
  

 

จดุหมายปลายทางของนกัท่องเที่ยว 3 ประเทศไฮไลทข์องยโุรป ประวตัิศาสตรช์าติอนัยิ่งใหญ่ สถาปัตยกรรมอนัโดดเด่น ภมูิทศัน์
งดงามตา ทัง้หมดนีร้อคอยใหท้่านมาสมัผสั ชมความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมแบบโรมนัในอิตาลี มรดกตกทอดจากบรรพบรุุษ
ทิง้ไวใ้หเ้ป็นสมบตัิของชาติ ชมงานศิลปะชัน้สดุยอดที่โลกยอมรบัที่นครรฐัวาติกนั ศนูยก์ลางของครสิตจ์กัร เดินเที่ยวเมืองในฝันใน
ยคุเรอเนสซองสท์ี่ฟลอเรน้ซ ์  หรือลอ่งเรือตามล าคลองในเวนิส ท่ามกลางบรรยากาศอนัแสนโรแมนติก เที่ยวไปอย่างไม่รูเ้บื่อใน
สวิตเซอรแ์ลนด ์ ดินแดนในฝัน ภมูิทศันอ์นังดงามของทะเลสาบและภเูขา สมัผสัหิมะบนยอดเขาตลอดทกุฤดกูาล เยือนฝรั่งเศส 
กลา่วกนัว่าเป็นพิพิธภณัฑท์ี่มีชีวิต เดินทอดน่องไปตามถนน Champs-Élysées ในปารีส ความยิ่งใหญ่ของพระราชวงัแวรซ์ายน ์
จดุเปลี่ยนของการปกครองที่โลกจะตอ้งจดจ า เสน้ทางท่องเที่ยวแสนสวยของยโุรปนีก้  าลงัรอท่านมารว่มเดินทางไปกบัเรา 
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วันที ่วันที ่11  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ --  กรุงโรม (อิตาลี)กรุงโรม (อิตาลี)  เสาร์เสาร์  
21.30 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ขาออก อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ

เคานเ์ตอร ์ D16-19 สายการบินไทย เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่อง
สมัภาระและการเช็คอิน  

วันที ่วันที ่22  กรุงโรมกรุงโรม  --  นครรัฐวาติกันนครรัฐวาติกัน  --  โคลอสเซียมโคลอสเซียม  --  น ้าพุเทรวี่น ้าพุเทรวี่  --  บันไดสเปนบันไดสเปน  --  
เซียน่าเซียน่า  

อาทติย์อาทติย์  

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

, จองที่พกั, รา้นอาหาร สถานท่ีเขา้ชมตา่ง ๆ ไวล่้วงหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร ์ กรณีที่เกิด
เหตกุารณ ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้
เครื่องไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเขา้เมือง ท าให้
การเดินทางล่าชา้ หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรม
ได ้หัวหน้าทัวร ์ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคนืเงินคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ที่
ช  าระแลว้ เพราะทางบรษิัทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมคี่าใชจ้่าย
อื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร ์หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ เพราะเป็นส่ิงที่ทาง
บรษิัทฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

 

06.50 น. คณะถึงสนามบินลีโอนารโ์ดดาวินชี กรุงโรม ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร
แลว้ รถโคช้น าท่านเดินทางเขา้สูน่ครรฐัวาติกนั ซึ่งเป็นรฐัอิสระและศนูยก์ลางของ
ศาสนาครสิตน์ิกายโรมนัคาทอลิก เขา้สูน่ครรฐัวาติกนั ซึ่งเป็นรฐัอิสระและ
ศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์ิกายโรมนัคาทอลิก ตื่นตาต่ืนใจกบัความอลงัการของ
มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์ ที่ไดร้บัการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปป้ันแกะสลกั 
เฟียตา้ (Pieta) ผลงานชิน้เอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลบัพลาที่ออกแบบโดยแบร์
นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมไดย้าก ซึ่งปัจจบุนัลว้นแต่เป็นสิ่งที่ส  าคญัล า้ค่า
คู่บา้นคู่เมืองของอิตาลีทัง้สิน้  

(31 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย หลงัอาหาร น าเที่ยวชมเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่มีอายเุก่าแก่กว่า 2,000 ปี น าท่านเขา้

