
 

 
            จุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยว 3 ประเทศไฮไลทของยุโรป ประวัติศาสตรชาติอันยิ่งใหญ สถาปตยกรรมอันโดด
เดน ภูมิทัศนงดงามตา ทั้งหมดนี้รอคอยใหทานมาสัมผัส ชมความยิ่งใหญของสถาปตยกรรมแบบโรมันในอิตาลี มรดกตกทอด
จากบรรพบุรุษทิ้งไวใหเปนสมบัติของชาติ ชมงานศิลปะชั้นสุดยอดที่โลกยอมรับที่นครรัฐวาติกัน ศูนยกลางของคริสตจักร เดิน



 

วันที่ วันที่ 11  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ --  กรุงโรม (อิตาลี)กรุงโรม (อิตาลี)  เสารเสาร  
21.30 น. พรอมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ

เคานเตอร D16-19 สายการบินไทย เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่อง
สัมภาระและการเช็คอิน  

วันที่ วันที่ 22  กรุงโรมกรุงโรม  --  นครรัฐวาติกันนครรัฐวาติกัน  --  โคลอสเซียมโคลอสเซียม  --  น้ําพุเทรวี่น้ําพุเทรวี่   --  บันไดสเปนบันไดสเปน  --  เซียเซีย
นานา  

อาทิตยอาทิตย  

00.20 น. ออกเดินทางสูกรุงโรม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG944  
หมายเหต ุ ทางบริษัทไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน 15 วัน โดยซื้อตัว๋เครื่องบิน, เชารถ

โคช, จองที่พัก, รานอาหาร สถานที่เขาชมตาง ๆ ไวลวงหนาใหกับกรุปทัวร กรณีท่ีเกิด
เหตุการณ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลาชาของสายการบิน,การพลาดเท่ียวบิน (ขึ้น
เครื่องไมทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพบิัต,ิ การถูกปฏิเสธการเขาเมือง ทําให
การเดินทางลาชา หรือเหตุสุดวิสัยอืน่ ๆ ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได หัวหนาทัวร มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรม และไมสามารถคืนเงิน
คาใชจายตาง ๆ ที่ชําระแลว เพราะทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายตาง ๆ ลวงหนาแลว 
และหากมีคาใชจายอื่น ๆ เกิดข้ึนนอกจากในรายการทัวร หัวหนาทัวรจะแจงใหทาน
ทราบ เพราะเปนสิ่งท่ีทางบริษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได 

 

06.50 น. คณะถึงสนามบินลีโอนารโดดาวินชี กรุงโรม ผานการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากรแลว รถโคชนําทานเดินทางเขาสูนครรัฐวาติกัน ซึ่งเปนรัฐอิสระและ
ศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก เขาสูนครรัฐวาติกัน ซึ่งเปนรัฐ
อิสระและศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก ตื่นตาตื่นใจกับความ
อลังการของมหาวิหารเซนตปเตอร ที่ไดรับการตกแตงอยางโออาหรูหรา ชมรูป
ปนแกะสลัก เฟยตา (Pieta) ผลงานชิ้นเอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่
ออกแบบโดยแบรนินี และยอดโดมขนาดใหญที่หาชมไดยาก ซึ่งปจจุบันลวนแต
เปนสิ่งที่สําคัญลํ้าคาคูบานคูเมืองของอิตาลีทั้งสิ้น  

(31 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บาย หลังอาหาร นําเที่ยวชมเมืองหลวงที่ยิ่งใหญมีอายุเกาแกกวา 2,000 ป นําทานเขา

