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วันที ่1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี) ศุกร ์
21.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์

D16-19 สายการบินไทย เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระ
และการเช็คอิน 

 

วันที ่2 กรุงโรม - โคลอสเซียม - น ้าพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกัน - 
มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์- ฟลอเร้นซ ์

เสาร ์

00.01 น. ออกเดินทางสูก่รุงโรม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG944  
หมายเหต ุ ทางบรษิัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัรก์่อน 15 วนั โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, 

เช่ารถโคช้, จองที่พัก, รา้นอาหาร สถานที่เขา้ชมต่าง ๆ ไวล้่วงหนา้ใหก้ับกรุ๊ป
ทวัร ์กรณีที่เกิดเหตกุารณ ์อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลา่ชา้ของสายการบิน,  
การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เครื่องไม่ทนั), การนดัหยุดงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, 
การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือเหตุสุดวิสยัอื่น ๆ ไม่
สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได ้หัวหน้าทัวร ์มีสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่ช  าระแลว้ เพราะทาง
บริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ ายอื่น ๆ 
เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร ์หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่
ทางบรษิัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

 

05.55 น. คณะถึงสนามบิน ลีโอนารโ์ด-ดาวินชี ที่กรุงโรม ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศลุกากรแลว้น าท่าน เข้าชมสนามกฬีาโคลอสเซียม  สิ่งกอ่สรา้งที่ไดร้บัการ
ยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลก สนามกีฬาแห่งกรุงโรมนีถ้กูสรา้ง
ขึน้ในปี ค.ศ. 80 สามารถจผุูช้มไดป้ระมาณ 50,000 คน ใตพ้ืน้สนามประลองมี
หอ้งใตด้ินที่สรา้งขึน้เพื่อขงัสิงโต และนกัโทษประหารก่อนปลอ่ยใหอ้อกมาต่อสู้
กนักลางสนาม ปัจจบุนัไดม้กีารบรูณะเป็นโบราณสถาน ที่สามารถดงึดดู
นกัท่องเที่ยวไดท้ั่วโลก ถ่ายรูปกบัประตชูยัคอนสแตนติน, ผ่านชมเขตอทุยาน
ประวตัิศาสตรโ์รมนัฟอรั่ม ซึ่งเป็นศนูยก์ลางชีวิตในเมืองของโรมยคุโบราณ, 
จตรุสัเวเนเซีย มีอาคารแบบเรอเนสซองสใ์นยคุแรก ปาลาซโซ ดิ เวเนเซีย เคย
เป็นฐานบญัชาการใหญ่ของมสุโสลินี ดา้นตรงขา้มคืออนสุาวรียพ์ระเจา้           
วิคเตอร-์เอ็มมานเูอ็ล หลงัจากนัน้น าท่านสูน่  า้พเุทรว่ี ผลงานมาสเตอรพ์ีซของนิ
โคลสั-ซาลวี แลว้อิสระใหท้่านไดส้  ารวจสินคา้แบรนดเ์นมบนถนนคอน        
ดอตติ ย่านบนัไดสเปน ที่มีชื่อเสียงและคลาคล ่าไปดว้ยนกัท่องเที่ยว 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Local 
บ่าย น าท่านเดินทางสูน่ครรฐัวาติกนัซึ่งเป็นรฐัอสิระและศนูยก์ลางของศาสนาครสิต์

นิกายโรมนัคาทอลิก ชมความอลงัการของมหาวิหารเซนตปี์เตอร ์ ไดร้บัการ
ตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปป้ันแกะสลกั เฟียตา้ ผลงานชิน้เอกของไมเคลิ
แองเจโล เสาพลบัพลาที่ออกแบบโดยแบรน์ิน ี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชม
ไดย้าก ซึ่งปัจจบุนัลว้นแต่เป็นสิ่งที่ส  าคญัล า้ค่าคู่บา้นคู่เมืองของอิตาลี  