ชมสนามกีฬาโคลอสเซียม ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลก 
สนามกีฬาแห่งกรุงโรมนีถ้กูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.80 (ตน้ครสิตศ์ตวรรษที่ 1) อฒัจนัทร์
เป็นรูปวงกลมก่อดว้ยอิฐและหนิทราย สามารถจผุูช้มไดป้ระมาณ 50,000 คน ใต้
พืน้สนามประลองมีหอ้งใตด้ินที่สรา้งขึน้เพื่อขงัสิงโตและนกัโทษประหารก่อนปลอ่ย
ใหอ้อกมาต่อสูก้นักลางสนาม ปัจจบุนัไดม้ีการบรูณะเป็นโบราณสถาน ที่สามารถ
ดงึดดูนกัท่องเที่ยวไดท้ั่วโลก ถ่ายรูปกบัประตชูยัคอนสแตนติน, ผ่านใหท้่านไดช้ม
เขตอทุยานประวตัิศาสตรโ์รมนัฟอรั่ม ซึ่งเป็นศนูยก์ลางชวิีตในเมืองของโรมยคุ
โบราณ, สนามกีฬามกัซีมสุ ที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สดุจคุนได ้250,000 คน, แลว้ไป
ชมน า้พเุทรว่ี ผลงานมาสเตอรพ์ีซของนิโคลสั-ซาลวี อิสระใหท้่านไดส้  ารวจสนิคา้แบ
รนดเ์นมบนถนนคอนดอตติ ในเขตย่านบนัไดสเปน ที่มีชื่อเสียงและคลาคล ่าไปดว้ย
นกัท่องเที่ยว จากนัน้ออกเดินทางสูเ่มืองเซียน่า ซึ่งเป็นเมืองสวยงามที่ไดร้บัการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้

(232 ก.ม.) 

 
 
 
 
 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั HOTEL ATHENA SIENA**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.athenasiena.com 
วันที ่วันที ่33  เซียน่าเซียน่า  --  หอเอนปิซ่าหอเอนปิซ่า  --  ฟลอเร้นซ์ฟลอเร้นซ์  --  ดูโอโม่ดูโอโม่  --  จตุรัสจตุรัสซินญอเรียซินญอเรีย  จันทร์จันทร์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
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08.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองปิซ่า อนัเป็นที่ตัง้ของหอเอนปิซ่า เป็นสิ่งมหศัจรรย ์1 ใน 7 ของ
โลก ในแควน้ทอสคาน่า ระหว่างเสน้ทางท่านจะไดเ้ห็นรอ่งรอยของอารยธรรมของ
ชาวอีทรสักนั ที่อยู่มาตัง้แต่ครัง้ก่อนครสิตก์าล จนกระทั่งโรมนัเขา้มาครอบครอง 
บา้นเรือนตลอดจนปราสาทเก่าแก่ตัง้อยู่บนเนินเขา เป็นชยัภมูิที่เหมาะสมผ่านทอ้ง
ทุ่งเกษตรกรรม และแหลง่ผลติไวนช์ัน้ดีของแควน้นี ้ น าท่านเขา้สูจ่ตรุสักมัโป เดย ์           
มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จตรุสัอศัจรรย"์ หรือที่ไดร้บัลงทะเบียน
เป็นมรดกโลกในชื่อ จตัรุสัดโูอโมแห่งปิซ่า คือบรเิวณที่ลอ้มรอบดว้ยก าแพงใจกลาง
เมืองปิซ่า ประกอบไปดว้ยสิ่งก่อสรา้งไดแ้ก่ มหาวิหารปิซ่า (Duomo) หอเอน 
(Torre) หอศีลจุ่ม (Baptistery)  เริ่มสรา้งปีค.ศ.1173  แลว้เสรจ็ในปีค.ศ.1372 
ปัจจบุนัยเูนสโกประกาศใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมในปีค.ศ. 1987 อิสระใหท้่าน
ถ่ายภาพเป็นที่ระลกึตามอธัยาศยั 

(129 ก.ม.)  

 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย หลงัอาหาร น าคณะเดินทางเขา้สูเ่มืองเก่าของนครฟลอเรน้ซ ์ เมืองนีเ้ป็นศนูยก์ลาง

แห่งศิลปะในยคุเรอเนสซองส ์และเป็นเมืองที่ไม่อนญุาตใหร้ถโคช้เขา้ไปในเขตเมือง 
มีมหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร หรือ Duomo แห่งนครฟลอเรน้ซเ์ป็นศนูยก์ลาง 
ใกลก้นัเป็นจตรุสัซนิญอเรีย เดิมเป็นที่ตัง้รูปป้ันเดวิดของแทม้านานกว่า 3 ศตวรรษ 
ในปัจจบุนัถกูเก็บรกัษาไวใ้นแกลลอเรีย อะเคเดมี ผ่านชมพพิิธภณัฑอ์ฟุฟิซี ที่เก็บ
งานศิลปะล า้ค่าในยคุกลางใกล ้ชมสะพานอนัเก่าแก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรกที่ขา้ม
แม่น า้อารโ์น  