ชมสนามกีฬาโคลอสเซียม ไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก 
สนามกีฬาแหงกรุงโรมนี้ถูกสรางข้ึนในป ค.ศ.80 (ตนคริสตศตวรรษที่ 1) 
อัฒจันทรเปนรปูวงกลมกอดวยอิฐและหินทราย สามารถจุผูชมไดประมาณ 
50,000 คน ใตพื้นสนามประลองมีหองใตดินที่สรางขึ้นเพื่อขังสิงโตและนักโทษ
ประหารกอนปลอยใหออกมาตอสูกันกลางสนาม ปจจบุันไดมีการบูรณะเปน
โบราณสถาน ที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดทั่วโลก ถายรปูกับประตูชัยคอนส
แตนติน, ผานใหทานไดชมเขตอุทยานประวัติศาสตรโรมันฟอรั่ม ซึ่งเปน
ศูนยกลางชีวิตในเมืองของโรมยุคโบราณ, สนามกีฬามกัซีมุส ที่เกาแกและยิ่งใหญ
ที่สุดจุคนได 250,000 คน, จัตุรัสเวเนเซีย มีอาคารแบบเรอเนสซองสในยุคแรก 
ปาลาซโซ ดิ เวเนเซีย เคยเปนฐานบัญชาการใหญของมุสโสลินี ดานตรงขามคือ
อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร-เอ็มมานูเอ็ล แลวไปชมน้ําพุเทรวี่ ผลงานมาสเตอรพี
ซของนิโคลัส-ซาลวี อิสระใหทานไดสํารวจสินคาแบรนดเนมบนถนนคอนดอตติ 
ในเขตยานบันไดสเปน ที่มีชือ่เสียงและคลาคล่ําไปดวยนักทองเที่ยว จากนั้นออก
เดินทางสูเมืองเซียนา ซึ่งเปนเมืองสวยงามที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก
จากองคการยูเนสโก 

 

 
 
 
 
 
 

(232 ก.ม.) 

18.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นําทานเขาสูที่พัก HOTEL  SIENA DEGLI ULIVI หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน www.hotelsienadegliulivi.it 
วันที่ วันที่ 33  เซียนาเซียนา  --  หอเอนปซาหอเอนปซา  --  ฟลอเรนซฟลอเรนซ  --  ดูโอโมดูโอโม  --  จตุรัสซินญอเรียจตุรัสซินญอเรีย  จันทรจันทร  



 

07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูเมืองปซา อนัเปนที่ตั้งของหอเอนปซา เปนสิ่งมหัศจรรย 1 ใน 7 ของ

โลก ในแควนทอสคานา ระหวางเสนทางทานจะไดเห็นรองรอยของอารยธรรม
ของชาวอีทรัสกัน ที่อยูมาตั้งแตครั้งกอนคริสตกาล จนกระทั่งโรมันเขามา
ครอบครอง บานเรือนตลอดจนปราสาทเกาแกตั้งอยูบนเนินเขา เปนชัยภูมิที่
เหมาะสมผานทองทุงเกษตรกรรม และแหลงผลิตไวนชั้นดีของแควนนี้ นําทานเขา
สูจตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลวา "จตุรัสอศัจรรย" หรือที่
ไดรับลงทะเบียนเปนมรดกโลกในชื่อ จัตุรัสดูโอโมแหงปซา คือบริเวณที่ลอมรอบ
ดวยกําแพงใจกลางเมืองปซา ประกอบไปดวยสิ่งกอสรางไดแก มหาวิหารปซา 
(Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุม (Baptistery)  เริ่มสรางปค.ศ.1173  แลวเสร็จ
ในปค.ศ.1372 ปจจุบนัยเูนสโกประกาศใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมในปค.ศ. 
1987 อิสระใหทานถายภาพเปนที่ระลึกตามอัธยาศัย 

(129 ก.ม.) 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บาย หลังอาหาร นําคณะเดินทางเขาสูเมืองเกาของนครฟลอเรนซ เมืองนี้เปน

ศูนยกลางแหงศิลปะในยุคเรอเนสซองส และเปนเมืองที่ไมอนุญาตใหรถโคชเขา
ไปในเขตเมือง มีมหาวิหารซานตามาเรียเดลฟโอเร หรือ Duomo แหงนครฟลอ
เรนซเปนศูนยกลาง ใกลกนัเปนจตุรัสซินญอเรีย เดิมเปนท่ีตั้งรูปปนเดวิดของแท
มานานกวา 3 ศตวรรษ ในปจจุบันถูกเก็บรักษาไวในแกลลอเรีย อะเคเดมี ผานชม
พิพิธภัณฑอุฟฟซี ที่เก็บงานศิลปะล้ําคาในยุคกลางใกล ชมสะพานอันเกาแกเวคคิ
โอ สะพานแหงแรกที่ขามแมน้าํอารโน  

