EUROPE CLASSIC
อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรังเศส
่
9 วัน
เที่ยวเมืองหลัก โรม-ปิซ่า-เวนิส-มิลาน
ขึน้ เขาจุงฟราว ฉายา Top of Europe
มหานครปารีส นครแห่งแฟชัน่ เข้าพระราชวังแวร์ซายส์
ช้อปปิ้ง Lafayette
โดยสายการบินไทย
โรม
ปิ ซ่า
เวนิ ส

มิ ลาน

(TG)

เมืองหลวงทีย่ งิ ่ ใหญ่ของจักรวรรดิโรมันมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ชมเมืองและสถานทีที่ เ่ ป็ น 1 ใน 7 สิง่
มหัศจรรย์ของโลกและนครวาติกนั มหาวิหารทีเ่ ป็ นศูนย์กลางแห่งคริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิคของโลก
เมืองท่องเทียวชื
่ อ่ ดังของประเทศอิตาลี อดีตเมืองท่าเรือชายฝั ง่ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็ นทีต่ งั ้ ของหอ
เอนปิ ซ่า 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก
เมืองท่องเทียวยอดนิ
่
ยมทีน่ กั ท่องเทีย่ วเดินทางมาเยือนเป็ นจานวนมากมายในแต่ละปี อดีตเมืองทีเ่ คยรา่ รวย
ทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในยุคกลางเกาะเวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ ล่องเรือพร้อมสัมผัส
บรรยากาศอันแสนโรแมนติค
หรือ มิลาโน เมืองสาคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี เมืองแห่งแฟชันดี
่ ไซน์เนอร์ชอื ่ ดังของอิตาลี มีมหา
วิหารทีงดงามโดดเด่
่
นและแหล่งช้อปปิ้ งแฟชันชื
่ อ่ ดังก้องโลก แกลเลอรี ่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ทีน่ บั ว่าเป็ น
ช้อปปิ้ งอาเขตทีส่ วยทีส่ ดุ ในอิตาลี มากว่า 100 ปี
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อิ นเทอร์ลาเก้น ทีต่ งั ้ ของยอดเขาทีไ่ ด้ชอื ่ ว่าเป็ น Top of Europe ชมความงดงามและยิง่ ใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ ขึ้นสูย่ อด
เขาจุงฟราวยอร์ค ซึง่ มีความสูงกว่า 3,454 เมตรจากระดับน้ าทะเล และเลือกซื้อสินค้าของทีร่ ะลึกต่างๆ
ปารีส
เมืองทีโ่ ด่งดังทัง้ เรือ่ งแฟชัน่ สถาปั ตยกรรม และประวัตศิ าสตร์ทน่ี ่ าสนใจ เยือนแวร์ซายส์พระราชวังทีย่ งิ ่ ใหญ่
ช้อปปิ้ งสินค้าคุณภาพดีจากร้านค้าปลอดภาษี

กำหนดกำรเดินทำง

24 ก.พ.-4 มี.ค. / 3 - 11 เม.ย.61 /
1-9 พ.ค. / 26 พ.ค.-3 มิ.ย.2561

วันแรก
21.30น.

กรุงเทพฯ
นัดคณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย
เคาน์เตอร์ D เจ้าหน้ าที่พร้อมคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

วันทีส่ อง
00.20 น.
06.50 น.