(86 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่ าน เข้าสู่ที่ พัก  STARHOTELS VESPUCCI**** หรือ เที ยบ เท่ าในระดับ

เดียวกนั 
www.starhotels.com  

วันที ่วันที ่44  ฟลอเร้นซ์ฟลอเร้นซ์  --  เวนิส เมสเตร้เวนิส เมสเตร้  --  เทีย่วเกาะเวนิสเทีย่วเกาะเวนิส  --  จัตุรัสซานมารโ์คจัตุรัสซานมารโ์ค  --  
ล่องเรือล่องเรือกอนโดล่กอนโดล่า า   

อังคารอังคาร  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. เดินทางสูจ่งัหวดัเวเนเซีย เมืองหลวงของแควน้เวเนโตเป็นแควน้ที่มีความมั่งคั่ง 

และเป็นแหลง่อตุสาหกรรมมากที่สดุในประเทศอิตาลี และยงัเป็นแควน้หนึ่งที่มี
นกัท่องเที่ยวมามากที่สดุแห่งหนึ่งอีกดว้ย มนีกัท่องเที่ยวมาเยือนไม่ต ่ากว่า 60 ลา้น
คนในทกุๆ ปี 

(248 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. น าท่านลงเรือทัศนาจรข้ามสู่เกาะเวนิส (เมืองที่ไม่มีรถยนต์ว่ิงผ่าน) เกาะเวนิส             

มีเกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกนักว่า 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังที่ซาน
มารโ์ค ศูนยก์ลางของเกาะเวนิส ผ่านชม Doge Palace อันเป็นที่ประทับของเจ้า             
ผูค้รองนครเวนิสในอดีตและมีความรุ่งเรือง เมื่อครัง้ท าการคา้กับตะวัน ออกไกล 
สะพานถอนหายใจที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต การเป่าแกว้มูราโน่งานฝีมือตัง้แต่
ครั้งบรรพบุรุษที่มีชื่อเสียง แล้วไปชมความสวยงามของจตุรัสซานมาร์โค ที่
กวา้งขวางรายลอ้มไปดว้ยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทนท์ี่แมแ้ต่นโป
เลียนยังหลงใหล รายล้อมไปด้วยโบสถ์นักบุญเซนต์มารค์ , หอระฆัง, เสาแห่ง
นักบุญ ท าใหดู้งามสง่ายิ่งนัก อิสระใหท้่านไดเ้ดินเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก 
หรือชอ้ปปิ้งสินคา้ของเมืองอาทิ ผา้ลกูไม ้หรือจิบกาแฟในรา้น Café Florian ที่เปิด
ใหบ้ริการมาตัง้แต่ปี 1720 น าท่านสมัผสัความเป็นเวนิส ดว้ยการลอ่งเรือกอนโดล่า 
เพื่ อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส ล  าคลองน้อยใหญ่สลับด้วยบ้านเรือนที่มี
เอกลกัษณเ์ฉพาะตวัแกรนดค์าแนล คลองที่กวา้งที่สดุของเกาะ และงานก่อสรา้งที่
แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นอจัฉรยิะดา้นสถาปัตยกรรมที่สะพานเรียลอลัโต ้

 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 

http://www.starhotels.com/
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19.30 น. คณะนั่งเรือกลบัสูฝ่ั่งแผ่นดินใหญ่ที่ท่าเรือตรอนเคตโต ้  
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL MESTRE HOTEL **** หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกนั 
www.novotelmestre.com 

วันที ่วันที ่55  เวนิส เมสเตร้เวนิส เมสเตร้  ––  มิลานมิลาน  --  ดูโดูโออโม่ โม่ --  ทาสซ ์ทาสซ ์--  แซรม์ัทแซรม์ัท  พุธพุธ  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสูเ่มืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกไดว่้า เป็นเมืองหลวงแห่ง

แฟชั่นของโลก น าคณะท่านชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน จดุศนูยก์ลางอนัศกัด์ิสิทธิ์
คือ ดโูอโม (DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามในยโุรป สรา้งใน
ปี 1386 ดา้นนอก มีหลงัคายอดเรียวแหลมจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อน
จากทกุยคุทกุสมยักว่า 2,245 ชิน้ บนสดุมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มา
ดอนน่าเป็นสง่าอยู่ อิสระใหท้่านไดถ้่ายภาพเป็นที่ระลกึ แลว้ผ่านชมแกลลอเรีย วิค
เตอร ์ เอ็มมานเูอ็ล อาคารกระจกที่เก่าแก่และมีความสวยงาม หลงัจากนัน้น าท่าน
ชมโรงละครโอเปรา่ ลาสกาลา่ ชมรูปป้ันของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตรกรเอกที่โด่งดงั 