(86 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นําทานเขาสูที่พัก STARHOTELS VESPUCCI หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน www.starhotels.com  
วันที่ วันที่ 44  ฟลอเรนซฟลอเรนซ  --  เวนิส เมสเตรเวนิส เมสเตร  --  เที่ยวเกาะเวนิสเที่ยวเกาะเวนิส  --  จัตุรัสซานมารโคจัตุรัสซานมารโค  --  ลองเรือลองเรือ

กอนโดกอนโดลา ลา   
อังคารอังคาร  

08.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. เดินทางสูจังหวัดเวเนเซีย เมืองหลวงของแควนเวเนโตเปนแควนที่มีความมั่งคั่ง 

และเปนแหลงอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศอิตาลี และยังเปนแควนหนึ่งที่มี
นักทองเที่ยวมามากที่สุดแหงหนึ่งอีกดวย มีนักทองเที่ยวมาเยือนไมต่ํากวา 60 
ลานคนในทกุๆ ป 

(248 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. นําทานลงเรือทัศนาจรขามสูเกาะเวนิส (เมืองที่ไมมีรถยนตวิ่งผาน) เกาะเวนิส มี

เกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกวา 400 แหง ขึ้นฝงที่ซาน
มารโค ศูนยกลางของเกาะเวนิส ผานชม Doge Palace อันเปนที่ประทับของเจาผู
ครองนครเวนิสในอดีตและมีความรุงเรือง เมื่อครั้งทําการคากับตะวัน ออกไกล 
สะพานถอนหายใจที่มีเรื่องราวนาสนใจในอดีต การเปาแกวมูราโนงานฝมือตั้งแต
ครั้งบรรพบุรุษที่มีชื่อเสียง แลวไปชมความสวยงามของจตุรัสซานมารโค ที่
กวางขวางรายลอมไปดวยศิลปะและสถาปตยกรรมแบบไบเซนไทนที่แมแตนโป
เลียนยังหลงใหล รายลอมไปดวยโบสถนักบุญเซนตมารค, หอระฆัง, เสาแหง
นักบุญ ทําใหดูงามสงายิ่งนัก อิสระใหทานไดเดินเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก 
หรือชอปปงสินคาของเมืองอาทิ ผาลูกไม หรือจิบกาแฟในราน Café Florian ที่
เปดใหบริการมาตั้งแตป 1720 นําทานสัมผัสความเปนเวนิส ดวยการลองเรือกอน
โดลา เพื่อชมมนตเสนหแหงนครเวนิส ลําคลองนอยใหญสลับดวยบานเรือนที่มี
เอกลักษณเฉพาะตัวแกรนดคาแนล คลองที่กวางที่สุดของเกาะ และงานกอสรางที่
แสดงใหเห็นถึงความเปนอัจฉริยะดานสถาปตยกรรมที่สะพานเรียลอัลโต 

 

 



 

18.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Chinese 
19.30 น. คณะนั่งเรือกลับสูฝงแผนดินใหญที่ทาเรือตรอนเคตโต   
 นําทานเขาสูที่พัก APOGIA SIRIO VENICE MESTRE หรือเทียบเทาในระดับ

เดียวกัน 
www.hotelapogiasirio.hoteli

nvenice.com 
วันที่ วันที่ 55  เวนิส เมสเตรเวนิส เมสเตร  --  ลูกาโน ลูกาโน --  ลูเซิรนลูเซิรน  --  อินเทอลาเกนอินเทอลาเกน  พุธพุธ  
07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. หลังอาหาร นําคณะออกเดินทางผานเขตเมืองตากอากาศโคโม แลวขามพรมแดน