 ออกเดินทางสูภ่าคกลางของประเทศเขตแควน้ทอสคาน่า ที่มีเมืองฟลอเรน้ซ์
เป็นเมืองหลวง ระหว่างเสน้ทางท่านจะไดเ้ห็นรอ่งรอยของอารยธรรมของชาว
อีทรสักนัที่อยู่มาตัง้แต่ครัง้ก่อนครสิตก์าล จนกระทั่งโรมนัเขา้มาครอบครอง
บา้นเรือนตลอดจนปราสาทเก่าแก่ตัง้อยู่บนเนินเขา เป็นชยัภมูิที่เหมาะสมผ่าน
ทอ้งทุ่งเกษตรกรรม และแหลง่ผลิตไวนช์ัน้ดีของแควน้นี ้

(275 ก.ม.) 

 
19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Chinese 
 น าท่านเขา้สู่ที่พัก NOVOTEL FIRENZE NORD**** หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกนั 
 

www.accorhotels.com 

  

http://www.accorhotels.com/
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วันที ่3 ฟลอเร้นซ ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส 
เมสเตร้ 

อาทติย ์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเดินทางเขา้สู่เมืองเก่าของนครฟลอเรน้ซ ์เมืองนีเ้ป็นศูนยก์ลางแห่ง

ศิลปะในยคุเรอเนสซองส ์และเป็นเมืองตน้แบบที่ไม่อนญุาตใหร้ถโคช้เขา้ไปใน
เขตเมือง เนื่องจากเป็นที่ตัง้ของสถานที่ส  าคญัติดอนัดบัโลก มหาวิหารซานตา
มาเรียเดลฟิโอเร ที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก หรือ DUOMO แห่งนคร
ฟลอเร้นซ์ หอระฆั ง หอศีลจุ่มทรง 8  เหลี่ ยม  งดงามด้วยศิลปะและ
สถาปัตยกรรมยืนยาวมากว่า 500 ปี จตรุสัซินญอเรีย เดิมเป็นที่ตัง้รูปป้ันเดวิด
ของแท้มานานกว่า 3 ศตวรรษ ในปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ในแกลลอเรีย            
อาคาเดมี ผ่านอาคารที่มีรูปป้ันศิลปินระดับโลก คือพิพิธภัณฑอ์ุฟฟิซี ที่เก็บ
งานศิลปะล า้ค่าในยุคกลางใกล้สะพานเวคคิโอ สะพานเก่าแก่ของเมืองที่ขา้ม
แม่น า้อารโ์น สรา้งมาตัง้แต่ยุคโรมนั และถูกสรา้งแทนที่อีกครัง้ในปี 1345 จน
กลายเป็นสญัลกัษณข์องเมือง แลว้ออกเดินทางสูปิ่ซ่า 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Local 
บ่าย น าชมหอเอนปิซ่า หอระฆงัแหง่นีถ้กูประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1987 โดย

เป็นสว่นหนึ่งของ Piazza Dei Miracoli และยงัเป็น 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกยคุ
กลางอีกดว้ย จตรุสักมัโป เดย ์มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จตรุสั
อศัจรรย"์ หรือที่ไดร้บัลงทะเบยีนเป็นมรดกโลกในชื่อจตรุสัดูโอโมแห่งปิซ่า คือ
บรเิวณที่ลอ้มรอบดว้ยก าแพงใจกลางเมืองปิซ่า ประกอบไปดว้ยสิ่งก่อสรา้ง
ไดแ้ก่ มหาวิหารปิซ่า (DUOMO) หอเอน (TORRE) หอศีลจุม่ (BAPTISTERY) 
เริ่มสรา้งปี ค.ศ. 1173 ค.ศ. แลว้เสรจ็ในปี 1372 อิสระใหท้่านถ่ายภาพเป็นที่
ระลกึตามอธัยาศยั 

 