โรม-ปิ ซ่า (อิ ตาลี)
นาท่านออกเดิ นทางสู่กรุงโรม ประเทศอิ ตาลี โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG944
เดิ นทางถึงสนามบิ นลีโอนาร์โด ดาร์วินชี ประเทศอิ ตาลี หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง และ
ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสูก่ รุงโรม เมืองหลวงและเมืองท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงของ
ประเทศอิตาลี แต่ละปี มนี กั ท่องเทีย่ วมากมายจากทุกมุมโลกต่างเดินทางมากรุงโรม เพื่อชื่นชมกับ
สถาปั ตยกรรมและประวัตศิ าสตร์แห่งความยิง่ ใหญ่ โรมเป็ นมหานครทีม่ สี สี นั เฉพาะตัว คลาคล่าไปด้วยผูค้ น
และนักท่องเทีย่ ว นาท่านเดินทางเข้าสูต่ วั เมืองผ่านชมเมืองหลวงทีย่ งิ่ ใหญ่ของจักรวรรดิโรมันมีอายุเก่าแก่
กว่า 2,000 ปี นาท่านสูน่ ครวาติกนั ซึง่ เป็ นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชม
ภายนอกของอาคารมหาวิ หารเซนต์ปีเตอร์ St.Peter’s Basilica แห่งนครรัฐวาติกนั ทีง่ ดงามด้วยศิลปะ
ในยุคเรอเนซองส์และยังได้รบั การตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรูหรา ให้ท่านถ่ายรูปกับจัตุรสั หน้าวิหารเซนต์ปี
เตอร์ ทีท่ ่านอาจเคยเห็นจากการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ในช่วงเวลาสาคัญๆ ของคาทอลิค (เนื่ องจากมหา
วิ หารจะเปิ ด 13.30 น. จึงให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปภายนอกหรือหน้ าจัตรุ สั ) จากนัน้ นาท่านชมภายนอก
พร้อมถ่ายภาพของ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม สิง่ ก่อสร้างทีเ่ ป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก ซึง่ เป็ นสนาม
กีฬายักษ์ทจ่ี ุคนได้กว่า 50,000 คน ถ่ายภาพกับประตูชยั คอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ผ่านชม
อนุเสาวรียข์ องพระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานูเอ็ลหรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน ผ่านชมร่องรอยของศูนย์กลาง
แห่งจักรวรรดิโรมั
์ นทีย่ ่าน โรมันฟอรัม่ ทีเ่ ปรียบเสมือนใจกลางเมืองหลวงในอดีต ผ่านชมสนามม้ากรีฑา
เซอร์คสั แมกซิมุส ก่อนนาท่านสูบ่ ริเวณ น้าพุเทรวี่ Trevi Fountain หนึ่งในสัญลักษณ์ทส่ี าคัญของกรุงโรม
สถานทีน่ กั ท่องเทีย่ วมาโยนเหรียญเสีย่ งทายตามเรื่องราวจากภาพยนตร์เรื่องThree Coins in The Fountain
ให้เวลาท่านชัวครู
่ ่ ก่อนนาท่านมาเดินเล่นสูบ่ ริเวณ ย่านบันไดสเปน Spanish Step แหล่งช้อปปิ้ งแบรนด์
เนมทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ดุ แห่งหนึ่งของกรุงโรม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัวโมง)
่
อีกหนึ่งเมืองท่องเทีย่ วชื่อดังของประเทศ
อิตาลี ผ่านชมความงดงามของทัศนียภาพทีง่ ดงามเป็ นระเบียบของบ้านเมืองและบ้านเรือนต่างๆ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั Hotel Galilei หรือระดับเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย
คา่

วันทีส่ าม

ปิ ซ่า-เวนิ ส (อิ ตาลี)
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เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า

