang Waek69,Phasi Charoen, Bangkok 10160

Page3

00.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโรม โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 944
06.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฟูมิชิโน่ ประเทศ อิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
นาท่านออกเดินทางสู่ “กรุ งโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซี โอและประเทศอิตาลี ตั้งอยู่
ทางตอนกลางของประเทศ มี ประวัติศ าสตร์ ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี น าท่ านเดิ น ทางเข้ าสู่ “ นครรั ฐ วาติกั น ”
“ ประเทศเอกราช ” หรื อ “ รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก ” นาท่านเข้า
ชมภายในของ “มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ ” (ขอสงวนสิ ทธิ์ในการงด
การเข้าชมภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรณี มีการจัดงานพิธี
ต่ างๆ ซึ่งไม่ อาจเข้ าชมได้ หรื อในกรณี คิวต่ อแถวในการเข้ าชม
ยาวมากเพื่ อ ไม่ ให้ เป็ นผลกระทบกั บ รายการท่ องเที่ ย วอื่น ๆใน
โปรแกรมทัวร์ ) ซึ่ งเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่ใหญ่และสาคัญที่สุดในนคร
รัฐวาติกนั เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธ์ของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก
ที่มีขนาด “ ใหญ่ที่สุดในโลก ” ได้รับการออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจลโล ” นาคณะเข้าสู่ภายในมหาวิหารซึ่งประดับ
ประดาไปด้วยงานศิลปะชิ้นเอกมากมาย อาทิเช่น “ ปิ เอต้า ” ( The Pieta ) รู ปแกะสลักหิ นอ่อนแม่พระมารี อุม้ พระศพ
ของพระเยซูเจ้าไว้บนตัก จากนั้นรถโค้ชแล่นผ่านสถานที่สาคัญต่างๆ พร้อมชมสถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่ภายในกรุ ง
โรม อาทิ “ จัตุรัสเวเนเซี ย ” Piazza Venezia จตุรัสที่ยิ่งใหญ่ใจกลางกรุ งโรม ผ่ านชมระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใช้
กล่าวสุ นทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ “ อนุสาวรีย์พระเจ้ าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ” ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ นพระ
บิดาของชา อิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลักษณ์แห่ ง
ชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่ กรุ งโรม” จากนั้นชม
ร่ อ งรอยของศู น ย์ก ลางแห่ ง จัก รวรรดิ โ รมั น อั น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
“โรมั น ฟอรั่ ม ” น าท่ า นเข้ า ชมภาพใน “สนามกี ฬ าโคลอส
เซียม” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬากลางแจ้งขนาด
ใหญ่ ที่ มีโครงสร้ างเกื อ บสมบู รณ์ ต้ งั อยู่ใจกลางกรุ งโรม โดย
นับ เป็ นสิ่ งก่ อ สร้ า งที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด เท่ าที่ เคยมี ก ารสร้ า ง
ขึ้นมาในสมัยอาณาจักรโรมัน ระหว่างทาง ท่านจะสามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ของกรุ งโรม
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เที่ยง
บ่ าย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านชมความสวยงามของ “น้าพุเทรวี่” ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่ งสัญลักษณ์ของกรุ ง
โรม น้ าพุ แ ห่ ง นี้ เริ่ ม เป็ นที่ รู้ จัก และมี ชื่ อ เสี ย งจากภาพยนตร์ เรื่ อ ง " Three
Coins in the Fountain " นักท่ อ งเที่ ยวที่ ไ ด้เดิ น ทางมาเยี่ยมชมน้ าพุ แห่ งนี้ มี
ความเชื่อกันว่า การโยนเหรี ยญลงไปแล้วจะได้กลับมาเยือนกรุ งโรมอีกครั้ง นา
ท่านเดิ นทางต่อไปยัง “ ย่ านบันไดสเปน” สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง และ
เป็ นสั ญ ลักษณ์ อีกอย่างหนึ่ งของกรุ งโรม เป็ นสถานที่ นัดพบของหนุ่ ม สาว
วัยรุ่ นของอิตาลีซ่ ึ งในเขตบริ เวณนี้ เต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมโรมันที่สวยงาม
ให้ ท่านได้ถ่ ายภาพไว้เป็ นที่ ระลึ ก น าท่านออกเดิ นทางสู่ เมื องเชี ยนเซี ยโน
เทอร์ เม่ (chianciano terme) เมืองตากอากาศน่ ารักๆ ของอิตาลี
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