 ออกเดินทางสูเ่มืองเมสเตร ้Gateway to Venice ในแควน้เวเนโต ้ที่ตัง้อยู่ทาง
ตอนเหนือของประเทศอิตาลี  

(331 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สู่ที่พัก NOVOTEL MESTRE HOTEL**** หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกนั 
www.accorhotels.com 

วันที ่4 เทีย่วเกาะเวนิส - จตุรัสซานมารโ์ค - ล่องเรือกอนโดล่า - มิลาน จันทร ์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ Tronchetto เรือน าท่านขา้มสู่เกาะเวนิส ความโด่งดัง

ของเวนิสมาจากเป็นเกาะที่มีลกัษณะพิเศษคือ ไม่มีถนนใหร้ถยนตว่ิ์ง ประกอบ
ไปดว้ยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง 
ศนูยก์ลางอยู่ที่จัตรุสัซานมารโ์ค รายลอ้มรอบจตัรุสัเป็นอาคารสถาปัตยกรรม
แบบเวเนเชียนสไตล ์พระราชวังเก่า (PALAZZO DUCALE) เคยเป็นที่ประทับ
ของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต เวนิสเคยรุง่เรืองในยุคกลางและเป็นศนูยก์ลาง
ทางการค้าของฝ่ังทะเลอาเดรียติก มี เจ้าผู้ครอ งแคว้นปกครองตนเอง 
สิ่งก่อสรา้งที่บ่งบอกถึงความมีฐานะได้แก่ โบสถ์เซนต์มารก์ อลังการด้วย
สถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์, หอระฆัง ที่มีความสูง 98.6 ฟุต, เสาแห่ง
นกับุญ, อาคารระเบียงลอ้มรอบจตัุรสัที่นโปเลียนกล่าวชมว่า  "The drawing 
room of Europe” ดูงามสง่ายิ่งนัก นอกจากนีย้ังเป็นแหล่งก าเนิดศิลปะการ
เป่าแกว้มรูาโน่ งานฝีมือตัง้แต่ครัง้บรรพบรุุษ, ผา้ลกูไม ้เรือกอนโดล่า พาหนะ
อนัเป็นสญัลกัษณข์องชาวเวนิส เราจะน าท่านสมัผสับรรยากาศแห่งเวนิสดว้ย
การล่องเรือพาย (นั่ งล  าละ 6 ท่าน) ล่องไปตามคลองน้อยใหญ่สลับด้วย
บา้นเรือนที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั สู่แกรนดค์าแนล เป็นคลองที่กวา้งที่สดุของ
เกาะ มีสะพานเรียลอัลโต้ทอดตัวข้ามสัญจรไปมา จิบกาแฟในรา้น Café 
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Florian ที่เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี 1720 ปล่อยเวลาไปกับความงามท่ามกลาง
บรรยากาศอนัแสนโรแมนติก  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Local 
13.30 น. คณะนั่งเรือกลบัสูฝ่ั่งแผ่นดินใหญ่ที่ท่าเรือ Tronchetto  
บ่าย ออกเดินทางพาคณะออกเดินทางเข้าสู่จุดศูนยก์ลางอันศักด์ิสิทธิ์คือ ดูโอโม 

(DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นอันดับสามในยุโรป สรา้งในปี 
1386 ดา้นนอก มีหลังคายอดเรียวแหลมจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหิน
อ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ชิน้ บนสุดมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตรของ
พระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ อิสระใหท้่านไดถ้่ายภาพเป็นที่ระลกึ แลว้ผ่านชม
แกลลอเรีย วิคเตอร ์เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกที่เก่าแก่และมีความสวยงาม 
หลังจากนั้นน าท่านชมโรงละครโอเปร่า ลาสกาล่า ชมรูปป้ันของ ลีโอนาโด 
ดาวินชี จิตรกรเอกที่โด่งดงั  

(256ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Chinese 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL**** หรือเทียบเท่า

