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             จดุหมายปลายทางของนกัท่องเท่ียว 3 ประเทศไฮไลท์ของยโุรป ประวตัิศาสตร์ชาติอนัย่ิงใหญ่ สถาปัตยกรรมอนัโดดเดน่ 
ภมูิทศัน์งดงามตา ทัง้หมดนีร้อคอยให้ท่านมาสมัผสั ชมความย่ิงใหญ่ของสถาปัตยกรรมแบบโรมนัในอิตาลี มรดกตกทอดจากบรรพ
บรุุษทิง้ไว้ให้เป็นสมบตัิของชาติ ชมงานศิลปะชัน้สดุยอดท่ีโลกยอมรับท่ีนครรัฐวาติกนั ศนูย์กลางของคริสต์จกัร เดินเท่ียวเมืองในฝัน
ในยคุเรอเนสซองส์ท่ีฟลอเร้นซ์  หรือลอ่งเรือตามล าคลองในเวนิส ท่ามกลางบรรยากาศอนัแสนโรแมนติก ส าหรับผู้ ท่ีก าลงัมองหา
สถานท่ีช้อปปิง้ท่ีน่าสนใจ เท่ียวไปอย่างไมรู้่เบ่ือในสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนในฝัน ภมูิทศัน์อนังดงามของทะเลสาบและภเูขา สมัผสั
หิมะบนยอดเขาตลอดทกุฤดกูาล เยือนฝร่ังเศส กลา่วกนัวา่เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีชีวิต เดินทอดน่องไปตามถนน Champs- Élysées ใน
ปารีส ความย่ิงใหญ่ของพระราชวงัแวร์ซายน์ จดุเปลี่ยนของการปกครองท่ีโลกจะต้องจดจ า เส้นทางท่องเท่ียวแสนสวยของยโุรปนี ้
ก าลงัรอท่านมาร่วมเดินทางไปกบัเรา 
วันท่ี 1 วันท่ี 1   ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ --  กรุงโรม (อิตาลี)กรุงโรม (อิตาลี)  พฤหัสบดีพฤหัสบดี  
21.30 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ขาออก อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ

เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ือง
สมัภาระและการเช็คอิน  

วันท่ี 2วันท่ี 2  กรุงโรมกรุงโรม  --  นครรัฐวาตกัินนครรัฐวาตกัิน  --  โคลอสเซียมโคลอสเซียม  --  น า้พุเทรว่ีน า้พุเทรว่ี  --  บันไดสเปนบันไดสเปน  ––  
อาเรซโอาเรซโซ่ซ่  

ศุกร์ศุกร์  

00.20 น. ออกเดินทางสูก่รุงโรม โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG944  
หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่า

รถโค้ช, จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณี
ท่ีเกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,การพลาด
เท่ียวบิน (ขึน้เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธ
การเข้าเมือง ท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไมส่ามารถเดินทางไป
ยงัจดุหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่
สามารถคืนเงินคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จ่าย
ตา่ง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมีคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ 
หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งท่ีทางบริษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

06.50 น. คณะถงึสนามบินลีโอนาร์โดดาวินชี กรุงโรม ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร
แล้ว รถโค้ชน าท่านเดินทางเข้าสูน่ครรัฐวาติกนั ซึง่เป็นรัฐอสิระและศนูย์กลางของ
ศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิก ตื่นตาต่ืนใจกบัความอลงัการของมหาวิหารเซนต์
ปีเตอร์ ท่ีได้รับการตกแตง่อย่างโออ่่าหรูหรา ชมรูปปัน้แกะสลกั เฟียต้า (Pieta) 
ผลงานชิน้เอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลบัพลาท่ีออกแบบโดยแบร์นินี และยอด
โดมขนาดใหญ่ท่ีหาชมได้ยาก ซึง่ปัจจบุนัล้วนแตเ่ป็นสิ่งท่ีส าคญัล า้คา่คูบ้่านคูเ่มือง
ของอิตาลีทัง้สิน้  

(31 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย หลงัอาหาร น าเท่ียวชมเมืองหลวงท่ีย่ิงใหญ่มีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี น าท่านเข้า