วันทีส่ ี ่
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่าน ชมเมืองปิ ซ่า Pisa อดีตเมืองท่าเรือชายฝั ง่ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็ นทีต่ งั ้ ของหอเอนปิ ซ่า นา
ท่านชม 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก “หอเอนปิ ซ่า” ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับหอเอนปิ ซ่า ทีส่ ร้างขึน้
เพื่อเป็ นหอระฆังแห่งวิหารประจาเมือง แต่เพียงการเริม่ ต้นของการสร้างถึงบริเวณชัน้ 3 ก็เกิดการทรุดตัวและ
ต้องหยุดการก่อสร้างจนถัดมาอีกร่วม 100 ปี ถึงได้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์และยังเป็ นสถานทีก่ าลิเลโอ เคย
มาพิสจู น์เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก และการตกของวัตถุดว้ ย จากนัน้ นาท่านเดินทางสูต่ อนเหนือของประเทศ
ในแคว้นเวเนโต้ เมืองเวนิ ส เมืองท่องเทีย่ วยอดนิยมทีน่ กั ท่องเทีย่ วเดินทางมาเยือนเป็ นจานวนมากมายใน
แต่ละปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านสู่ ท่าเรือทรอนเชตโต้ เพื่อข้ามสู่ เกาะเวนิ ส อดีตเมืองทีเ่ คยร่ารวยทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในยุคกลางเกาะ
เวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่งทีศ่ นู ย์กลางอยู่ท่ี
จัตรุ สั เซนต์มาร์ค หรือ ซานมาร์โค ชุมชนทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ บนเกาะต่างๆ ของเมืองเวนิสทีม่ คี ลองต่างๆ มากมาย
นับร้อยแห่ง นับเป็ นบรรยากาศทีไ่ ม่มที ใ่ี ดเหมือนและเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะเมือง ชมสะพานสะอืน้ ทีเ่ ชื่อม
ระหว่างคุกหลวงและพระราชวังดอร์ดจชมวิหารเซนต์มาร์คทีง่ ดงามด้วยการประดับด้วยโมเสคหลายล้านชิน้
เดินชมตัวเมืองจนถึงสะพานริอลั โตทีท่ อดข้ามแกรนด์คาเนลอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเวนิส สมควรแก่เวลานา
ท่านล่องเรือกลับสูฝ่ ั ง่ เมสเทร่ Mestre
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Bedbank Antony Hotel หรือระดับเทียบเท่า
เวนิ ส-มิ ลาน (อิ ตาลี)-ลูกาโน่ -อิ นเทอร์ลาเก้น (สวิ ตเซอร์แลนด์)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองมิ ลาน Milan หรือ มิ ลาโน Milano ในภาษาอิตาเลียนซึง่ ป็ นเมืองสาคัญใน
ภาคเหนือของประเทศอิตาลี เมืองแห่งแฟชันดี
่ ไซน์เนอร์ช่อื ดังของอิตาลี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4
ชัวโมง)
่
นาท่านชมภายนอกและถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึกกับความยิง่ ใหญ่ของ มหาวิ หารแห่งเมืองมิลานหรือมิ
ลานดูโอโม ทีส่ ร้างโดยสถาปั ตยกรรมแบบนีโอโกธิคทีง่ ดงามด้วยอาคารขนาดใหญ่เป็ นอันดับสามในยุโรปที่
มียอดแหลมนับร้อยยอดและภายในยังสงบเงียบแต่สวยงามด้วยกระจกสีสเตนกลาส ซึง่ สร้างขึน้ ในยปี ค.ศ.
1386 ในบริเวณเดียวกันยังเป็ นทีต่ งั ้ ของแกลเลอรี่ วิ คเตอร์ เอ็มมานูเอล ทีน่ บั ว่าเป็ นช้อปปิ้ งอาเขตทีส่ วย
ทีส่ ดุ ในอิตาลี มากว่า 100ปี ถ่ายรูปกับอนุสาวรียข์ อง ลีโอนาร์โด ดาร์วนิ ชี จิตรกรเอกทีโ่ ด่งดังจากภาพโมนา
ลิซ่าและมีเวลาอิสระให้ทา่ นได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าแบรนด์ดงั ของอิตาลีและแบรนด์ดงั จากทัวทุ
่ กมุมโลก
(เพือ่ ความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้าของท่าน อาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย)
สมควรแก่เวลานัดหมายนาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองลูกาโน่ ประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ เมือง
ท่องเทีย่ วทางตอนใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทม่ี พี รมแดนติดกับประเทศอิตาลี ตัง้ อยู่ในเขตรัฐทิชโิ น่ ตัว
เมืองถูกล้อมรอบด้วยภูเขาอีกทัง้ ยังตัง้ อยู่รมิ ทะเลสาบลูกาโน่ ชือ่ เดียวกับชื่อเมือง ปั จจุบนั ลูกาโน่กลายเป็ น
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเทีย่ วทีส่ าคัญ หากเป็ นช่วงฤดูรอ้ นอากาศจะอบอุ่น หากเป็ นช่วงฤดูหนาว
อากาศเย็นสบายและมีทศั นียภาพทีง่ ดงาม ชมย่านเมืองเก่าลูกาโน่ ตัง้ อยูใ่ จกลางเมืองทีม่ ลี กั ษณะเป็ นจัตุรสั
สไตล์เมดิเตอร์เรเนี่ยนและยังเป็ นทีต่ งั ้ ของร้านค้ารวมไปถึงอาคารเก่าแก่ของเมือง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1 ชัวโมง)
่
ชมและถ่ายรูปกับทะเทลสาบทีม่ คี วามงดงามราวภาพวาด จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอิ น
เทอร์ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขาทีต่ งั ้ ริมฝั ง่ ของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชัวโมง)
่
เมืองแห่งนี้ตงั ้ อยู่เหนือระดับน้าทะเลประมาณ 570 เมตร ถูกโอบล้อมด้วยภูเขา ทุง่
หญ้า ทะเลสาบและสวนผลไม้ เป็ นเมืองทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นเมืองตากอากาศทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในประเทศ
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คา่