ค่า

พักที่ : GRAND ADMIRAL HOTEL ที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่3

เที่ยง

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พัก
นาท่านออกเดินทางสู่ “เมืองฟลอเรนซ์ ” เป็ นเมืองต้นแบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ซึ่ งเป็ นเมืองที่มีความเจริ ญ
สูงสุดในช่วงศตวรรษที่ 13-16 นาท่านเดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่า ชม “จัตุรัสเพียซซ่ าซินยอเรตตา” ชมสถาปัตยกรรม
อัน โดดเด่ น ของเมื อ งที่ “มหาวิ ห ารซานตา มาเรี ย เดลฟิ
ออเร” เป็ นวิหารที่มียอดโดมขนาดใหญ่สัญลักษณ์แห่งเมือง
ฟลอเรนซ์ จากนั้ นออกเดิ น ทางเข้ า สู่ ใ จกลางเมื อ งชม
“โบสถ์ ซันตาโคเช่ ” โบสถ์ขนาดใหญ่ซ่ ึ งใช้เป็ นสถานที่ฝัง
ศพของศิลปิ นชื่อก้องโลก “ไมเคิลแองเจลโล และกาลิเลโอ”
และศิ ล ปิ นชื่ อ ดั ง ของเมื อ ง ชมจัตุ รั ส เดลลาซิ ญ ญอเรี ย
(Piazza Della Signoria)ที่มีความสวยงามและมี เอกลักษณ์
โดดเด่นอย่างมาก เนื่ อ งจากเป็ นที่ ต้ งั ของรู ปปั้ นเดวิด อัน
เป็ นผลงานที่มีชื่อเสี ยงของ ไมเคิล แองเจโล่
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
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เช้ า

เชียนเซียโน เทอร์ เม่ – ฟลอเรนซ์ - มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิ ออเร - ปิ ซ่ า
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บ่ าย

ค่า

นาท่านเดินทางเข้าสู่ “เมืองปิ ซ่ า” เมืองแสนสวยริ มฝั่งแม่น้ าอาร์โน และยังเป็ นบ้านเกิด “กาลิเลโอ” ศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยงของ
อิตาลีนาท่านเปลี่ยนเป็ นรถ Shutter Bus เข้าชมความมหัศจรรย์ของ “หอเอนแห่ งเมืองปี ซ่ า”1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก
ถูกสร้างด้วยหิ นอ่อน สู ง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเริ่ มสร้างเมื่อปี
ค.ศ.1174 แล้ว เสร็ จ เมื่อ ค.ศ.1350 ใช้เวลาก่อ สร้ างนานถึ ง
176 ปี ส าหรั บ หอเอนปิ ซ่ านี้ ภายในมี เสาหิ น อ่ อ นที ส ลัก
ลวดลายด้วยฝี มือ จิ ตรกรชื่ อดังแห่ งยุคได้สลักลวดลายไว้
สวยงามมากส่ วนสาเหตุที่เอียงนั้นเกิดขึ้นหลังจากเมื่อสร้าง
เสร็ จแล้ว ฐานได้ท รุ ด ไปข้างหนึ่ งเมื่อ วัดดู ปรากฏว่าเอีย ง
ออกจากแนวดิ่งของฐานถึง 14 ฟุต แต่ก็ยงั ไม่ลม้ ยังคงเอียง
อ ยู่ เ ช่ น ทุ ก วั น นี้ เมื อ งแ ห่ งนี้ ยั ง เป็ น บ้ าน เกิ ด ข อ ง
นักวิทยาศาสตร์ และนักดาราศาสตร์เอกของโลก “กาลิเลโอ” ซึ่งเขาได้พิสูจน์กฎการณ์ดึงดูดของโลกโดยปล่อยวัตถุให้ตก
มาจากที่สูงเขาสังเกตพบว่าไม่ว่าวัตถุหนักหรื อเบา ต่างตกถึงพื้นดินพร้อมกัน และให้ชาวโลกรู้ โดยทาการทดลองปล่อย
ลูกบอลจากหอเอนปิ ซ่าแห่ งนี้ และเขายังเป็ นคนแรกที่ใช้กล้องโทรทัศน์(Telescope) ส่ องดูดาวเมื่อประมาณ 400 ปี ก่อน
และได้ประกาศสิ่ งที่คน้ พบซึ่ งท้าทายความเชื่อของคนในสมัยนั้นซึ่งเชื่อกันว่าโลกเป็ นศูนย์กลางของสุ ริยะจักรวาลแต่กา
ลิเลโอยืนยันว่าดวงอาทิตย์ต่างหากเป็ นศูนย์กลางของสุ ริยะจักรวาล จนทาให้เขาถูกจับคุมขังในที่สุด ชมความสวยงาม
ของ“หอสวดมนต์ ที่สร้ างในสไตล์ โรมันเนสก์ ”จตุรัสดูโอโมแห่ งปิ ซาได้รับเลือกโดยองค์ การยูเนสโกให้ ขึ้นทะเบียนเป็ น
มรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1987 นาท่านออกเดินทางกลับสู่ “เมืองฟลอเรนซ์ ”
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