ชมสนามกีฬาโคลอสเซียม ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
สนามกีฬาแห่งกรุงโรมนีถ้กูสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 80 (ต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 1) อฒัจนัทร์
เป็นรูปวงกลมก่อด้วยอิฐและหินทราย สามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 50,000 คน ใต้
พืน้สนามประลองมีห้องใต้ดินท่ีสร้างขึน้ เ พ่ือขังสิงโตและนักโทษประหาร                
ก่อนปล่อยให้ออกมาต่อสู้กนักลางสนาม ปัจจุบนัได้มีการบูรณะเป็นโบราณสถาน 
ท่ีสามารถดงึดดูนกัท่องเท่ียวได้ทัว่โลก ถ่ายรูปกบัประตชูยัคอนสแตนติน, ผ่านให้
ท่านได้ชมเขตอทุยานประวตัิศาสตร์โรมนัฟอร่ัม ซึง่เป็นศนูย์กลางชีวิตในเมืองของ
โรมยุคโบราณ, สนามกีฬามกัซีมสุ ท่ีเก่าแก่และย่ิงใหญ่ท่ีสดุจุคนได้ 250,000 คน , 
จตัรัุสเวเนเซีย มีอาคารแบบเรอเนสซองส์ในยุคแรก ปาลาซโซ ดิ เวเนเซีย เคยเป็น
ฐานบัญชาการใหญ่ของมุสโสลินี ด้านตรงข้ามคืออนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์-เอ็ม
มานูเอ็ล แล้วไปชมน า้พุเทรว่ี ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลสั-ซาลวี อิสระให้ท่าน
ได้ส ารวจสินค้าแบรนด์เนมบนถนนคอนดอตติ ในเขตย่านบนัไดสเปน ท่ีมีช่ือเสียง
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และคลาคล ่าไปด้วยนกัท่องเท่ียว จากนัน้ออกเดินทางสู่เมืองอาเรซโซ่ หนึ่งในเมือง
สวยของแคว้นทัสคานี และเคยเป็นเมืองศูนย์กลางในด้านเคร่ืองประดบัและอัญ
มณีในอดีต หนึ่งในเมืองสวยในแคว้นทอสคาน่า ระหว่างเส้นทางท่านจะได้เห็น
ร่องรอยของอารยธรรมของชาวอีทรัสกัน ท่ีอยู่มาตัง้แต่ครั ง้ก่อนคริสต์กาล 
จนกระทัง่โรมนัเข้ามาครอบครอง บ้านเรือนตลอดจนปราสาทเก่าแก่ตัง้อยู่บนเนิน
เขา เป็นชัยภูมิท่ีเหมาะสมผ่านท้องทุ่งเกษตรกรรม และแหล่งผลิตไวน์ชัน้ดีของ
แคว้นนี ้

(232 ก.ม.) 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั AC AREZZO **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.marriott.com 
วันท่ี 3วันท่ี 3  อาเรซโซ่อาเรซโซ่  --  หอเอนปิซ่าหอเอนปิซ่า  --  ฟลฟลอเร้นซ์อเร้นซ์  --  ดูโอโม่ดูโอโม่  --  จตุรัสซินญอเรียจตุรัสซินญอเรีย  เสาร์เสาร์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. หลงัอาหาร น าคณะเดินทางเข้าสูเ่มืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ เมืองนีเ้ป็นศนูย์กลาง

แห่งศิลปะในยคุเรอเนสซองส์ และเป็นเมืองท่ีไมอ่นญุาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมือง 
มีมหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร หรือ Duomo แห่งนครฟลอเร้นซ์เป็นศนูย์กลาง 
ใกล้กนัเป็นจตรัุสซนิญอเรีย เดิมเป็นท่ีตัง้รูปปัน้เดวิดของแท้มานานกวา่ 3 ศตวรรษ 
ในปัจจบุนัถกูเก็บรักษาไว้ในแกลลอเรีย อะเคเดมี ผ่านชมพิพิธภณัฑ์อฟุฟิซี ท่ีเก็บ
งานศิลปะล า้คา่ในยคุกลางใกล้ ชมสะพานอนัเก่าแก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรกท่ีข้าม
แมน่ า้อาร์โน  