สวิตเซอร์แลนด์และคึกคักตลอดปี มีความงดงามและบรรยากาศทีเ่ งียบสงบและประกอบไปด้วยอาคาร
โบราณจากยุคศตวรรษที่ 19 ส่วนใหญ่เป็ นบ้านไม้สไตล์สวิสชาเล่ต์ ในย่านถนนโฮอีเวก Hoheweg
ศูนย์กลางการช้อปปิ้ งในอินเทอร์ลาเก้น และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของเมืองทีเ่ ป็ นจุดเริม่ ต้นสูย่ อดเขาจุงฟราวทีเ่ ป็ น
ส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขาแอลป์ ฉายา Top of Europe
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม City Oberland หรือระดับเทียบเท่า

วันทีห่ ้า

อิ นเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราว (สวิ ตเซอร์แลนด์)-ดิ จอง (ฝรังเศส)
่

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

กลางวัน
บ่าย

คา่
วันทีห่ ก
เช้า

กลางวัน
บ่าย

จากนัน้ นาท่านเดินทางจากอินเทอร์ลาเก้นโดยรถโค้ช สู่ เมืองกริ นเดอร์วาลกรุน (Grinderwald Grund)
ชุมชนเล็กๆ น่ ารักเพื่อ ขึ้นรถไฟฟ้ า (Cog Wheel) สายจุงฟราวบาห์เนน (Jungfrau Banen) สู่ ยอดเขา
จุงฟราว ซึง่ ตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สมั ผัสกับธรรมชาติของภูเขาทีม่ หี มิ ะปกคลุมและแนวป่ าสนทีง่ ดงาม
ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านชมความงดงามและยิง่ ใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ จนเดินทางถึง ยอด
เขาจุงฟราวยอร์ค ซึง่ มีความสูงกว่า 3,571 เมตรจากระดับน้ าทะเล และได้รบั การขนานนามว่า TOP OF
EUROPE ที่เพิง่ ฉลองครบรอบ 100 ปี ของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้ เมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ.
2012 ให้ท่านเดิน ชมประวัติของการก่ อสร้าง น าท่ านชมวิวสวยและสัม ผัสอากาศที่ห นาวเย็น บนสถานี
ตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ Sphinx จากนัน้ นาชม ถา้ น้าแข็ง ทีไ่ ด้รบั การขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงาม
ก่อนให้เวลาเดินเล่นสบาย ๆ หรือซือ้ ไปรษณียบัตรส่งกลับบ้านจาก TOP OF EUROPE
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมืองบนยอดเขา Top of Europe Restaurant
นาท่านเดินทางจากจุงฟราว สู่ เมืองเลาเท่นบรุนเน่ น โดยเส้นทางรถไฟอีกด้านหนึ่ง (แวะเปลีย่ นรถไฟที่
สถานีไคลน์ไชเด็ค จุดเปลีย่ นรถไฟ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2440)
จากนัน้ นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสูป่ ระเทศฝรังศส
่ นาท่านเดินทางสู่ เมืองดิ จอง Dijon เมืองสาคัญทาง
การศึกษาอีกเมืองหนึ่ งของฝรังเศส
่
ในแคว้นเบอร์กนั ดีและยังเป็ นแหล่งปลูกองุ่นพันธ์ดเี พื่อทาไวน์รสดีอกี
แหล่งหนึ่งของฝรังเศส
่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชัวโมง)
่
ผ่านชมทัศนียภาพสองข้างทาง
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั Novotel Dijon Sud Hotel หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่าทีโ่ รงแรม จากนัน้ ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ดิ จอง-พระราชวังแวร์ซายส์-ปารีส-ล่องเรือแม่น้ าแซน (ฝรังเศส)
่
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฝรังเศส
่ ทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วมาเยือนมากมายกว่า
20 ล้านคนต่อปี ด้วยประวัตศิ าสตร์ทย่ี าวนานทัง้ ศิลปะและสถาปั ตยกรรมทีส่ วยงาม รวมทัง้ เป็ นศูนย์กลาง
ของแฟชันที
่ ท่ นั สมัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง)
่
นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองแวร์ซายส์ Versailles
เมืองทีต่ งั ้ ของพระราชวังหรูหราชื่อดังของโลก ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปารีส ซึง่ ปั จจุบนั เป็ น
ส่วนหนึ่งของมหานครปารีส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
นาท่านชม พระราชวังแวร์ซายส์ Versailles Palace พระราชวังทีย่ งิ่ ใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งของโลก
และนับเป็ นหนึ่งในเจ็ดสิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคปั จจุบนั ด้วย เดิมนัน้ แวร์ซายส์เป็ นเพียงเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่ง
เท่านัน้ มีผคู้ นอาศัยอยู่เบาบาง บริเวณส่วนใหญ่เป็ นป่ าเขาเยีย่ งชนบทอื่นๆ ของฝรังเศส
่ เมื่อพระเจ้าหลุยส์ท่ี
13 แห่งฝรังเศสยั
่
งทรงพระเยาว์ ขณะพระชนมายุได้ 23 พระชันษา ทรงนิยมล่าสัตว์ในป่ า และทรงเห็นว่า
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คา่