พักที่ : HILTON HOTEL หรื อที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่4
ฟลอเรนซ์ - เวนิส เมสเตร้ – จตุรัสซานมาโค – สะพานถอนหายใจ - เวโรน่ า

เที่ยง
บ่ าย

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พัก
นาท่ านเดินทางขึ้นสู่ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนื อของอิตาลีไปยัง “ เมืองเวนิส เมสเตร้ ” ราชิ นีแห่ งทะเล เอเดียตริ ก
เมืองหลวงของแคว้น เวเนโต
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ ท่าเรื อตรอนเชโต้ จากนั้ นลงเรื อเข้ าสู่ “ เมื องเวนิ ส ”
เมื อ งอัน แสนโรแมนติ ก ซึ่ งเป็ นจุด หมายปลายทางของคู่ รั ก จากทั่ว โลก
เมื อ งเวนิ สได้ รั บ ฉายาว่ า ราชิ นี แห่ งทะเลอาเดรี ย ตริ ก (Queen of the
Adriatic), เมื อ งแห่ ง สายน้ า (City of Water), เมื อ งแห่ ง สะพาน (City of
Bridges), และ เมื อ งแห่ ง แสงสว่ า ง (The City of Light) เรื อ น าท่ า นเดิ น
ทางเข้าสู่ “เกาะซานมาร์โค ”ศูนย์กลาง ของเมืองเวนิ ส พร้อมนา คณะเดินทางเข้าสู่บริ เวณ “จตุรัสซานมาโค” ระหว่าง
Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com
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บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no. 11/09492

การเดิ น ทางชมอนุ ส าวรี ย์ข อง พระเจ้าวิ ค เตอร์ เอมานู เอลที่ 2 ถ่ ายภาพคู่ กับ “ สะพานถอนหายใจ ” สะพานแห่ ง
สัญลักษณ์ที่เชื่อมต่อกับ พระราชวังดอร์จ ชมความสวยงามของ “พระราชวังดอร์ จ” (ภายนอก)อันเป็ นที่ประทับของเจ้า
เมืองเวนิ ส ในยุคที่ยงั เป็ นรัฐอิสระอีกทั้งยังเป็ นศูนยก์ลางของการปกครองแคว้น ในยุคสมัยนั้น ชม“โบสถ์เซนต์มาร์ค”
ซึ่งเป็ นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ที่ “ใหญ่ที่สุด” ในยุโรปตะวันตก ให้ ท่านได้ สัมผัสคลองแห่ งเวนิสอันแสนโรแมนติกโดย
การ “ นั่งเรื อกอนโดร่ า” Gondora ที่มีชื่อเสียงระดับโลก(รวมในค่าทัวร์ แล้ว) นาท่านออกเดินทางสู่“เมืองเวโรน่ า”ประตู
สู่อิตาลีเป็ นเมืองที่ใหญ่ และสาคัญเป็ นอันดับ 2 ในแคว้นเวเนโตรองจากเวนิส
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ค่า

พักที่ : CROWNE PLAZA HOTEL VERONA หรื อที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่5