(86 ก.ม.) 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
 ออกเดินทางสูเ่มืองปิซา่ อนัเป็นท่ีตัง้ของหอเอนปิซา่ เป็นสิ่งมหศัจรรย์ 1 ใน 7 ของ

โลก น าท่านเข้าสูจ่ตรัุสกมัโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลวา่ "จตรัุส
อศัจรรย์" หรือท่ีได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในช่ือ จตัรัุสดโูอโมแห่งปิซา่ คือ
บริเวณท่ีล้อมรอบด้วยก าแพงใจกลางเมืองปิซา่ ประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างได้แก ่
มหาวิหารปิซา่ (Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุ่ม (Baptistery)  เร่ิมสร้างปีค.ศ.
1173 ค.ศ. แล้วเสร็จในปี 1372 ปัจจบุนัยเูนสโกประกาศให้เป็นมรดกทาง
วฒันธรรมในปีค.ศ. 1987 อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึตามอธัยาศยั 

(129 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก STARHOTELS VESPUCCI**** หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกนั 
www.starhotels.com  

วันท่ี 4วันท่ี 4  ฟลอเร้นซ์ฟลอเร้นซ์  --  เวนิส เมสเตร้เวนิส เมสเตร้  --  เที่ยวเกาะเวนิสเที่ยวเกาะเวนิส  --  จัตุรัสซานมาร์โคจัตุรัสซานมาร์โค  --  
ล่องเรือกอนล่องเรือกอนโดล่า โดล่า   

อาทติย์อาทติย์  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. เดินทางสูจ่งัหวดัเวเนเซีย เมืองหลวงของแคว้นเวเนโตเป็นแคว้นท่ีมีความมัง่คัง่ 

และเป็นแหลง่อตุสาหกรรมมากท่ีสดุในประเทศอิตาลี และยงัเป็นแคว้นหนึง่ท่ีมี
นกัท่องเท่ียวมามากท่ีสดุแห่งหนึง่อีกด้วย มีนกัท่องเท่ียวมาเยือนไมต่ ่ากวา่ 60 ล้าน
คนในทกุๆ ปี น าท่านลงเรือทศันาจรข้ามสูเ่กาะเวนิส (เมืองท่ีไมม่ีรถยนต์ว่ิงผ่าน) 
เกาะเวนิส มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถงึกนักวา่ 400 แห่ง 
ขึน้ฝ่ังท่ีซานมาร์โค ศนูย์กลางของเกาะเวนิส 

(248 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 

http://www.starhotels.com/
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13.00 น. ผ่านชม Doge Palace อนัเป็นท่ีประทบัของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีตและมีความ
รุ่งเรือง เมื่อครัง้ท าการค้ากับตะวัน ออกไกล สะพานถอนหายใจท่ีมีเร่ืองราว
น่าสนใจในอดีต การเป่าแก้วมูราโน่งานฝีมือตัง้แต่ครัง้บรรพบุรุษท่ีมีช่ือเสียง แล้ว
ไปชมความสวยงามของจตุรัสซานมาร์โค ท่ีกว้างขวางรายล้อมไปด้วยศิลปะ             
และสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ท่ีแม้แต่นโปเลียนยังหลงใหล รายล้อมไปด้วย
โบสถ์นกับุญเซนต์มาร์ค, หอระฆงั, เสาแห่งนกับุญ ท าให้ดงูามสง่าย่ิงนกั อิสระให้
ท่านได้เดินเท่ียวชมเกาะอันแสนโรแมนติก หรือช้อปปิง้สินค้าของเมืองอาทิ 
ผ้าลกูไม้ หรือจิบกาแฟในร้าน Café Florian ท่ีเปิดให้บริการมาตัง้แต่ปี 1720 น า
ท่านสมัผสัความเป็นเวนิส ด้วยการล่องเรือกอนโดล่า เพ่ือชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเว
นิส ล าคลองน้อยใหญ่สลบัด้วยบ้านเรือนท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัแกรนด์คาแนล 
คลองท่ีกว้างท่ีสุดของเกาะ และงานก่อสร้างท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นอจัฉริยะ
ด้านสถาปัตยกรรมท่ีสะพานเรียลอัลโต้  ไ ด้เวลาน าคณะนั่ง เ รือกลับสู่ ฝ่ั ง
แผ่นดินใหญ่ท่ีท่าเรือตรอนเคตโต้ 