ที่เมืองคีอัสโซ ประเทศสวิตเซอรแลนด จนเขาสูเมืองลูกาโน เมืองตากอากาศแสน
สวยริมทะเลสาบ ที่ตั้งอยูระหวางพรหมแดนของประเทศสวิตเซอรแลนดและ
อิตาล ี

(330 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บาย ออกเดินทางสูเมืองลูเซิรน เมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงเปนเวลานับศตวรรษมาแลว

ที่นักทองเที่ยวและบุคคลผูมีชื่อเสียงพากันมาเยือนเมืองนี้ นําทานชมรูปสลักสิงโต
หินบนหนาผา สรางขึ้นเพื่อเปนเกียรติแกทหารรับจางชาวสวิส เที่ยวชมสัญลักษณ
ของเมืองคือ สะพานชาเปล สะพานไมทอดตัวขามแมน้ํารอยส ในอดีตสรางมา
ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 14 ถือไดวาเปนสะพานไมที่เกาแกที่สุดแหงหนึ่งของยุโรป 
ภายหลังไดมีการบูรณะขึ้นมาใหมหลังจากถูกไฟไหม โดยดานหลังมียอดเขาพิลา
ตุสเปนฉากสวย อิสระใหชอปปงสินคาชั้นดีของชาวสวิสในเขตคนเดินยานเมือง
เกา อาทิ นาฬิกาชั้นดี, มีดพับวิคตอรีน็อกซ, นาฬิกากุกกู, ช็อกโกแล็ตและอื่น ๆ 
อีกมากมายตามอัธยาศัย   

(170 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  Local 
 นําทานเขาสูที่พัก METROPOLE HOTEL หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน www.metropole.com 
วันที่ วันที่ 66  อินเทอลาเกน อินเทอลาเกน --  กรินเดอวาลดกรินเดอวาลด  --  นั่งรถไฟสูนั่งรถไฟสูยอดเขายอดเขายูงเฟรายูงเฟรา  TTOOPP  OOFF  

EEUURROOPPOOEE  
พฤหัสพฤหัส  

08.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําคณะเดินทางสูหมูบานกรินเดอวาลด จุดเริ่มตนของการทองเที่ยวยอดเขายูงเฟ

รา ในป 2001 UNESCO ประกาศใหยอดเขายูงเฟรา เปนพื้นที่มรดกโลกทาง
ธรรมชาติแหงแรกของยุโรป รถไฟทองเที่ยวธรรมชาต ิ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิต
ยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งไดรับการยกยอง
วาเปน TOP OF EUROPE ระหวางเสนทางนําทานสูยอดเขาแวะชมกลาเซียร หรอื 
ธารน้ําแข็งขนาดใหญ จนถึงสถานีรถไฟท่ีสูงที่สุดในยุโรป เพลิดเพลินและ
สนุกสนานไปกับการเลนหิมะในลานกวาง Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป 
มองเห็นไดกวางไกลที่สุด ณ จดุ 3,571 เมตร  ชมถ้ําน้ําแข็งที่แกะสลักใหสวยงาม 
อยูใตธารน้ําแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดใน
เทือกเขาแอลป ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไมเคยละลาย อิสระให
ทานไดสนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายงูเฟรา และไมควร
พลาดกับการสงโปสการด โดยที่ทําการไปรษณียที่สูงท่ีสุดในยุโรป 

(85 ก.ม.) 