ในระดบัเดียวกนั www.double3.hilton.com 

วันที ่5 มิลาน - ลูเซิรน ์- อินเทอลาเก้น  อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเดินทางสูเ่มืองลเูซิรน ์ผ่านอโุมงคก์็อธธารด์ เลาะเลียบทะเลสาบขนาด

ใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ อนัหมายถึงทะเลสาบสี่พนัธรฐั ที่มีเรื่องราว
ในประวัติศาสตรเ์ก่ียวกับการรวมชาติ และก่อตั้งสมาพันธรฐัสวิส จนเข้าสู่
เมืองลูเซิรน์ เมืองตากอากาศที่โด่งดัง ถูกลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบและขุนเขา
โอบลอ้ม มีเขตเมืองเก่า ก าแพงโบราณ Water Tower และสะพานไม ้Chapel 
Bridge ซึ่งมีอายุกว่า 600 ปี ถ่ายรูปกับสิงโตแกะสลักริมหนา้ผา สัญลกัษณ์
แห่งความกล้าหาญและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของทหารสวิส แล้วอิสระตาม
อธัยาศยัใหท้่านไดช้อ้ปปิ้งสินคา้ชัน้ดีของสวิตเซอรแ์ลนด ์

(244ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Chinese 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอลาเก้น อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส  าคัญ และมี

ความ ส  าคัญประหนึ่งเมืองหลวงของ แบรนเนอรโ์อเบอลนัด ์ตัง้อยู่ทะเลสาบ
สองแห่งมีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็นฉากหลัง อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งการ
พกัผ่อน สมัผสับรรยากาศอันบริสทุธิ์ เมืองเล็ก ๆ บรรยากาศเสมือนหนึ่งเมือง
ในหุบเขา ถนนสายหลักเรียงรายไปด้วย ร้านค้า ร ้านขายของที่ ระลึก 
รา้นอาหาร ในสไตลแ์บบสวิส เพลิดเพลินกับการชมเมือง และชอ้ปปิ้งสินคา้
ตามอธัยาศยั 

(68 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Local Fondue 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั MOTROPOLE HOTEL**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.metropole-interlaken.ch 

วันที ่6 กรินเดอวาลด ์- Top of Europe ยุงคฟ์ราวยอค - อินเทอลาเก้น พุธ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. คณะออกเดินทางสู่กรินเดอวาลด์ จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวยอดเขา         

ยุงคฟ์ราว ในปี 2001 UNESCO ประกาศใหเ้ป็นพืน้ที่มรดกโลกทางธรรมชาติ
แห่งแรกของยโุรป สมัผสัรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึน้
พิชิตยอดเขายงูเฟราที่มีความสงูกว่าระดบัน า้ทะเลถึง 11,333 ฟตุ ซึ่งไดร้บัการ
ยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเสน้ทางขึน้สูย่อดเขา รถไฟจอดให้
ท่านได้ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน ้าแข็งขนาดใหญ่   Aletsch ที่ยาวที่สุดใน
เทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย จนถึง
สถานีรถไฟที่สงูที่สดุในยุโรป เพลิดเพลินสนุกสนานไปกับการเล่นหิมะในลาน
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กว้าง Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 
3,571 เมตร  พาท่านชมถ า้น า้แข็งที่แกะสลกัใหส้วย งามอยู่ใตธ้ารน า้แข็ง 30 
เมตร อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา          
ยุงคฟ์ราว และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการด์ โดยที่ท  าการไปรษณียท์ี่สูง
ที่สดุในยโุรป 

 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Local 
บ่าย น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ า้เสน้ทางเดิม เสน้ทางแสนสวย

ผ่านเมืองเวงเก้น หมุ่บา้นปลอดมลพิษและหมู่บา้นเลาเทอบรุนเน่น รถโค้ช 
รอรบัคณะแลว้เดินทางผ่านพรมแดนสวิตเซอรแ์ลนด-์ฝรั่งเศส  