 
 
 
 
 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก APOGIA SIRIO VENICE MESTRE**** หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.hotelapogiasirio.hotelin

venice.com 
วันท่ี 5วันท่ี 5  เวนิส เมสเตร้เวนิส เมสเตร้  --  ลูกาโน่ ลูกาโน่ --  ลูเซิร์น ลูเซิร์น ––  อินเทอลาเก้นอินเทอลาเก้น  จันทร์จันทร์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. หลงัอาหาร น าคณะออกเดินทางผ่านเขตเมืองตากอากาศโคโม แล้วข้ามพรมแดนที่

เมืองคีอสัโซ ่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จนเข้าสูเ่มืองลกูาโน่ เมืองตากอากาศแสน
สวยริมทะเลสาบ ท่ีตัง้อยู่ระหวา่งพรหมแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี 

(330 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย ออกเดินทางสูเ่มืองลเูซิรน์ เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงเป็นเวลานบัศตวรรษมาแล้วท่ี

นกัท่องเท่ียวและบคุคลผู้มีช่ือเสียงพากนัมาเยือนเมืองนี ้ น าท่านชมรูปสลกัสิงโต
หินบนหน้าผา สร้างขึน้เพ่ือเป็นเกียรติแก่ทหารรับจ้างชาวสวิส เท่ียวชมสญัลกัษณ์
ของเมืองคือ สะพานชาเปล สะพานไม้ทอดตวัข้ามแมน่ า้รอยส์ ในอดีตสร้างมา
ตัง้แตค่ริสต์ศตวรรษท่ี 14 ถือได้วา่เป็นสะพานไม้ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุแห่งหนึง่ของยโุรป 
ภายหลงัได้มีการบรูณะขึน้มาใหมห่ลงัจากถกูไฟไหม้ โดยด้านหลงัมียอดเขาพิลา
ตสุเป็นฉากสวย อิสระให้ช้อปปิง้สินค้าชัน้ดีของชาวสวิสในเขตคนเดินย่านเมืองเก่า 
อาทิ นาฬิกาชัน้ดี, มีดพบัวิคตอรีน็อกซ์, นาฬิกากุ๊กก,ู ช็อกโกแลต็และอื่น ๆ อีก
มากมายตามอธัยาศยั หลงัจากนัน้น าท่านออกเดินทางสูเ่มืองอินเทอลาเก้น 

(170 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั METROPOLE HOTEL**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.metropole.com 
วันท่ี 6วันท่ี 6  อินเทอลาเก้น อินเทอลาเก้น --  กรินเดอวาลด์กรินเดอวาลด์  --  น่ังรถไฟสู่น่ังรถไฟสู่ยอดเขายอดเขายูงเฟรายูงเฟรา  TTOOPP  OOFF  

EEUURROOPPOOEE  
อังคารอังคาร  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเดินทางสู่หมู่ บ้านกรินเดอวาลด์ จุดเ ร่ิมต้นของการท่องเท่ียวยอด                 

เขายูงเฟรา ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้ยอดเขายูงเฟรา เป็นพืน้ท่ีมรดกโลก
ทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป รถไฟท่องเท่ียวธรรมชาติ JUNGFRAUBAHN ขึน้
พิชิตยอดเขายูงเฟราท่ีมีความสงูกว่าระดบัน า้ทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึง่ได้รับการยก
ย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทางน าท่านสู่ยอดเขาแวะชมกลาเซียร์ 
หรือ ธารน า้แข็งขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป เพลิดเพลินและ
สนุกสนานไปกับการเล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป 
มองเห็นได้กว้างไกลท่ีสดุ ณ จุด 3,571 เมตร  ชมถ า้น า้แข็งท่ีแกะสลกัให้สวยงาม 
อยู่ใต้ธารน า้แข็ง 30 เมตร สมัผัสกับภาพของธารน า้แข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสุดใน
เทือกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไมเ่คยละลาย อิสระให้ท่าน
ได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกบักิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา และไม่ควรพลาดกับ