เที่ยง
บ่ าย

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองมิลาน เมืองสาคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบ่ ริ เวณที่ราบลอมบาร์ดี จากนั้นนา
ท่ านเก็บภาพ “ป้ อมปราการสฟอร์ เซสโก้ ” ปราสาทสวยงามหลังนี้ ได้เคยเป็ นป้ อ มปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ
ต่อมาเป็ นที่พานักของผูน้ าเผด็จการในช่วงศตวรรษที่ 15 คือ
ตระกูลสฟอร์ ซา มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพกับมุมสวยๆ ของ
น้ าพุที่โพยพุ่งบริ เวณด้านหน้าปราสาทสฟอร์ เซสโก้ นาท่ าน
ชม “มหาวิหารแห่ งมิลาน หรื อดูโอโม” สั ญลักษณ์ ที่โดดเด่ น
ที่สุดของเมือง อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วยหิ น
อ่อ นสี ขาวในศิลปะแบบโกธิ ค ใช้เวลาสร้ างนานกว่า 500 ปี
ปั จจุบนั เป็ น “โบสถ์แคธอลิกที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลก” ลานด้านหน้าเป็ นที่ต้ งั ของพระราชานุ สาวรี ยพ์ ระเจ้าวิค
เตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 ทรงม้า รายล้อมด้วยอาคารที่เก่าแก่คลาสสิ คและช้อปปิ้ งมอลล์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเมนเดสซิโอ ลูกาโน่ (เมืองสวยริมทะเลสาบ) ให้
คณ ะได้ เดิ น ช้ อป ปิ้ งที่ ” ฟ อกซ์ ท าวน์ เอาท์ เล็ ท ”ที่ ถู ก ที่ สุ ดใน
สวิสเซอร์ แลนด์ FOXTOWN OUTLET พบกับสิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดัง
หลากหลายกว่า160 ร้ านค้าในราคาลดพิเศษ30%-70% มากกว่า250
ยี่ ห้ อ ดัง ทั้ ง แบรนด์ อิ ต าลี และนานาชาติ อาทิ Prada ,Gucci, D&G,
Armani, Diesel, Bally,Calvin Klein, Boss, Gant, Prada, Ralph Lauren,
Diesel, Esprit, Adidas, Nike, Replay, Superga, Samsonite, Fratelli Rossetti, Brums, La Perla, Fendi, Tod's, Hogan, Versace
and Valentino. นอกจากนั้น ยังมีบาร์ ให้ท่านได้นงั่ ดื่ ม ,จิบกาแฟ พร้อมร้านอาหารแบบยุโรปให้ท่านได้เลือกซื้ อ เลือ ก

รับประทานมากมาย (มาสวิสฯห้ามพลาด!ช้อ ปปิ้ งแบรนด์เนมแท้ๆถูกที่สุดในยุโรป) จากนั้นนาท่ านออกเดินทางสู่
Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com
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เวโรน่ า - มิลาน - มหาวิหารแห่ งมิลาน หรื อดูโอโม - FOXTOWN OUTLET - ลูเซิร์น

บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no. 11/09492

“เมืองลูเซิ ร์น” Lucerne เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุดนาท่ านไปถ่ ายรู ปกับ “อนุ สาวรีย์สิงโต”
อนุสรณ์ราลึกถึงการเสี ยชีวิต ของทหารสวิสฯผูถ้ วายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวตั ิใหญ่ฝรั่งเศส
นาท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม “สะพานไม้คาเปล” ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็ นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอด
ทอดตัวข้าม “ แม่ น้ารุ ซซ์ ” (Reuss) ซึ่ งสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อ
เชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนื อ สะพาน
แห่ งนี้ เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพ
ใกล้เคียงของเดิม อิสระตามอัธยาศัยกับการเที่ยวชมบรรยากาศ
ของเมือง นาท่ านเดินทางเข้าสู่ บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวา
เน่ นท์ พ ลั ท ซ์ ” ให้ ท่ า นช้ อ ปปิ้ งสิ นค้ า ขึ้ นชื่ อ ของประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์ นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของ
ที่ละลึกต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ ห้อต่างๆที่มี
ชื่อเสี ยงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทนจาหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ , กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ฯลฯ
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย

ค่า

พักที่ : Radison Blu Lucerne หรื อที่พักระดับใกล้เคียง
ลูเซิร์น - กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
ถา้ น้าแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ ไชเด็ค

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางเข้าสู่ “ หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ ” เพื่อนั่งรถไฟ ท่องเที่ยวธรรมชาติของภูเขาสูง ชมวิวทิวทัศน์อนั งดงาม
ของสวิสเซอร์ แลนด์ แล้วเปลี่ยนเป็ นรถไฟสายภูเขาที่ “ สถานี
ไคลน์ ไชเด็ก ” รถไฟที่จะนาท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิส
ฯได้ขุดเจาะไว้ที่ ความสู งถึง 3,464 เมตรสู่ “ สถานีรถไฟที่สู ง
ที่สุดในโลก” บนยอดเขาจุงเฟราทีม่ ีความหมายว่า “สาวน้ อย” ที่
มีความสู งกว่าระดับน้ าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่ งได้รับการยกย่อง
ว่ า เป็ น Top of Europe ชม “ถ้ า น้ า แข็ ง 1,000 ปี ” ที่ มี อ ายุก ว่ า
1,000 ปี และ “ ชมกลาเซียร์ หรื อ ธารน้าแข็ง ” ขนาดใหญ่ ชม
ถ้ าน้ า แข็ ง ที่ แ กะสลั ก ให้ ส วยงาม อยู่ ใ ต้ ธ ารน้ า แข็ ง 30 เมตร
สัมผัสกับภาพของธารน้าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
นาท่านเดินทางลงจากเขา ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศวิวทิวทัศน์
อันงดงาม อีกด้านหนึ่งของ Top of Europe เปลี่ยนรถไฟที่ “ สถานี

เที่ยง
บ่ าย

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com
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บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no. 11/09492

ค่า

ไคลน์ ไชเด็ค” นาท่านเดินทางต่ อ จนกระทั่งถึงหมู่บ้านเลาเทอร์ บรุนเน่ นน์ (Lauterbrunnen) หมู่บ้านในหุบเขาที่เงียบ
สงบ ได้ ชื่อว่าเป็ นหุบเขารู ปตัวยูที่ชันที่สุดในโลก สั ญลักษณ์ของหมู่บ้านนี้จะเป็ นน้าตกชเตาบ์ บาค (Staubbach Falls)
น้ าตกที่สวยเป็ นอันดับต้นๆของยุโรป ไหลลงมาจากหน้าผากว่า 200 เมตร นาท่ านออกเดินทางมุ่งหน้ าสู่ “ เมื องอิน
เทอร์ ลาเก้น ”เมืองหลวงของแบร์นเนอร์ โอเบอร์ลนั ด์ ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ
2 แห่ ง กลางเมื อ ง ตั้ง อยู่ร ะหว่ างทะเลสาบสองแห่ ง คื อ Thunersee และ Brienzersee ท่ ามกลางเทื อ กเขาน้ อ ยใหญ่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ , นาฬิกาดอกไม้ , สถานคาสิ โน ฯลฯ ตรงนี้ แหละคือสวิสฯแบบ
สุดสุด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส และยังใช้เป็ นฉากภาพยนตร์ไทย เรื่ อง วันนี้ที่รอคอย ให้ท่านได้อิสระกับการ
เลือกซื้อสิ นค้าสวิสฯอาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดัง มีดพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศอัน
โรแมนติก
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ อาหารพื้นเมือง "ฟองดูชุดใหญ่"จุใจถึง 3 แบบ

พักที่ : METROPOLE HOTEL //ROYAL ST. GEORGE HOTEL หรื อที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่7 อินเทอร์ ลาเค่น – มูลฮูส – ปารีส - ล่องเรื อชมแม่น้าแซนน์