 
 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Local 
บาย นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไมซ้ําเสนทางเดิม เสนทางแสนสวยผาน

เมืองปลอดมลพิษที่ไมอนุญาตใหรถยนตวิ่ง แลวเปลี่ยนขึ้นรถโคชคันเดิมกลับสู
อินเทอลาเกน อิสระใหทานเที่ยวชมเมือง บรรยากาศเสมือนหนึ่งเมืองในหุบเขามี
ภาพของยอดเขายูงเฟราเปนฉากหลัง ถนนสายหลักเรียงรายไปดวยรานคา, ราน
ขายของที่ระลึก ราน อาหารในสไตลแบบสวิส เพลิดเพลินกับการชมเมือง และช
อปปงสินคาชั้นดีที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย   

(12.5 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Local 



 

 นําทานเขาสูที่พัก METROPOLE HOTEL หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน www.metropole.com 
วันที่ วันที่ 77  อินเทอลาเกนอินเทอลาเกน  --  สตราสบูสตราสบูรกรก  --  ยานแกรนดยานแกรนดอิล อิล --  นั่งรถไฟ นั่งรถไฟ TTGGVV  สูปารีสสูปารีส  ศุกรศุกร  
07.30 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. รถโคชขามพรมแดนของสวิตเซอรแลนด-ฝรั่งเศส ผานขามแดนที่เมอืงบาเซิล 

เมืองอุตสาหกรรมเคมีที่มีชื่อเสยีงของสวิส จนขามสูแควนอัลซาส ที่เมือง    สต
ราสบูรก ประเทศฝรั่งเศสเมืองหลวงแหงสหภาพยุโรป อีกทั้งยังเปนที่ตั้งของ
รัฐสภาแหงยุโรปอีกดวย   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บาย นําทานเดนิเที่ยวชมยานเมืองเกาในยานประวัติศาสตร “แกรนดอิล” จตุรัสคาธีด

ราลที่ตั้งของโบสถนอรธเตรอดาม คูบานคูเมืองที่คร้ังหนึ่งเคยเปนอาคารที่สูงที่สุด
ในโลกและปจจุบันสูงเปนอันดับ 4 ของโลก สรางดวยสถาปตยกรรมแบบกอธคิ 
แลวไปชมยานที่เกาแกที่สุดของเมืองคือ La Petite France ไดรับการยกยองจาก
ยูเนสโกใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ.1988 บานเรือนในยุคกลางนี้ไดรับการบูรณะ
ใหอยูในสภาพดีทาสีสดใสหลาก หลายสีสันสลับสับ เปลี่ยนกันไปเรียงรายอยูริม
สองฝงแมน้ําอิล จุดชมวิวทิวทัศนที่งดงามที่สุดของการเดินเที่ยวชมเมือง แลวนํา
ทานนัง่รถไฟ TGV สูนครปารีสว่ิงดวยความเร็ว 250 กิโลเมตรตอชั่วโมงใชเวลา
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 19 นาท ี

 

18.08 น. คณะเดินทางถึงสถานีรถไฟ Paris Est  ในนครปารีส รถโคชทองถิ่นนําทาน
เดินทางสูภัตตาคาร 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นํ าท าน เขาสูที่ พั ก  COURTYARD BY MARRIOTT หรือเที ยบเท าใน ระดับ

เดียวกัน 
www.marriott.com 

วันที่ วันที่ 88  เที่ยวชมมหานครปารีส - หอไอเฟล - รานดิวตี้ฟรี - โบสถโนตเตรอดาม  --
หางแกลลอรี่ลาฟาแยตต  

เสารเสาร  

07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําทานเที่ยวชมมหานครปารสี นครหลวงแหงแฟชั่นชั้นนําของโลก ชมมหาวิหาร