วันทีเ่ จ็ด
เช้า

กลางวัน
บ่าย

วันทีแ่ ปด
เช้า

ตาบลแวร์ซายส์น่าจะเหมาะแก่การประทับเพื่อล่าสัตว์ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตาหนักขึน้ มาใน พ.ศ.
2167 พระราชวังแวร์ซายส์ อดีตพระราชวังในยุคสมัยของพระเจ้าหลุยส์ท1่ี 4 ทีส่ ร้างได้อย่างวิจติ รบรรจง
จนกลายเป็ นต้นแบบของพระราชวังอื่นๆ มากมาย นาท่านชมภายในพร้อมฟั งบรรยายจากมัคคุเทศก์ ทัง้ ใน
ส่วนของกษัตริยแ์ ละพระราชินีรวมทัง้ ห้องโถงกระจกทีท่ ตู จากสยามได้เคยเข้าเฝ้ าพระเจ้าหลุยส์ท1่ี 4 ให้เวลา
ท่านเดินเล่นบริเวณอุทยานด้านหลัง สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับเข้าปารีส จากนัน้ นาท่าน ล่องเรือ
แม่น้าแซนต์ แม่น้าสายหลักของนครปารีส ชมทัศนียภาพสองฟากฝั ง่ และสถาปั ตยกรรมอันงดงามของ
อาคารสวยงามต่างๆ จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ งร้านค้าปลอดภาษีทก่ี รุงปารีส ราคาถูกกว่าข้างนอกมีสว่ นลด
พิเศษให้เฉพาะนักท่องเทีย่ วเท่านัน้ เพื่อให้ได้เลือกซือ้ สินค้าปลอดภาษีในราคาถูก เช่น เครื่องสาอาง,
น้าหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋ าหนังและเครื่องหนังอื่นๆ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารไทย
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Mecure Paris Velizy หรือระดับเทียบเท่า
ปารีส-ชมเมือง-ล่องเรือแม่น้ าแซน-ช้อปปิ้ ง (ฝรังเศส)
่
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชันชั
่ น้ นาของโลกนาท่านชมโดยรอบเริม่ จากเก็บภาพสวยของ
หอคอยไอเฟิ ลบริเวณหน้าโรงเรียนการทหารหรือจัตุรสั ทรอคาเดโร,ผ่านชมประตูชยั แห่งจักรพรรดินโปเลียน
ณ.จัตุรสั ชาร์ลสเดอโกลล์, ถนนชองเอลิเซ่ย่านหรูหราราคาแพงทีโ่ ด่งดัง จัตุรสั คองคอร์ตทีต่ งั ้ ของเสาหิน
โอเบลิสจากวิหารลักซอร์ในอียปิ ต์, โดมอินวาลิด สถานทีเ่ ก็บพระศพจักรพรรดินโปเลียน เป็ นต้น ให้ท่าน
ถ่ายรูปภายนอกกับพิ พิธภัณฑ์ลูฟวร์ พิพธิ ภัณฑ์ทางศิลปะตัง้ อยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรังเศส
่ พิพธิ ภัณฑ์
ลูฟวร์เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทม่ี ชี ่อื เสียงทีส่ ดุ เก่าแก่ทส่ี ดุ และใหญ่ทส่ี ดุ แห่งหนึ่งของโลก ได้รบั การออกแบบจาก
สถาปนิกชาวจีน-อเมริกนั ซึง่ ได้เปิ ดให้สาธารณะชนเข้าชมได้เมือ่ ปี ค.ศ.1793 มีประวัตคิ วามเป็ นมายาวนาน
ตัง้ แต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป็ นพระราชวังหลวง ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นสถานทีท่ จ่ี ดั แสดงและ
เก็บรักษาผลงานทางศิลปะทีท่ รงคุณค่าระดับโลกเป็ นจานวนมาก อย่างเช่น ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงาน
ของเลโอนาร์โด ดาวินชี หรือภาพ Venus de Milo ของอเล็กซานดรอสแห่งแอนทีออก ในปี ค.ศ.2006 ซึง่