เที่ยง
บ่ าย

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองมูลฮูส(MULHOUSE) เมืองพรมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กบั ฝรั่งเศส เมืองพรมแดนที่
เป็ นศูนย์กลางของการขนส่งของสองประเทศนี้
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่ านออกเดินทางเข้ าสู่ “ มหานครปารีส ” เมื องหลวงของประเทศฝรั่ งเศส โดยรถไฟด่ วน TGV หรื อ Train A
Grande Vitesse ด้วยความเร็ วกว่า 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ท่านจะ
ได้ชมวิวสวยงามระหว่างทาง และเปลี่ยนบรรยากาศ การเดิ นทาง
ด้วยรถไฟ / ถึงมหานครปารี ส นาท่าน ผ่านชม มหานครปารี สตั้งอยู่
บนแม่น้ าแซนน์บริ เวณตอนเหนื อของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลาง
แคว้นอีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 2,000 ปี ปั จจุบัน
กรุ งปารี สเป็ นหนึ่ งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒ นธรรมที่ล้ า
สมัยแห่ งหนึ่ งของโลก และ ด้วยอิท ธิ พลของการเมือ ง การศึกษา
บันเทิง สื่ อ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทาให้กรุ งปารี สเป็ นหนึ่ ง
ในเมืองที่สาคัญที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก นาท่ าน “ล่ องเรื อชมแม่ น้า
แซนน์ ” พร้อมชมชมสถานที่สาคัญคู่บ้านคู่เมือ งสองฝั่ งของแม่น้ า
แซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนส
ซองส์ ควรค่าแก่การอนุ รักษ์และสร้ างภาพให้ ป ารี ส โดดเด่น เป็ น
มหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภัณฑ์
Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com
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เช้ า

บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no. 11/09492

พักที่ :
วันที่8

Courtyard By Marriott Paris Arcueil ที่พักระดับใกล้เคียง
ปารีส – มองมาร์ ต – ขึน้ ชั้น 2 ของหอไอเฟล - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางเข้าสู่ “ย่านมองมาร์ ต” (Montmarte) เป็ นเนินเขา
สู ง 130 เมตร ทางเหนื อของปารีสและเป็ นจุดที่สูงที่สุดของเมือง
ชม “มหาวิ ห ารซาเครเกอร์ ” (Bassilica of Sacre Coeur ) หรื อ
วิหารพระหฤทัย ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์สถานที่อุทิศแด่ชาว
ฝรั่งเศส ที่เสี ยชี วิตจากสงครามกับป รัสเซี ย ออกแบบตามแบบ
ศิล ปะสไตล์โ รมัน - ไบเซนไทน์ Roman-Byzantine สี ข าวสวย
เด่ นเป็ นสง่าบนเนิ น เขามองมาร์ ต นาท่านชมความงามของวิว
สวยของปารี ส จนอาจกล่าวว่า เนิ นเขามองมาร์ตเป็ นเนิ นแห่ งประวัติศาสตร์ และ เนิ นแห่ งความฝัน ของบรรดาศิลปิ น
ทั้งหลาย ณ ที่แห่งนี้ คือ ที่นดั พบของศิลปิ นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ผลงานศิลปะได้มี การสร้างสรรค์จากที่นี่เป็ นจานวน
มาก อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารี เซียง ในย่านมองมาร์ตตลอดสองข้างทางจะเต็มไปด้วย
ร้านกาแฟสไตล์ปารี เซียง อิสระให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศ และเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ นาท่านขึน้ ลิฟท์สู่ ช้ ัน 2 ของ
หอไอเฟล พร้ อมชมวิวมหานครปารีสจากมุมสูง
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
จากนั้นนาท่ านเดินทางเพื่อเข้าชมภายใน “พิพิธภัณฑ์ ลูฟร์ ” (ไกด์ประจาพิพิธภัณฑ์ คอยบรรยายตามจุดต่ างที่สาคัญๆ
ของพิ พิธภั ณ ฑ์ ) เป็ นพิพิ ธภัณฑ์ที่ส าคัญ และยิ่งใหญ่ ที่สุ ด
แห่ งหนึ่ งของโลกเป็ นสถานที่ต้ งั แสดงศิล ปวัตถุนับชิ้นไม่
ถ้วน เดิมลูฟร์ เป็ นพระราชวัง แต่ต่อมาเมื่อราชสานักย้ายไป
ที่ แวร์ ซ ายส์ ก็ ไ ด้ ก ลายเป็ นพิ ธ ภั ณ ฑ์ ภายในจั ด แสดง
ศิลปวัตถุชิ้นสาคัญ อาทิ ภาพวาด โมนาลิซ่า ของลีโอนาร์ โด
ดาวินชี , รู ปปั้ นวีนัส เดอมิโล, รู ปแกะสลักทาส ของไมเคิล
แองเจโล ฯลฯ ประตูทางเข้าตรงกลางครอบไว้ดว้ ยปิ รามิด
กระจก ซึ่ งเพิง่ ก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาในปี ค.ศ.1989 นาท่าน
ผ่านชมลานประวัติศ าสตร์ “ จัตุ รัสคองคอร์ ด ” Place de la Concorde ที่ พระเจ้าหลุ ยส์ ที่ 16 และพระนางมารี อ ังตัว
เนต ถูกตัดสิ นประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวตั ิฝรัง่ เศส ชมถนนแห่ งแฟชัน่ “ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ที่มี