(330 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. เดินทางสูเ่มืองแซรม์ทั เมืองที่ไม่อนญุาตใหร้ถยนตว่ิ์งและเป็นเมืองที่ไดร้บัการยก

ย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก  ตัง้อยู่บนความสงูกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟตุ) 
เป็นเจา้ของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ สญัลกัษณข์องสวิตเซอรแ์ลนด ์  สิน้สดุการ
เดินทางดว้ยรถโคช้ พาคณะนั่งรถไฟสูห่มู่บา้นแซรม์ทั 

(138 ก.ม.) 
 
 
 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Local Fondue 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั MIRABEAU HOTEL **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.mirabeauhotel.com 
วันที ่วันที ่66  ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ พาราไดซ ์ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ พาราไดซ ์--  แซรม์ัทแซรม์ัท  พฤหัสบดีพฤหัสบดี  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านสูส่ถานีเคเบิล้คาร ์ MATTERHORN GLACIER PARADISE เพื่อสมัผสักบั

ความงดงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ที่สงูถึง 4,478 เมตร และไดช้ื่อว่าเป็นยอด
เขาที่มีรูปทรงสวยที่สดุของเทือกเขาแอลป์ กระเชา้ไฟฟ้าแบบพาโนรามาวิว (นั่งได ้
6 ท่าน) ไต่ความสงูเหนือลานสกีอนักวา้งไกลสดุสายตา แลว้เปลี่ยนเป็น Cable 
Car ใหญ่จไุดก้ว่า 80 คน ชื่นชมกบัทิวทศันท์ี่สวยงาม ณ จดุสงูที่สุดบรเิวณไคลน์
แมทเทอรฮ์อรน์ 3,883 เมตร สงูกว่ายอดเขายงูเฟราและยอดเขาเอกยุดมูิดี ใน
เขตมงตบ์ลงัก ์ ชมถ า้น า้แข็งที่อยู่สงูที่สดุในสวิส ถ่ายรูปกบัรูปแกะสลกัน า้แข็งที่
สวยงาม ลานหิมะกวา้งใหท้่านไดส้มัผสัอย่างจใุจ หลงัจากนัน้ อสิระตามอธัยาศยั 
ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการพกัผ่อนในเมืองปลอดมลพิษ หรือเดินเที่ยวชมเมือง 
ถ่ายรูป อีกทัง้ยงัเป็นเมืองสวรรคข์องนกัสกี   

 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Local 
บ่าย หลงัจากนัน้ อิสระตามอธัยาศยั ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการพกัผ่อนในเมืองปลอด

มลพิษ หรือเดินเที่ยวชมเมือง ถ่ายรูป อีกทัง้ยงัเป็นเมืองสวรรคข์องนกัสกี   
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั MIRABEAU HOTEL **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.mirabeauhotel.com 
วันที ่วันที ่77  แซร์แซร์มัท มัท --  เจนีวา เจนีวา --  ชมน ้าพุชมน ้าพุเจ็ตเจ็ตเดอเดออัว อัว --  ออานซี านซี --  ลีลียงยง  ศุศุกกร์ร์  
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.30 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธรฐัสวิสที่แทบจะไม่มีอะไร

เป็นสวิสเลย นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนา และเป็นที่ตั้งของธนาคาร
จ านวนมาก น าท่านผ่านชมที่ตัง้ขององคก์ารสหประชาชาติ ผ่านชมสถาปัตยกรรม
ในเขตเมืองเก่า ศาลากลางเมืองเจนีวาที่มีความเก่าแก่กว่า 500 ปี จากนัน้ น าท่าน
ชม น า้พุ Jet d’Eau นั้นตัง้อยู่ใจกลางของทะเลสาบเจนีวา  น า้พุ เจ็ต เดอ อัว นั้น
สรา้งขึน้มาเพื่อใชใ้นวตัถุประสงคอ์ื่นในตอนเเรก โดยท าหนา้ที่เป็นเหมือนลิน้เพื่อ