(85 ก.ม.) 
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การสง่โปสการ์ด โดยท่ีท าการไปรษณีย์ท่ีสงูท่ีสดุในยโุรป 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Local 
บ่าย น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ า้เส้นทางเดิม เส้นทางแสนสวย         

ผ่านเมืองปลอดมลพิษท่ีไมอ่นญุาตให้รถยนต์ว่ิง แล้วเปลี่ยนขึน้รถโค้ชคนัเดิมกลบัสู่
อินเทอลาเก้น อิสระให้ท่านเท่ียวชมเมือง บรรยากาศเสมือนหนึ่งเมืองในหุบเขามี
ภาพของยอดเขายูงเฟราเป็นฉากหลัง ถนนสายหลักเรียงรายไปด้วยร้านค้า,          
ร้านขายของท่ีระลึก ร้าน อาหารในสไตล์แบบสวิส เพลิดเพลินกับการชมเมือง 
และช้อปปิง้สินค้าชัน้ดีท่ีมีช่ือเสียงตามอธัยาศยั   

(12.5 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั METROPOLE HOTEL**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.metropole.com 
วันท่ี 7วันท่ี 7  อินเทอลาเก้นอินเทอลาเก้น  ––  ดจิดจิอง (เบอร์กันดี)อง (เบอร์กันดี)  --  น่ังรถไฟ น่ังรถไฟ TTGGVV  สู่ปารีสสู่ปารีส  ––  โบสถ์

โนตเตรอดาม -  ล่องเรือบาโตมูซล่องเรือบาโตมูซ  
พุธพุธ  

06.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
07.30 น. รถโค้ชข้ามพรมแดนของสวิตเซอร์แลนด์-ฝร่ังเศส ผ่านข้ามแดนท่ีเมืองบาเซิล เมือง

อตุสาหกรรมเคมีท่ีมีช่ือเสียงของสวิส จนข้ามสูแ่คว้นดิจอง เมืองหลวงแห่งแคว้น
เบอร์กนัดี แหลง่ผลิตไวน์ชัน้ดีและมสัตาร์ดท่ีมีช่ือเสียง  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าท่านนัง่รถไฟ TGV สูน่ครปารีสวิ่งด้วยความเร็ว 250 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมงใช้เวลา

เดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 36 นาที สูม่หานครปารีส 

 
 คณะเดินทางถึงสถานีรถไฟ Gare De Lyon  ในนครปารีส รถโค้ชท้องถ่ินน าท่าน

เดินทางชมมหาวิหารโนตเตรอดาม สร้างด้วยศิลปะแบบกอธิค ตัง้อยู่บนเกาะกลาง
แมน่ า้ (อิลเดอลาซิเต้) ประติมากรรมและหน้าตา่งประดบักระจกสี (stained glass) 
โดดเด่นเป็นสง่าคุ่บ้านคู่เมือง หลังจากนัน้ น าท่านสัมผัสบรรยากาศยามบน           
เรือบาโตมชู ชมสถานท่ีส าคญัคู่บ้านคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น า้แซนน์ โบราณสถาน
และอาคารที่เก่าแก่ สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ท าให้
ปารีสโดดเดน่เป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหนึง่ของโลก  

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก MONTPARNASSE HOTEL**** หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกนั 
www.hotel-montparnasse.com 

วันท่ี 8วันท่ี 8  พระราชวังแวร์ซายน์ - เที่ยวมหานครปารีส - ขึน้หอไอเฟล  พฤหัสบดีพฤหัสบดี  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านเท่ียวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชัน่ชัน้น าของโลก น าท่านเดินทาง