เที่ยง
บ่ าย

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com
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ลูฟ ร์ , ศาลาว่ าการ โอเต็ ล เดอ วิ ลส์ ,เกาะเซ็ น ต์ ห ลุย ส์ ,โบสถ์ น อร์ ท เตรอดาม , พิ พิ ธภั ณ ฑ์ อ อร์ เซย์ , แซงวาลี้ด ,
พระราชวังบูร์บ็อง ,สะพานอเล็กซานเดอร์ ที่ 3 ฯลฯ
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no. 11/09492

พักที่ :
วันที่9

Courtyard By Marriott Paris Arcueil ที่พักระดับใกล้เคียง
ปารีส – พระราชวังแวร์ ซายย์ - Duty Free - ช้ อปปิ้ งแบรนด์ เนม – ห้ างลาฟาแยต

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พัก
นาท่ านเข้ าชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวร์ ซายย์ ”
ไกด์ ป ระจาพระราชวั งคอยบรรยายตามจุดต่ างที่สาคัญ ๆของ
พ ระราชวั ง จั ด เป็ น 1 ใน 7 สิ่ งม หั ศจรรย์ ข อ งโล ก ยุ ค
ปั จจุบัน เพราะความสวยงามใหญ่โตของตัวปราสาท และ
สวนดอกไม้ที่ มี ก ารตกแต่ ง ไว้อ ย่า งสวยงามผู ้ที่ ก่ อ สร้ า ง
พระราชวังแวร์ ซายส์ ที่งดงามแห่งนี้ คือ พระเจ้าหลุยส์ที่ 14
ของฝรั่งเศส พระราชวังในอดี ตแห่ งนี้ มีพ้ืนที่ป ระมาณถึง
37,000 ไร่ แต่ ปั จ จุ บั น นั้ นพื้ นที่ บางส่ ว นถู ก น าไปใช้
ประโยชน์ ด้านอื่น จึงเหลือ พื้นที่เพียง 5,500 ไร่ แต่อ ย่างไรก็
ตามพระราชวังแวร์ ซ ายส์ ก็ ยงั คงความงดงามและยิ่งใหญ่
อลังการเสมอมา นาท่ านชมห้อ งหั บต่ างๆ ที่ ตกแต่งอย่าง
วิจิตรบรรจงตามชื่อเทพเจ้าต่างๆ อาทิเช่น ห้ องเฮอคิวลีส, ห้ องวีนัส, ห้ องนโปเลียน, ห้ องอพอลโล, ฮอลล์ ออฟมิเรอร์
Hall of Mirrors แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพเขียนสี แบบเฟรสโก้ โดยช่างฝี มือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่
การยกย่อง ให้เป็ นพระราชวังที่งดงามล้ าค่าที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก ชมห้องประวัติศาสตร์เมื่อคราวที่พระยาโกษาธิ บดี
(ปาน)เข้าเฝ้าราชสานักฝรั่งเศส นาท่ านช้ อปปิ้ งสิ นค้ าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้ อปปิ้ งสิ นค้ าตามรสนิยม
แบรนด์ ชื่อดังนานาชนิด อาทิ น้าหอม เสื้ อผ้ากระเป๋า เครื่ องสาอาง จากนั้นสิ นค้ าแบรนด์ เนมชื่ อดังที่ห้างสรรพสิ นค้ า
แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette
อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง
จากนั้นสิ นค้ าแบรนด์ เนมชื่ อดังที่ห้างสรรพสิ นค้ า แกลลารี -ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette ได้ เวลาอันสมควรนาท่ าน
ออกเดินทางสู่ สนามบินชาร์ ลเดอโกล เพื่อให้ ท่านได้ มีเวลาทา TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน อาหารกลางวัน
อิสระตามอัธยาศัย
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 933

เที่ยง
บ่ าย

21.30 น.