 

http://www.novotelmestre/
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ระบายเเรงดนัออกมาจากระบบไฮดรอลิก ซึ่งจะสบูฉีบน า้ใหก้บับรรดาช่างฝีมือของ
เมืองเจนีวา ซึ่งก็สรา้งความตื่นตาตื่นใจในยุคนัน้อยู่พอสมควร จนเม่ืองานเสร็จสิน้
ลงเเล้ว ก็ไดม้ีการยา้ยท่อนีม้าอยู่ตรงกลางทะเลสาบเจนีวา เเละมีการเสริมเป็น
เครื่องสูบน า้จ านวน 2 ตัวที่สามารถแดน า้ขึน้ไปสงูถึง 140 เมตรดว้ยความเร็วกว่า 
200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จนกลายมาเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวส าคญัของเมือง 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย เดินทางสูเ่มืองเมืองอานซี(Annecy) เป็นเมืองเล็กๆน่ารกั ติดทะเลสาบ มีแม่น า้สาย

เล็กๆ และบา้นเรือนสีลกูกวาด จนไดร้บัการขนานนามว่า Venice แห่งฝรั่งเศส และ
เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากเป็นอนัดบัตน้ๆของฝรั่งเศส โดยตวัเมือง
อยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบอานซี(Annecy Lake) ของฝรั่งเศส ตัง้อยู่ในแควน้
โอแวรญ์-โรนาลป์ ของประเทศฝรั่งเศส มีแม่น า้ทรีโอ (Thiou river) ไหลผ่านกลาง
เมือง และมีปราสาทอิลเซล (The Palais de l’Isle) ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น ้า 
เสมือนเป็นเอกลักษณ์ของตัวเมืองอานซี ทัศนียภาพของตัวเมืองสวยงามมาก
เนื่องจากมีทะเลสาบแอนซี่อยู่ติดกับเมืองเก่า และมีเทือกเขาแอลป์เป็นฉากหลัง
ของตวัเมือง ท าใหอ้านซีป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนกัท่องเที่ยว อานซีอยู่
หา่งจากสนามบินเจนีวาแค่ 40 กิโลเมตรเท่านัน้ 

 

16.00 น. น าท่านเดินทางสูเ่มืองลียง (Lyon) เมืองส าคญัทางตอนใตข้องฝรั่งเศสโดยใหญ่
เป็นอนัดบัสามของประเทศ ใหอ้ิสระเดินเลน่ชมเมือง 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั CROWNE PLAZA LYON**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.crowneplazalyon.com 
วันที ่วันที ่88  ลียง – น่ังรถไฟ TGV สู่ปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - เที่ยวชมมหานคร

ปารีส – หอไอเฟล -โบสถโ์นตเตรอดาม  
เสาร์เสาร์  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านนั่งรถไฟ TGV สูน่ครปารีสว่ิงดว้ยความเรว็ 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมงใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง  
 

11.00 น. คณะเดินทางถึงสถานีรถไฟ Paris Est  ในนครปารีส รถโคช้ทอ้งถิ่นน าท่านเดินทาง
สูภ่ตัตาคาร 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Chinese 
บ่าย น าคณะเขา้ชม พิพิธภณัฑล์ฟูร ์ ซึ่งในอดีตเป็นพระราชวงัที่ใหญ่โตมากที่สดุของโลก 

สรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้ฟิลิปออกสุต ์ ราวครสิตศ์ตวรรษที่ 13 ปัจจบุนัพระราชวงั
แห่งนีก้ลายเป็นพิพิธภณัฑท์ี่ส  าคญัและใหญ่โตที่สดุในปารีส ที่นกั ท่องเที่ยวไม่ควร
พลาดชม ภายในเป็นที่เก็บรกัษาวตัถุโบราณต่างๆ ที่มีค่าและมีชื่อเสียงของโลก 
เช่น ภาพเขียนลาชาก็อง (La Jaconde) หรือภาพโมนาลิซ่า อนัเป็นภาพวาดของ     
เลโอนารด์ เดอ วินซี จิตรกรและสถาปนิกชาวอิตาเลียน และวตัถโุบราณซึ่งเป็น
ศิลปะอนัล า้ค่าจากชาติต่างๆ กว่า 300,000 ชิน้ ที่ฝรั่งเศสเคยมีอิทธิพลปกครองมา
ในอดีต สว่นใหญ่ไดม้าจากตะวนัออกกลางและอาณานิคมจากประเทศในเอเชีย 
เชน่ รูปแกะสลกัซาโมทราซ (La Victoire de Samothrace) และรูปแกะสลกั
เทพธิดาวีนสั (Venus de Milo) และในปี 1981 เอ็ม ไอ เป่ย สถาปนิกชื่อดงัชาว
อเมรกินั ไดส้รา้งทางเขา้พิพิธภณัฑเ์ป็นรูปปิรามิดกระจกครอบคลมุเนือ้ที่บนลาน     
นโปเลียน ท าใหส้ถาปัตยกรรมของพิพิธภณัฑแ์ห่งนีด้โูดดเด่นเป็นสง่า 
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15.00 น. น าท่านเที่ยวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชั่นชั้นน าของโลก ชมมหาวิหาร
โนตเตรอดาม มหาวิหารในยุคกอธิค ตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวนัออกของกรุงปารีสบนเกาะ
กลางแม่น ้า (อิลเดอลาซิเต้) ได้รับการบูรณะโดย เออแชน วียอเลต์-เลอ-ดุค 
สถาปนิกคนส าคัญที่สุดคนหนึ่งของฝรั่งเศส ประติมากรรมและหน้าต่างประดับ
กระจกสี (stained glass) ระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศส มหาวิหารแห่งนีไ้ดร้บัความ
เสียหายอย่างหนกั งานประติมากรรมและศิลปะทางศาสนาถูกท าลายไปมาก และ
ไดมี้การบูรณะครัง้ใหญ่ระหว่างคริสตศ์ตวรรษที่ 19  จากนัน้น าคณะบนัทกึภาพหอ
ไอเฟลจากมุมกว้าง ณ จตุรัสทรอคคาเดโร ปารีสได้รับการกล่าวขานว่าเป็น
พิพิธภณัฑท์ี่มีชีวิตโดดเด่นดว้ยผลงานศิลปะอนัยิ่งใหญ่ 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สู่ที่พัก CONCORDE MONTPARNASSE**** หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกนั 
www.hotel-montparnasse.com 

วันที ่9 พระราชวังแวรซ์ายส ์- ร้านดิวตีฟ้รี - ห้างแกลลอร่ีลาฟาแยตต ์–  
เรือล่องแม่น ้าแซนน ์DINNER CRUISE 

อาทติย ์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเดินทางสูพ่ระราชวงัแวรซ์ายส ์ พระราชวงัที่ใหญ่ที่สดุในปฐพีซึ่งอยู่ห่างจาก

จดุศนูยก์ลางของปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้ ปัจจบุนับางสว่นของพระราชวงันี ้
ไดร้บัการบรูณะเรียบรอ้ยแลว้ น าเขา้ชมความงามของพระราชวงัภายในหอ้งต่าง ๆ 
อาทิ หอ้งเทพอพอลโล, หอ้งเทพวีนสั, หอ้งเทพไดอาน่า และหอ้งเดอะฮอลลอ์อฟ
มิลเลอร ์ แต่ละหอ้งของพระราชวงัลว้นมีค่าดว้ยภาพ เขียนสีแบบเฟรสโก ้ โดย
ช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องใหเ้ป็นพระราชวงัที่งดงามล า้ค่าที่สดุ
แห่งหนึ่งของโลก 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร Thai 
บ่าย น าคณะเที่ยวชมมหานครปารีสต่อ เดินทางสู่ย่านถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-

Elysees) ซึ่งเป็นถนนสายส าคญัมีความยาว 2 กม. รม่รื่นไปดว้ยเงาตน้ปาตานสอง
ฝ่ัง มีทัง้รา้นคา้ชัน้น า หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม ้น า้พ ุภตัตาคารชัน้เลิศ รา้นกาแฟ 
โรงละคร เป็นถนนที่มีสีสนัตลอด 24 ชั่วโมง จนไดช้ื่อว่าเป็นถนนที่สวยที่สดุในโลก 
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ที่โด่งดังของฝรั่งเศส อาทิ สินค้าประเภท 
น า้หอม, เครื่องส าอางค,์ เครื่องประดับ, เครื่องแต่งกายในรา้น Duty Free ที่คืน
ภาษีให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะหรือแบรนด์ชั้นน าของฝรั่งเศสและอิตาลีใน
หา้งสรรพสินคา้แกลลอรี่ ลาฟาแยตต ์ย่านถนนออสแมนบโูลวารด์ 

 

18.30 น. รบัประทานอาหารค ่าแบบฝรั่งเศส บนเรือลอ่งแม่น า้แซนน ์พรอ้มชมสถานที่ส  าคญั
คู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น า้แซนน ์โบราณสถานและอาคารที่ เก่าแก่สรา้งดว้ย
ศิลปะแบบเรอเนสซองสค์วรค่าแก่การอนุรกัษ์ ท าใหป้ารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่
งดงามแห่งหนึ่งของโลก  