สู่พระราชวงัแวร์ซายส์ พระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสุดในปฐพีซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลาง
ของปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต้ ปัจจบุนับางสว่นของพระราชวงันีไ้ด้รับการบรูณะ
เรียบร้อยแล้ว น าเข้าชมความงามของพระราชวงัภายในห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องเทพอ
พอลโล, ห้องเทพวีนสั, ห้องเทพไดอาน่า และห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละ
ห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพ เขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือเอกชาว
ฝร่ังเศส ควรคา่แก่การยกย่องให้เป็นพระราชวงัท่ีงดงามล า้คา่ท่ีสดุแห่งหนึง่ของโลก 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Chinese 
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 บ่าย เท่ียวชมมหานครปารีส น าท่านไปถ่ายรูปกบัโบสถ์แองวาลีดส์อนังามสง่าด้วยยอด
โดมสีทอง, โรงเรียนนายร้อยทหาร บก (L’Ecole Militaire) บนัทกึภาพหอไอเฟล 
มมุกว้างท่ีเป็นจดุท่ีสวยท่ีสดุ รถโค้ชน าท่านผ่านชมลานจตุรัสคองคอร์ด ซึง่
ออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ท่ีชวนให้ระลกึถงึการปฏิวตัิใหญ่ฝร่ังเศส, สวน
ตยุเลอลีส์ สวนแบบฝร่ังเศสท่ีออกแบบไว้อย่างงดงาม, ประตชูยั (Arc de 
Triomphe) สร้างขึน้เพ่ือเป็นอนสุรณ์แห่งชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียน, ถนน
ชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) เป็นถนนสายส าคญัมีความยาว 2 กม. ร่มร่ืนไป
ด้วยเงาต้นปาตานสองฝ่ัง มีทัง้ร้านค้าชัน้น า หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น า้พ ุ
ภตัตาคารชัน้เลิศ ร้านกาแฟ โรงละคร เป็นถนนท่ีมสีีสนัตลอด 24 ชัว่โมง จนได้ช่ือ
วา่เป็นถนนท่ีสวยท่ีสดุในโลก จากนัน้น าท่านขึน้ลิฟต์สูช่ัน้ 2 ของหอไอเฟลเพ่ือชม
วิวทิวทศัน์ของมหานครปารีส 

 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร Thai 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก MONTPARNASSE HOTEL**** หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกนั 
www.hotel-montparnasse.com 

วันท่ี 9วันท่ี 9 พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ - ช้อปป้ิง ศุกร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเข้าสู ่ พิพิธภณัฑ์ลฟูร์ ในอดีตเป็นพระราชวงัท่ีใหญ่โตมากท่ีสดุของโลก 

สร้างขึน้ในสมยัพระเจ้าฟิลิปออกสุต์ ราวคริสต์ศตวรรษท่ี 13 ปัจจบุนัพระราชวงั
แห่งนีก้ลายเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีส าคญัและใหญ่โตท่ีสดุในปารีส ท่ีนกั ท่องเท่ียวไมค่วร
พลาดชม ภายในเป็นท่ีเก็บรักษาวตัถุโบราณต่าง ๆ ท่ีมีคา่และมีช่ือเสียงของโลก 
เช่น ภาพเขียน ลาชาก็อง   (La Jaconde) หรือภาพโมนาลิซา่ อนัเป็นภาพวาด
ของเลโอนาร์ด เดอ วินซี จิตรกรและสถาปนิกชาวอิตาเลียน และวตัถโุบราณซึง่เป็น
ศิลปะอนัล า้คา่จากชาติตา่งๆ กวา่ 300,000 ชิน้ ท่ีฝร่ังเศสเคยมีอิทธิพลปกครองมา
ในอดตี สว่นใหญ่ได้มาจากตะวนัออกกลางและอาณานิคมจากประเทศในเอเชีย 
เช่น รูปแกะสลกัซาโมทราซ (La Victoire de Samothrace) และรูปแกะสลกั
เทพธิดาวีนสั (Venus de Milo) และในปี 1981 เอม็ ไอ เป่ย สถาปนิกช่ือดงัชาว
อเมริกนั ได้สร้างทางเข้าพิพิธภณัฑ์เป็นรูปปิรามิดกระจกครอบคลมุเนือ้ท่ีบนลานน
โปเลียน ท าให้สถาปัตยกรรมของพิพิธภณัฑ์แห่งนีด้โูดดเดน่เป็นสง่า  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร Chinese 
บ่าย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้าแบรนด์ท่ีโด่งดังของฝร่ังเศส อาทิ สินค้าประเภท 