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com
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ความยาวกว่า 2 กิโลเมตรที่ร่มรื่ นไปด้วยต้นเมเปิ้ ลตล อดสองข้างทางและถือว่าเป็ นถนนที่ติดอันดับสวยที่สุดในโลก
ให้ ท่ านได้ถ่ ายภาพคู่กับ “หอไอเฟล” สั ญ ลัก ษณ์ อ ัน โดดเด่ น ของมหานครปารี ส บริ เวณ“จั ตุ รั ส ทรอคาเดโร” ชม
“ ประตูชัย” Arc de Triomphe สัญลักษณ์แห่งชัยชนะที่จกั รพรรดินโปเลียนให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1805
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง SEA FOOD!!!!!

บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no. 11/09492

วันที่10

กรุงเทพฯ

15.00 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดิน ทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ต ามความเหมาะสม เนื่ อ งจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอัน เนื่ อ งมาจากสายการบิน และสถานการณ์ ใน
ต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผู้นาทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การ
ตัดสิ นใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการ
ช่ วงออกเดินทาง

ม.ค.-มิ.ย. 2563

ผู้ใหญ่พัก
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี เด็กอายุต่ากว่า 12 ปีพักท่านเดียว / ห้ อง
ห้ องละ 2 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
จ่ายเพิ่ม
( มีเตียงเสริม )
105,900

105,900

101,900

29,900

ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-โรม // ปารี ส-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่าและ
ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดย
คานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรื อไม่ก็
ตาม
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ** หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรื อไม่ได้เดินทางไปและกลับ
พร้อมคณะ ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม **
ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป
ทิปหัวหน้าทัวร์
น้ าดื่มวันละ 2 ขวด
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั (กรุ ณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรี ยบร้อยก่อนรถออกทุกครั้ง) หากท่านลืมสัมภาระไว้ในห้องพัก มี
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน และอาจเกิดความล่าช้าหรื อสูญหายได้)*** บางโรงแรมมีพนักงานยกกระเป๋ าไม่พอทาให้เกิดความล้าช้า ท่านสามารถนาสัมภาระ
ขึ้นห้องพักได้ดว้ ยตัวเอง ***

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com
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ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %

บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no. 11/09492

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน

กรุ ณาจองล่ว งหน้าพร้อ มชาระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั และ
ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรื อ ผูร้ ่ วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีน้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะ
ทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณี ที่สู ญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดง าน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่
ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
• ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ส
ู ารองที่นั่งครบ 15 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรั บจากทางสถานทูต เนื่ องจากบริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ป
ในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบั ทางท่าน
ได้อย่างถูกต้อง
• หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษท
ั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัด
หมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
• เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษท
ั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป
กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวก
ในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
• กรณีวีซ่าที่ท่านยืน
่ ไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่าใช้ จ่ายจริ งที่เกิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดาเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่าจะผ่านหรื อไม่ผ่านการพิจารณา
- ค่ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้อง
ทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ย
แต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่าห้ องพักในการเข้ าพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องพักทุกคืน ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตาม
วันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้ แจงให้ท่านเข้าใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการต่ อรองระหว่ างบริษัทฯกับ
แลนด์ โอเปอเรเตอร์ ต่างประเทศหรื อโรงแรมที่พักต่ างประเทศเพื่อที่จะได้ ประโยชน์ สูงสุ ดแก่ลูกค้าเป็ นสาคัญ)
• หากท่ านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
• ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะสารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่
ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป
FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com
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เงื่อนไขการยกเลิก

บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no. 11/09492

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มี
การการันตีค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจาทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3
เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณา
ระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์ และ
เอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพือ่ ให้ หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละ
สถานทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกดชื่อให้ตรงกับ
หน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสอง
คน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอาเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบัตร 1 ชุด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
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การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง

บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no. 11/09492

หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ
ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอ
รบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
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กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวี
ซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทาง
อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