 น าท่านเขา้สู่ที่พัก CONCORDE MONTPARNASSE**** หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกนั 

www.hotel-montparnasse.com 

วันที ่วันที ่1100  ปารีส ปารีส --  เดินทางกลับกรุงเทพเดินทางกลับกรุงเทพ  จันทร์จันทร์  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบินชารล์เดอโกล เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ มีเวลาใหท้่านได้

ท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
 

13.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931 
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วันที ่วันที ่1111  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  อังคารอังคาร  
05.55 น. การบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแ้จง้ลว่งหนา้ 
โดยจะค านึงถึงผลประโยชนท์ี่นกัท่องเที่ยวไดร้บัเป็นหลกัฯ 
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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  

18-28 ม.ค. 2563 

110909,,000000  9999,,000000  8888,,000000  1166,,000000  1212,,000000  --2727,,000000..--  
--2233,,000000..--  

25 ม.ค. – 4 ก.พ. 2563 
1-11 ก.พ. 2563 
8-18 ก.พ. 2563 
15-25 ก.พ. 2563 

22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2563 
29 ก.พ. – 10 มี.ค. 2563 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

7-17 มี.ค. 2563 
110099,,000000  9999,,000000  8888,,000000  1166,,000000  1133,,550000  --2277,,000000..--  

--2233,,000000..--  14-24 มี.ค. 2563 
21-31 มี.ค. 2563 

** 10-20 เม.ย. 2563 ** 112112,,000000  110011,,000000  9966,,000000  1166,,000000  1133,,550000  --2277,,000000..--  
--2233,,000000..--  

18-28 เม.ย. 2563 

111100,,000000  9999,,000000  9944,,000000  1166,,000000  1133,,550000  --2277,,000000..--  
--2233,,000000..--  

25 เม.ย. – 5 พ.ค. 2563 
2-12 พ.ค. 2563 
9-19 พ.ค. 2563 
16-26 พ.ค. 2563 

23 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2563 
30 พ.ค. – 9 มิ.ย. 2563 

6-16 มิ.ย. 2563 
13-23 มิ.ย. 2563 
20 – 30 ม.ิย. 2563 

27 มิ.ย. – 7 ก.ค. 2563 
ค่าทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที่  8 พฤษภาคม 2562 

✓ ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุมาตรฐานยโุรป 
ค่าเขา้ชมสนามกีฬาโคลอสเซียม / ค่าล่องเรือกอนโดล่าที่เกาะเวนิส / ค่าเรือไป-กลบัเกาะเวนิส / ค่ากระเชา้ไฟฟ้าขึน้เขา
แมทเทอรฮ์อรน์ / ค่ารถไฟชัน้ 2 TGV สู่ปารีส / ค่าล่องเรือพรอ้มรบัประทานอาหารค ่า / ค่าเขา้ชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์ / 
ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑล์ฟูร ์ โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน) ทางบรษิัทฯ
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการจดัโรงแรมที่พกั หากช่วงวนัเดินทางตรงกบังานเทศกาล, การประชมุใหญ่, เทรดแฟร ์
อนัมีผลท าใหโ้รงแรมไมม่ีหอ้งพกัว่าง หรือ การปรบัราคาสงูขึน้กว่า Contract Rates โดยจะเลือกโรงแรมที่อยูใ่นระดบั
เดียวกนั แต่เป็นเมืองใกลเ้คียงแทน ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้า่นไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นใน
แต่ละประเทศ ในกรณีทท่ีานมีขอ้จ ากดัในการรบัประทานอาหารบางชนดิ กรุณาสอบถามรายละเอยีดล่วงหนา้เพือ่ความ
เหมาะสม  

✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซา่อิตาลี (เชงเกน้) **เป็นไปตามเงื่อนไขและกฏเกณฑข์องสถานฑตูกลุ่มเชงเกน้** 
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสียชีวิต/

อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุตัเิหตุ ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 
1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถงึค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 
1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 
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กิโลกรมั  
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, คา่เครื่องดืม่ในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกัคา่อาหารและ

เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทจดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากทา่นทาน
ไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิม่ 

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

เชื่อถือได ้ ซึง่จะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจอง
ทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหนึ่งท่ำน ภำยใน 3 วนันับจำกวนัทีจ่อง ซึ่งเงินมดัจ า
ดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไม่
ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบรษิัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเีงื่อนไข 