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั METROPOLE HOTEL**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.metropole-interlaken.ch 
วันที ่7 อินเทอลาเก้น - น่ังรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส- ล่องเรือบาโตมูซ-

ขึน้ชั้น2หอไอเฟล (ฝร่ังเศส) 
พฤหัส 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. มุ่งหน้าสู่เมืองดิจองเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของไวน์ชั้นเลิศ และยังเป็น

เมืองหลวงของแคว้นเบอรก์ันดี(Burgundy region) แคว้นที่ตั้งอยู่ทางภาค
ตะวนัออกของประเทศฝรั่งเศส เมืองดีจอง เป็นเมืองหลวงที่มีความส าคญัดา้น
ประวตัิศาสตรข์องฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก 

(310 กม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร  Local 
บ่าย น าคณะเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองดิจอง Gateway ดา้นตะวันออกของการ

ขนส่งและคมนาคม เดินทางสู่มหานครปารีส ดว้ยรถไฟด่วน TGV สู่นครปารีส
ว่ิงด้วยความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.35 
ชั่วโมง  

 น าคณะล่องเรือบาโตมูซสมัผัสบรรยากาศบนเรือบาโตมูช ชมสถานที่ส  าคัญ
คู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น า้แซนน ์โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่  สรา้ง
ดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ท าใหป้ารีสโดดเด่นเป็น
มหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก   

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  Thai 
 จากนัน้น าท่านขึน้ลิฟตส์ูช่ัน้ 2 ของหอไอเฟล เพื่อชมวิวทิวทศันข์องมหานคร

ปารีส  

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก CONCORDE MONTPARNASSE**** หรือเทียบเท่าใน
ระดบัเดียวกนั 

www.hotel-montparnasse.com  

 
วันที ่8 เทีย่วชมเมือง-พระราชวังแวรซ์ายส ์ ศุกร ์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเที่ยวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชั่นชัน้น าของโลก ชมมหา

วิหารโนตเตรอดาม สรา้งดว้ยศิลปะแบบกอธิค ตัง้อยู่บนเกาะกลางแม่น า้จดุ
ก าเนิดของชาวปารีเชียง ประติมากรรมและหนา้ต่างประดบักระจกสี (stained 
glass) โดดเด่นเป็นสง่าคู่บา้นคู่เมือง ผ่านกลุม่อาคารพิพิธภณัฑล์ฟูร ์ ปัจจบุนั
เก็บงานศิลปะที่มีค่ากว่า 300,000 ชิน้, ถ่ายรูปกบัประตชูยัอารค์ เดอ ตรีอองฟ์ 
สรา้งในปี 1810 เพื่อเป็นอนสุรณแ์ห่งชยัชนะของจกัรพรรด์ินโปเลียน ถนน
ชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) เป็นถนนสายส าคญัมีความยาว 2 กม. รม่รื่น
ไปดว้ยเงาตน้ปาตานสองฝ่ัง มีทัง้รา้นคา้ชัน้น า หอแสดงศลิปะ สวนดอกไม ้
น า้พ ุภตัตาคารชัน้เลิศ รา้นกาแฟ โรงละคร ไดช้ื่อว่าเป็นถนนที่สวยที่สดุในโลก 
จตรุสัคองคอรด์ ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ที่ชวนใหร้ะลกึถึงการ
ปฏิวตัิใหญ่ฝรั่งเศส สวนตยุเลอลีส ์สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไวอ้ย่างงดงาม, 

 
 

 

http://www.hotel-montparnasse.com/
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โบสถแ์องวาลีดสอ์นังามสง่าดว้ยยอดโดมสีทอง, บนัทกึภาพหอไอเฟลจากมมุ
กวา้ง ณ จตรุสัทรอคคาเดโร ปารีสไดร้บัการกลา่วขานว่าเป็นพิพิธภณัฑท์ี่มี
ชีวติ โดดเด่นดว้ยผลงานศิลปะอนัยิ่งใหญ่  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่พระราชวงัแวรซ์ายส ์พระราชวงัที่ใหญ่ที่สดุในปฐพีซึ่งอยู่ห่าง

จากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ปัจจุบันบางส่วนของ
พระราชวงันีไ้ดร้บัการบูรณะเรียบรอ้ยแลว้ น าเขา้ชมความงามของพระราชวัง
ภายในหอ้งต่าง ๆ อาทิ หอ้งเทพอพอลโล, หอ้งเทพวีนสั, หอ้งเทพไดอาน่า และ
หอ้งเดอะฮอลลอ์อฟมิลเลอร ์แต่ละหอ้งของพระราชวงัลว้นมีค่าดว้ยภาพ เขียน
สีแบบเฟรสโก้โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็น
พระราชวงัที่งดงามล า้ค่าที่สดุแห่งหนึ่งของโลก 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  Local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก  CONCORDE MONTPARNASSE**** หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.hotel-montparnasse.com  

 
วันที ่9 มองตม์าตร-์พิพิธภัณฑน์ ้าหอมฟราโกนารด์-ช้อปป้ิง-เดินทางกลับ

กรุงเทพ เสาร ์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเดินทางสูม่องตม์าตร ์ (Montmartre) ตัง้อยู่บนเนินเขาทางตอนเหนือ

ของกรุงปารีส เป็นย่านศิลปะที่โด่งดงัแห่งหนึ่งในอดีตประมาณครสิตศ์ตวรรษ
ที่ 19 มีศิลปินดงั ๆ มาปักหลกัอยู่หลายคนก่อนที่จะมีชื่อเสยีง  บนเนินเขาสงู 
130 เมตร เป็นที่ตัง้ของโบสถซ์าเครเกอร ์ สรา้งขึน้เพื่อเป็นอนสุรณส์ถานที่อทุิศ
แดช่าวฝรั่งเศส ที่เสียชีวิตจากสงครามกบัปรสัเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะ
สไตลโ์รมนั - ไบเซนไทน ์ หลงัจากนัน้น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑฟ์ราโกนารด์ 
พิพิธภณัฑท์ี่จดัแสดงเก่ียวกบัน า้หอมแบรนดฟ์ราโกนารด์เป็นหนึ่งในแบรนดท์ี่
เก่าแก่ที่สดุในฝรั่งเศสมีตน้ก าเนิดที่เมืองกราสสม์ีอายเุกือบ 100 ปี และ อิสระ
ใหท้่านไดช้อ้ปปิ้งสินคา้แบรนดท์ี่โด่งดงัของฝรั่งเศส อาทิ สินคา้ประเภท 
น า้หอม, เครื่องส าอางค,์ เครื่องประดบั, เครื่องแต่งกายในรา้น Duty Free 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
บ่าย อิสระใหท้่านชอ้ปปิ้งที่หา้งสรรพสินคา้แกลลอรีล่าฟาแยตต ์ ย่านถนนออส

แมนบโูลวารด์  ที่คืนภาษีใหก้บันกัท่องเที่ยวโดยเฉพาะหรือแบรนดช์ัน้น าของ
ฝรั่งเศสและอิตาล ี

 

 น าคณะออกเดินทางสูส่นามบินชารล์เดอโกล เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ มี
เวลาใหท้่านไดท้ า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 

 

21.20 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG933  
วันที ่10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ อาทติย ์
13.35 น. การบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงเนื่องจาก 
การจดัโปรแกรมของแต่ละวนัเดนิทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบรูณค์รบถว้น จะส่งใหท้่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

http://www.hotel-montparnasse.com/
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PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

17-26 ม.ค.2563 
99,000.- 89,900.- 79,900.- 14,000.- 11,500.- 

-26,000 
-21,000 

21ก.พ.-1มี.ค.2563 
06-15 ม.ีค.2563 
20-29 ม.ีค.2563 102,000.- 91,900.- 81,900.- 14,000.- 11,500.- 