พิพธิ ภัณฑ์ลฟู วร์มผี มู้ าเยีย่ มชมเป็ นจานวน 8.3 ล้านคน ทาให้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทม่ี ผี มู้ าเยีย่ มชมมากทีส่ ดุ ในโลก
และยังเป็ นสถานทีท่ ม่ี นี กั ท่องเทีย่ วมาเยือนมากทีส่ ดุ ในกรุงปารีส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
นาท่านสูย่ ่านช้อปปิ้ งดังของปารีส แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์ อิสระช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมสุดหรู
ห้างสรรพสินค้าทีใ่ หญ่และมีช่อื เสียงทีส่ ดุ ในประเทศฝรังเศส
่ ตัง้ อยู่ใกล้กบั โรงโอเปร่าการ์นิเยร์ มีสาขาอยู่ ตาม
เมืองใหญ่ๆ มากมายในหลายๆ ประเทศ แต่ทโ่ี ด่งดังขึน้ ชื่อทีส่ ดุ คงเป็ นสาขาปารีส ทีต่ งั ้ อยู่บนถนนโฮสมานน์
เปิ ดกิจการในค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่าทีค่ นปารีสชอบเดินช้อปปิ้ งกันมากทีส่ ดุ มีแฟชันโชว์
่ ให้ชมฟรีทุกๆ
สัปดาห์ แถมมีรา้ นอาหารแบบบริการตนเองกับทิวทัศน์ทส่ี วยงามบนชัน้ 6 ซึง่ สามารถมองเห็นตึกโอเปร่าได้
อย่างชัดเจน ห้างสรรพสินค้านี้มสี นิ ค้าหลายหลากแบรนด์ดงั ไว้สาหรับนักช้อปปิ้ ง ให้เลือกสรรได้อย่างครบ
ครัน อาทิ Prada, Gucci, Louis Vuitton, Versace, Chanel, Hermes, Dolce & Gabbana, Burberry เป็ น
ต้น (เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้าของท่าน อาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย)
สมควรแก่เวลานัดหมายนาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Mecure Paris Velizy หรือระดับเทียบเท่า
ปารีส (ฝรังเศส)
่
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นชาร์ลเดอร์โกลล์ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรังเศส
่
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13.40 น.

นาท่านออกเดิ นทางจากกรุงปารีส โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG931

วันทีเ่ ก้า
05.55 น.

กรุงเทพฯ
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ...

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

รายการการเดิ นทางอาจมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กบั เหตุการณ์ ต่าง ๆ อาทิ เช่น การจราจร การซ่อมแซมถนน
สภาพอากาศ หิ มะตก การเมือง การจลาจล การปกครอง หรือภัยธรรมชาติ เป็ นต้น ซึ่งอาจมีการปรับ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะคานึ งถึงประโยชน์ ของผู้เดิ นทางเป็ นสาคัญ

อัตราค่าเดิ นทาง

24 ก.พ.-4 มี.ค. / 3 - 11 เม.ย.61 /
1-9 พ.ค. / 26 พ.ค.-3 มิ.ย.2561
Europe Classic

อิ ตาลี-สวิ ตเซอร์แลนด์-ฝรังเศส
่
9 วัน / TG
ผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ
สาหรับท่านทีม่ ตี ั ๋วโดยสารอยูแ่ ล้ว ท่านละ