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

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

สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหวา่งทวัร ์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ี่ก่อหวอด 
ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ซึ่งบางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบั
ผูร้ว่มคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบรกิารท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไมน้่อยกว่าสามสิบวัน 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 ดังต่อไปนี ้
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเครื่องบิน 
    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 เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิัทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทาง
ตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบั
เจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 



 

EUR04_IT-CH-FR 11 Days (Jan-Jun‘ 20)_09.10.2019                                                                                                      10 
 

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

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

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ 
 ✓ คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนยีม ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 การเปล่ียนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทวัรส่์วนเพ่ิม บรษิัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋วในทกุกรณี 
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 คือหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตยีง / ส าหรบั

ผูพ้กั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกตา่งกนัในแต่ละประเทศ)  
▪ 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) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกต่างกนั ซึง่
อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต  ่า เครื่องปรบัอากาศที่มีจะใหบ้รกิาร
ในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และไม่มีอ่าง
อาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากทา่น
ตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจา่ยเพิ่มเป็นหอ้งแบบ 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 ้ทางบรษิัทฯจะไมม่ีการคืนเงนิใดใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไป
แลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในชว่งวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 ▪ ค่าทวัรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิม่เติม ท่านจะ

ถกูเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ 
ท่านสามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ ตอ้งมีน า้หนกัไมเ่กิน 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 ์ที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐาน
ได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บรษิัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระความรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในน า้หนกั
ส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
▪ บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกิด

จากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อการ
สญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 
 



 

EUR04_IT-CH-FR 11 Days (Jan-Jun‘ 20)_09.10.2019                                                                                                      11 
 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมีขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนใน

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

เด็ก, และผูส้งูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและ
ครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทัวรม์ีความ
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศอิตาลี ใช้เวลาย่ืนประมาณ 16 วันท าการ 

(การขอวีซ่าประเทศอิตาลีผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศนูยร์บัค ารอ้งขอวีซ่าประเทศอิตาล)ี 
 VFS อิตาลี : เดอะพลาซ่า, ชัน้ 4 ยนูิตที่ 404 และ405 อาคารจามจรุีสแควร,์ ถนนพญาไท,แขวงวงัใหม,่ เขตปทมุวนั, กรุงเทพฯ  
 พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอรต์เล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมวีีซา่ในกลุม่ประเทศเชง

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 ในกรณีอายไุม่ถงึ 20 ปีบรบิรูณ ์ และกรณีที่ผูเ้ดินทางอายเุกิน 20 ปีบรบิรูณ ์แตย่งัคงสถานะเป็นนกัเรียน/นกัศกึษา และ

มีบิดาหรือมารดาเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้
 หนงัสือรบัรองการท างานจากบรษิัทไม่เกิน สงักดัที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน

ปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เริ่มท างานกบับรษิัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติ
หลงัครบก าหนดลา (หนังสือรับรองการท างานทีย่ื่นในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกนิ 30 วัน กอ่นการไปย่ืนวีซ่าในแต่ละ
ประเทศ)   

 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ , ใบทะเบียนพาณิชย ์ และหนงัสือรบัรองบรษิทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 1  เดือน พรอ้ม
วตัถปุระสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษิัทฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 หนังสือรับรองทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) บัญชีออมทรัพยส์่วนตัว มีอายุไม่เกิน 15 วนัจากวันย่ืนค าร้องวี
ซ่า พร้อมส าเนาสมดุบัญชีเงนิฝากทีแ่สดงยอดเงนิล่าสุดไม่เกิน 7 วนั โดยไม่มีข้อยกเวน้ใดๆทัง้สิน้  ทัง้นีค้วรเลือกเล่มที่มกีาร
เขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ย่างไม่
เดือดรอ้นเมื่อกลบัสู่ภมูิล  าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา่ ตอ้งออกหนงัสือรบัรอง
ค่าใชจ้า่ยในครอบครวัดว้ย ***สถานทตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั*** 

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

 กรณีที่เป็นนกัเรยีน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจรงิเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ พรอ้มส าเนาบตัรนกัเรยีน/นกัศกึษา   
 กรณีที่เด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตอ้งไป

ยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนญุาตใหบ้ตุรเดินทางไปกบัอกีทา่นหนึ่งได ้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถกูปฏิเสธวีซา่ 
สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

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

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวีซา่ของท่าน เน่ืองจาก
การขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถติิในนามของบรษิัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไม่ผ่านการพิจารณาวีซา่ไม่วา่จะเป็นเหตผุลใดกต็าม 
ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งคืนค่าวซี่าได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 
 และเงื่อนไขที่บรษิัทฯ ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทกุประการ  
 