-26,000 
-21,000 

10-19 เม.ย.2563 104,000.- 93,900.- 83,900.- 14,000.- 11,500.- 
-30,000 
-25,000 

1-10 พ.ค.2563 

102,000.- 91,900.- 81,900.- 14,000.- 11,500.- 
-26,000 
-21,000 

22-31พ.ค.2563 
29พ.ค.-7มิ.ย.2563 
5-14 มิ.ย.2563 
19-28มิ.ย.2563 

ค่าทวัรร์วม :      
 ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที ่14 กันยายน 2561 

✓ ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุมาตรฐานยโุรป 
✓ ค่าเขา้ชมสนามกีฬาโคลอสเซียม / ล่องเรือกอนโดล่าที่เกาะเวนิส / ค่าเรือไป-กลบัเกาะเวนิส / ค่ารถไฟสายภเูขา

ยงุคฟ์ราวยอค / ค่ารถไฟชัน้ 2 TGV สู่ปารีส / ค่าเขา้ชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์ / ค่าล่องเรือบาโตมชู  
✓ โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการคดัสรรเมน ูและใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทที่านมี

ขอ้ จ ากดัในการรบัประทานอาหารบางชนดิ กรุณาสอบถามรายละเอยีดล่วงหนา้เพือ่ความเหมาะสม 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซา่ประเทศอติาลี (เชงเกน้) **พกัในประเทศอติาลี 3 คนื** 
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสีย

ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุตัิเหต ุส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอายุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถงึค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถึง
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรมั 

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกัคา่อาหารและ

เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาตดิต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือท่ีท่านรูจ้กั

และเชื่อถือได ้ ซึ่งจะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนท่ีงา่ย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณา
จองทวัรแ์ละช าระเงินมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดนิทางหนึง่ท่าน ภายใน 3 วนันับจากวนัทีจ่อง ซึ่งเงินมดัจ า
ดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่
ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบรษิัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเีงื่อนไข 

ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
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4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์หรือแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหว่างทวัร ์อาทิเช่น ผูท้ี่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบคาย 

สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหวา่งทวัร ์ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ี่ก่อหวอด 
ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบ
กบัผูร้ว่มคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบรกิารท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกวา่สามสิบวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวที่ไดจ้า่ยจรงิ เพื่อการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวต่อไปนี ้ใหน้ ามาหกัจากเงิน  
    ค่าบรกิารท่ีตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสงูกว่าเงินคา่บรกิารท่ีไดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก 
    นกัท่องเที่ยวไม่ได ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี ้
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบิน 
    2.3 ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ี่น ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใชน้บัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิัทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทาง
ตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบั
เจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้50%, ออสเตรยีนแอร์

ไลน ์100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวยีนแอรไ์ลน,์ สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์ ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเทา่นัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 ✓ คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนยีม ณ วนัที ่ 14 กันยายน 2561 การเปล่ียนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทวัรส่์วนเพ่ิมท่ีทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 
โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 
 ▪ ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่หอ้ง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คอืหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตยีง 3.5 ฟตุ 3 เตยีง / 

ส าหรบัผูพ้กั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่หอ้ง / ส าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมคีวามแตกต่างกนั ซึ่ง
อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต  ่า เครื่องปรบัอากาศที่มีจะใหบ้รกิาร
ในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
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▪ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และไม่มีอ่าง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่าน
ตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ทา่นสามารถจา่ยเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
ค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติมได ้

สถานท่ีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 ▪ การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท า

การ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่าน
ระบบดงักล่าวได ้ ทางบรษิัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรม
เพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้แต่หากมกีารล่าชา้ หรือเหตหุน่ึงเหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าใหท้่าน
ไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ทางบรษิัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไป
แลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในชว่งวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 ▪ ค่าทวัรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมกีระเป๋าเพิ่มเติม ทา่น

จะถกูเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ 
ท่านสามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธ
ได ้