24 ก.พ.-4 มี.ค.61

3-11 เม.ย.61

1-9 พ.ค. /
26 พ.ค.-3 มิ .ย.61

68,900

79,300

70,900

66,900
64,900
8,900
41,900

77,300
75,300
8,900
47,900

68,900
66,900
8,900
45,900

*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ มภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***

หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผูโ้ ดยสารที่เป็ นผูใ้ หญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน และจะต้องชาระมัดจา หลังจาก
ยืนยันการจองทัวร์ทนั ที

 กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทาง
บริ ษทั ทัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่า
พร้อมคณะได้
 กรณี ท่านที่ ต้องการอยู่ต่อ กรุณาตรวจสอบวันเดิ นทางอีกครัง้ ของสายการบิ น ไม่สามารถเปลี่ยนสนามบิน
ที่ บินออกได้ และอยูต่ ่อได้ไม่เกิ น 7 วัน นับจากวันกลับออกจากยุโรป มีค่าธรรมเนี ยมในการเลื่อนตั ๋วกลับ
ท่านละ 4,500 บาท หากเปลี่ยนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอีกได้ และการยื่นวีซ่าไม่สามารถยื่นพร้อม
คณะได้ หากมีการเดิ นทางต่อไปยังกลุ่มเชงเก้นอื่น ท่านจะต้องตรวจสอบเมืองที่ อยู่ต่อว่าอยู่ที่ไหนนาน
ที่ สดุ ท่านอาจจะต้องไปยื่นวีซ่าเชงเก้นที่ เมืองนัน้ ๆ แทน บริ ษทั สามารถออกเอกสารสาหรับการยื่นวีซ่าให้
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ท่านได้เพียงเฉพาะตามรายการทัวร์และระยะเวลาของคณะเท่านัน้ และท่านจะต้องดาเนิ นการด้วยตัวท่าน
เอง
 การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือใน
การจัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวก
รวดเร็วในการดาเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที่ สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและ
สแกนนิ้ วมือ
อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชัน้ ประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-โรม // ปารีส-กรุงเทพฯ
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับ-ส่งนาเทีย่ ว ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น
 ค่าทิปพนักงานขับรถในระหว่างการเดินทางและค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามเขตพระราชวังและเขตเมืองเก่า
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทซึง่ เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี ได้รบั ความ
คุม้ ครอง 500,000 บาท (ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั เงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษทั ประกันฯ)
 ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 23
พ.ย.2560 และท่านต้องชาระเพิม่ หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าบริการพนักงานยกกระเป๋ าทุกแห่ง
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ทเ่ี ดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละประมาณ 900 บาท
 ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์)
 ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า หรือ
อื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าประกันภัยการเดินทางทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์สว่ นทีเ่ หลือจะ
ขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
์
การยกเลิ ก
 หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทาการ มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิในการไม่
คนื
์
เงินทัง้ หมด
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจาที่ 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่
สถานทูตเรียกเก็บ
 หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนทีจ่ ะออกตั ๋วโดยสารเครื่องบิน บริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื ค่ามัดจาทัวร์
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หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ
่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
์
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษท
ั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษท
ั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษท
ั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
o บริษท
ั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพัก
อาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น
1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณี
ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวน
สิทธิในการปรั
บเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
์
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบน้า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตฝรังเศส)
่
ใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน
- ผูย้ ื่นคาร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวด้วยตัวท่านเองเพื่อ ถ่ายรูป และสแกนนิ้ วมือ ที่
สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าของสถานทูตนัน้ ๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้ า และไม่สามารถยืนยันได้หากไม่มีการทานัดหมายไว้ก่อน (วันและเวลานัดหมายเป็ นไป
ตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนัน้ ๆ)
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อทาการนัดหมายการยื่นวีซ่า
- ในวันยื่นวีซ่าหากผูส้ มัครไม่ได้ให้เอกสารที่ครบถ้วน แล้วนาเอกสารมาแนบยื่นเพิ่ มเติ มในวันนัด
หมายยื่นและหากมีค่าใช้ จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรูปเพิ่ มเติ มใดๆ ผูส้ มัคร
จะต้องเป็ นผูช้ าระค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ ด้วยตนเอง