น า้หอม, เคร่ืองส าอางค์, เคร่ืองประดบั, เคร่ืองแต่งกายในร้าน Duty Free ท่ีคืน
ภาษีให้กับนักท่องเท่ียวโดยเฉพาะหรือแบรนด์ชัน้น าของฝร่ังเศสและอิตาลีใน
ห้างสรรพสินค้าแกลลอร่ี ลาฟาแยตต์ ย่านถนนออสแมนบโูลวาร์ด 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร Thai 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก MONTPARNASSE HOTEL**** หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกนั 
www.hotel-montparnasse.com 

วันท่ี 10วันท่ี 10  ปารีส ปารีส ––  เดนิทางกลับกรุงเทพเดนิทางกลับกรุงเทพ  เสาร์เสาร์  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบินชาร์ลเดอโกล เพ่ือเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้

ท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
 

13.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG931  
วันท่ี 11วันท่ี 11  เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯเดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ  อาทติย์อาทติย์  
05.55 น. การบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า 
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โดยจะค านงึถึงผลประโยชน์ท่ีนกัทอ่งเท่ียวได้รับเป็นหลกัฯ) 
ก าหนดการเดนิทาง 

15 – 25 มีนาคม 2561 
คา่ทวัร์ตอ่ทา่น: 15 – 25 มี.ค. 2561 

 

 ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ   
 เดก็อาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ  
 เดก็อาย ุ4-6 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไมม่ีเตียง ท่านละ 
 พกัห้องเด่ียว (Single room) จา่ยเพ่ิมท่านละ 
 ไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน ผู้ ใหญ่หกัท่านละ 
 ไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน เดก็หกัท่านละ 

104,000.- 
94,000.- 
84,000.- 
13,500.- 

-28,000.- 
                  -22,000.- 

คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 

 คา่พาหนะทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมที่ระบ ุมาตรฐานยโุรป 
 คา่เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม / คา่ลอ่งเรือกอนโดลา่ทีเ่กาะเวนสิ / คา่เรือไป-กลบัเกาะเวนิส / คา่รถไฟสายภเูขายงู 

เฟรายอค / คา่รถไฟชัน้ 2 TGV สูป่ารีส / คา่ลอ่งเรือพร้อมรับประทานอาหารค ่า / คา่เข้าชมพระราชวงัแวร์ซายส์  / คา่ขึน้ชัน้ 
1 หอไอเฟลพร้อมรับประทานอาหารกลางวนั / คา่เข้าชมพิพิธภณัฑ์ลฟูร์  
โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น) ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการ
เปลีย่นแปลงการจดัโรงแรมที่พกั หากชว่งวนัเดินทางตรงกบังานเทศกาล, การประชมุใหญ่, เทรดแฟร์ อนัมีผลท าให้โรงแรม
ไมม่ีห้องพกัวา่ง หรือ การปรับราคาสงูขึน้กวา่ Contract Rates โดยจะเลอืกโรงแรมที่อยูใ่นระดบัเดียวกนั แตเ่ป็นเมือง
ใกล้เคยีงแทน  คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ ในกรณี
ทีท่านมีข้อจ ากดัในการรบัประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้เพือ่ความเหมาะสม  

 คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่อิตาล ี(เชงเก้น) **เป็นไปตามเง่ือนไขและกฏเกณฑ์ของสถานฑตูกลุม่เชงเก้น** 
 คา่ประกนัการเดินทางของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ูพี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)แบบ OASIS TRIPPER PLAN.คุ้มครอง

การสญูเสยีชีวิต/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 3,000,000 บาท 
และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 
–หากมีความประสงค์จะเพิม่ความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระและ
เที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรม์ตามเอกสาร แนบท้ายใบจองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 7 
กิโลกรัม  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % คา่บริการ 
คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดืม่ในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่นทานได้
เฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นต้องมคีา่ใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 ช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็น

การยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไมช่ าระเงินสว่นท่ี
เหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่เีง่ือนไข 
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ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มคีวามจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย 

สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่ก่อหวอด 
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้
ร่วมคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44 - 30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29 - 15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14 - 1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวซีา่ได้

ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จา่ยเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปลีย่นช่ือตัว๋เทา่นัน้ และต้องไมอ่ยูใ่นเง่ือนไขของ
ตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัิวซีา่ ไมว่า่
ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือ
เป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับการพิจารณาอนมุตัิวซีา่
จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ทา่นยื่นขอวซีา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต า่กวา่ 20 ทา่น โดยทีจ่ะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุ
จ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ โดยสทิธิ
ประโยชน์ของทา่นจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ OASIS TRIPPER PLAN ของ เอ ดบัเบิลย ู พี เซอร์วิสเซส 
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(ประเทศไทย)  ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของ
ทา่นไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนื่องจากการ
กระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ที่ทา่นช าระมาแล้ว 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะต้องช าระ

คา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทาง
ต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่
ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบนิสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์

ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวยีนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ 
  คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 การเปลีย่นแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิม บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ในทกุกรณี 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัทีม่ีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / ส าหรับผู้

พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่า่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความแตกตา่งกนั ซึง่
อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามทีต้่องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต า่ เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไมม่ีอา่ง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่น
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใช้จา่ย
เพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิดท า

การ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจองผา่น
ระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้
ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าให้ทา่นไม่
สามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนื่องจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว 
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมกีระเป๋าเพิ่มเติม ทา่นจะ

ถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ทา่น
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สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 
 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชัน้

ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 
 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+

ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 
 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐาน

ได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในน า้หนกั
สว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนัเกิด

จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบตอ่การสญู
หายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดทีช่ดัเจนใน

เร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัว
ต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มคีวามจ าเป็นต้องดแูล
คณะทวัร์ทัง้หมด 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศอิตาลี ใช้เวลาย่ืนประมาณ 16 วันท าการ 

(การขอวีซา่ประเทศอิตาลีผู้ เดนิทางทกุทา่นต้องมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศนูย์รับค าร้องขอวีซา่ประเทศอิตาลี) 
อาคารสีลมคอมเพลก็  ชัน้ 15  ถนนสลีม (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง) 

 พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอาย ุ และมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมีวซีา่ในกลุม่ประเทศเชง
เก้นหรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัิวซีา่ 

 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) ควรมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน , ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ , ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ , ส าเนาทะเบียนสมรส , หยา่  
 ส าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบริบรูณ์  และกรณีที่ผู้ เดินทางอายเุกิน 20 ปีบริบรูณ์ แตย่งัคงสถานะเป็นนกัเรียน/นกัศกึษา และมี

บิดาหรือมารดาเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ยให้ 
 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัทไมเ่กิน สงักดัที่ทา่นท างานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหนง่, อตัราเงินเดอืนใน

ปัจจบุนั, วนัเดือนปีทีเ่ร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละชว่งเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงั
ครบก าหนดลา (หนังสอืรับรองการท างานที่ยื่นในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกนิ 30 วนั ก่อนการไปยื่นวีซ่าในแต่ละประเทศ)   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า , ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 1  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 หนังสือรับรองทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว มีอายุไม่เกิน 15 วันจากวันยื่นค าร้องวีซ่า 
พร้อมส าเนาสมุดบัญชีเงนิฝากที่แสดงยอดเงนิล่าสุดไม่เกนิ 7 วนั โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทัง้สิน้  ทัง้นีค้วรเลอืกเลม่ที่มกีารเข้า
ออกของเงินสม า่เสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อยา่งไม่
เดือดร้อนเมื่อกลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวซีา่ ต้องออกหนงัสอืรับรอง
คา่ใช้จา่ยในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1–6แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบช่ืุอผู้ เดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจริงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน/
นกัศกึษา   

 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไป
ยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอกีทา่นหนึง่ได้ ณ ที่วา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 
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 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิห้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวีซา่ 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแตง่
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีที่ทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซีา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการ
ขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม ทา่น
ไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วซีา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 

 