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีความกวา้ง+
ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ ที่ตอ้งมบีินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่
มาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บรษิัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระความรบัผิดชอบคา่ใชจ้่าย
ในน า้หนกัส่วนที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
▪ บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อ
การสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกนิ 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีขอ้ก าหนดที่ชดัเจนใน

เรื่องการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนส่วนรวม 
การเดินทางเป็นครอบครวั (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูส้งูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกนั ท่านและ
ครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความ
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศอิตาลี ใช้เวลาย่ืนประมาณ 16 วันท าการ 
(การขอวีซา่ประเทศอิตาลีผูเ้ดินทางทกุทา่นตอ้งมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศนูยร์บัค ารอ้งขอวซี่าประเทศอิตาลี)   

เดเดอะพลาซ่า ชัน้ 4 อะพลาซ่า ชัน้ 4 ยนูิตที่ 404 และ 405 อาคารจายนูิตที่ 404 และ 405 อาคารจามจรุีสแควร ์ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนัมจรุีสแควร ์ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ 
 พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุมต่  ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอรต์เล่มเกา่ไม่วา่จะเคยมีวซี่าในกลุ่มประเทศเชง

เกน้หรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการงา่ยต่อการอนมุตัิวซี่า 
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและหา้มสแกน) ควรมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส , หย่า  
 ส าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 18 ปีบรบิรูณ ์ และกรณีที่ผูเ้ดินทางอายเุกิน 18 ปีบรบิรูณ ์แต่ยงัคงสถานะเป็นนกัเรียน/นกัศกึษา และมี

บิดาหรือมารดาเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้
 หนงัสือรบัรองการท างานจากบรษิัท / สงักดัที่ท่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, 

วนัเดือนปีที่เริ่มท างานกบับรษิัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดนิทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบ
ก าหนดลา (หนังสอืรับรองการท างานทีย่ื่นในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกนิ 30 วนั ก่อนการไปย่ืนวีซ่าในแต่ละประเทศ)   

 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ , ใบทะเบยีนพาณิชย ์ และหนงัสือรบัรองบรษิัทท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 3  เดือน พรอ้ม
วตัถปุระสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษิัทฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 สเตทเม้นท ์มีอายุไม่เกิน 15 วันจากวนัย่ืนค าร้องวีซ่า พร้อมส าเนาสมุดบัญชีเงนิฝากทีแ่สดงยอดเงนิล่าสุดไม่เกนิ 7 วนั โดย
ไม่มีข้อยกเวน้ใดๆทัง้สิน้ ในกรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวต้องท าหนังสือรับรองทางการเงนิจากธนาคาร 
(Bank Certificate Sponsor โดยระบุชื่อผู้ออกค่าใช้จ่ายให้) ทัง้นีค้วรเลือกเล่มที่มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่า
กว่า 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัค่าใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้นเมื่อกลบัสู่ภมูิล าเนา ในกรณีที่เดนิทาง
เป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา่ ตอ้งออกหนงัสือรบัรองค่าใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย ***สถานทตูไม่รบัพิจารณา
บญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บรษิัทของทา่น เป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1–6แลว้ ทางบรษิัท
จะตอ้งออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบชุื่อผูเ้ดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีที่เป็นนกัเรยีน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจรงิเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ พรอ้มส าเนาบตัรนกัเรียน/
นกัศกึษา   

 กรณีที่เด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตอ้งไป
ยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนญุาตใหบ้ตุรเดินทางไปกบัอกีทา่นหนึ่งได ้ ณ ที่วา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถกูปฏิเสธวีซา่ 
สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบรษิัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษิัทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทาง
บรษิัทฯ ใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวีซา่ของทา่น เนื่องจากการ
ขอวีซา่ในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิตใินนามของบรษิัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม ท่าน
ไม่สามารถเรียกรอ้งคืนคา่วซี่าได ้

 

 

 

  