***สิ่ งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถานทูตฝรังเศสไม่
่
อนุญาตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างทีส่ ถานทูตพิจารณาวีซ่า
2. สาหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ กึ ษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพานักหรือ

ศึกษาอยู่เท่านัน้
3. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินจิ ของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของ
สถานทูตง่ายยิง่ ขึน้
หมายเหตุ กรณีผเู้ ดินทางท่านใดมีการใช้หนังสือเดินทางเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ผูเ้ ดินทางต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
-

โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์
หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 รูป เน้ นหน้ า (ขนาดรูปหน้ าเท่ากับใน
หนังสือเดิ นทาง)
-

ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า
รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือเครื่องประดับบดบัง
หน้าตา, ไม่ใส่คอนแท็กเลนส์สหี รือบิก๊ อายส์ **

ั ว่ นใบหน้า 90%
สดส

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
-

ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
หากเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูตบิ ตั รด้วยและกรุณา
แนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
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o
o
o
o
o

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มอื ถือ
สาเนาทะเบียนสมรส กรณี ท่านที่สมรสแล้ว
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณี ท่านที่หย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ
เข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน เอกสารออกมาไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันยื่น เป็ นต้น

** สาเนาสลิ ปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลังไม่ตา่ กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ **
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร เอกสารออกมาไม่เกิน 1 เดือน นับจากวัน
ยื่น พร้อมใบลาและ สาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1 ชุด

** สาเนาสลิ ปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลังไม่ตา่ กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ *
** กรณี ที่ไม่มีสาเนาสลิ ปเงิ นเดือน หรือทางานแบบไม่มีสลิ ป ให้ทาจดหมายชี้แจงมาเป็ นภาษาอังกฤษ
ชี้แจงโดยละเอียด เช่น รับเงิ นเดือน โดยเป็ นเงิ นสด หรือวิ ธิอื่นแล้วแต่กรณี **
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น

 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม

แสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จา่ ย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้หี าก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
-

ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สาเนาสมุดรายงานประจาตัวนักเรียนหรือสาเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็ นเด็กเล็ก

o หลักฐานการเงิ น

- สาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี อัพเดทรายการไม่เกิ น 15 วัน
ถ่ายสาเนาย้อนหลัง 6 เดือน หากสมุดบัญชีไม่มีเลขที่เล่มกากับทุกหน้ ารายการต้องขอสเตท
เม้นท์ (Statement) จากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมประทับตราจากธนาคารเท่ านัน้

ถ่ายสาเนา ทุกหน้า และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปั จจุบนั ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทาได้ พร้อมสาเนาหน้าบัญชีหน้าแรกทีม่ ชี ่อื
เจ้าของบัญชี
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาเนาหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็ นปั จจุบนั
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา
เป็ นต้น
- กรณีทเ่ี ดินทางเป็ นครอบครัว หากใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยืน่ ขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลใน
ครอบครัวด้วย แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่า
จะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าจะต้องทาจดหมายรับรองการเงิน
พร้อมระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย
-
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*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)

จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองทัง้ บิดาและมารดา
หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจาก
อาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่ านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม ทาง
บริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่าน
ทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมายื่นเดีย่ วและแสดง
ตัวทีส่ ถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศตามทีร่ ะบุ
เท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทาง
อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

*************************************************************************************************************
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กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่งยื่นคาร้องขอ
วีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใน
ระบบออนไลน์ จุดละ 200 บาท / ท่ าน
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษี ยณ / แม่บ้าน / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย

1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดื อนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้าย
3. กรณี ทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี -ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
...............................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).........................................
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.................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์

โทรศัพท์บา้ น

...........................................
โทรศัพท์มือถือ

............................................ อีเมลล์

..............................................................................
5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณี ประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ีทางานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
..................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์

ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................
โทรศัพท์

............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)
.................................

กรณี ศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณี ในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)....................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่
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ตัง้ แต่วนั ที่
รวม

..............................

ถึงวันที่

..............................

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่

ไม่เคย

เคย

กรณี ท่ ีทา่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ......................................................................................
9. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่

ตัวเอง

มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย

(กรณี ท่ ีมีผูส้ นับสนุ ดค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่าน คื อ ...................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .....................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้เดินทางด้วยกัน

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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