โนตเตรอดาม มหาวิหารในยุคกอธิค ตั้งอยูทางฝงตะวันออกของกรุงปารีสบน
เกาะกลางแมน้ํา (อิลเดอลาซิเต) ไดรับการบูรณะโดย เออแชน วียอเลต-เลอ-ดุค 
สถาปนิกคนสําคัญที่สุดคนหนึง่ของฝรั่งเศส ประติมากรรมและหนาตางประดับ
กระจกสี (stained glass) ระหวางการปฏิวัติฝรั่งเศส มหาวิหารแหงนี้ไดรับความ
เสียหายอยางหนัก งานประตมิากรรมและศิลปะทางศาสนาถูกทําลายไปมาก และ
ไดมีการบูรณะครั้งใหญระหวางคริสตศตวรรษที่ 19 ใหเหมือนเดิมทุกประการ 
ผานชมกลุมอาคารพิพิธภัณฑลูฟร ปจจุบันเก็บงานศิลปะทีม่ีคากวา 300,000 ชิ้น, 
ลานจตุรัสคองคอรด ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ที่ชวนใหระลึกถึงการ
ปฏิวัติใหญฝรั่งเศส ใกลกันเปนสวนตุยเลอลีส สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไว
อยางงดงาม, โบสถแองวาลีดสอันงามสงา, บันทึกภาพหอไอเฟลจากมุมกวาง ณ 
จตุรัสทรอคคาเดโร ปารีสไดรับการกลาวขานวาเปนพิพธิภัณฑที่มีชีวิตโดดเดน
ดวยผลงานศิลปะอันยิ่งใหญ จากนัน้นําทานขึ้นลิฟตสูช้ัน 1 ของหอไอเฟลเพื่อชม
วิวทิวทัศนของมหานครปารีสพรอมรับประทานอาหารกลางวัน 

 

 

 
 

 



 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 58 Tour Eiffel บนหอไอเฟล Local 
บาย นําคณะเที่ยวชมมหานครปารีสตอ เดินทางสูยานถนนชองปเซลิเช (Champs-

Elysees) ซึ่งเปนถนนสายสําคัญมีความยาว 2 กม. รมรื่นไปดวยเงาตนปาตานสอง
ฝง มีทั้งรานคาชั้นนํา หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม น้ําพุ ภัตตาคารชั้นเลิศ ราน
กาแฟ โรงละคร เปนถนนที่มีสีสันตลอด 24 ชั่วโมง จนไดชื่อวาเปนถนนที่สวย
ที่สุดในโลก อิสระใหทานไดชอปปงสินคาแบรนดที่โดงดังของฝรั่งเศส อาทิ สินคา
ประเภท น้ําหอม, เครื่องสําอางค, เครื่องประดับ, เครื่องแตงกายในราน Duty 
Free ที่คืนภาษีใหกับนักทองเที่ยวโดยเฉพาะหรือแบรนดชั้นนําของฝรั่งเศสและ
อิตาลีในหางสรรพสินคาแกลลอรี่ ลาฟาแยตต ยานถนนออสแมนบูโลวารด   

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภตัตาคาร Thai 
 นํ าท าน เขาสูที่ พั ก  COURTYARD BY MARRIOTT หรือเที ยบเท าใน ระดับ

เดียวกัน 
www.marriott.com 

วันที่ 9 พระราชวังแวรซายส - พิพิธภัณฑลูฟร - DINNER CRUISE อาทิตย 
07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําทานเดนิทางสูพระราชวังแวรซายส พระราชวังที่ใหญที่สุดในปฐพีซึ่งอยูหาง

จากจุดศูนยกลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต ปจจุบันบางสวนของ
พระราชวังนี้ไดรับการบูรณะเรียบรอยแลว นําเขาชมความงามของพระราชวัง
ภายในหองตาง ๆ อาทิ หองเทพอพอลโล, หองเทพวีนัส, หองเทพไดอานา และ
หองเดอะฮอลลออฟมิลเลอร แตละหองของพระราชวังลวนมีคาดวยภาพ เขียนสี
แบบเฟรสโก โดยชางฝมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรคาแกการยกยองใหเปนพระราชวัง
ที่งดงามล้ําคาที่สุดแหงหนึ่งของโลก 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร Chinese 
บาย นําคณะเขาชม พิพิธภัณฑลูฟร ซึ่งในอดีตเปนพระราชวังที่ใหญโตมากที่สุดของ

โลก สรางขึ้นในสมัยพระเจาฟลิปออกุสต ราวคริสตศตวรรษที่ 13 ปจจุบัน
พระราชวังแหงนี้กลายเปนพพิิธภัณฑที่สําคัญและใหญโตที่สุดในปารีส ทีน่ัก 
ทองเที่ยวไมควรพลาดชม ภายในเปนที่เก็บรักษาวัตถุโบราณตางๆ ที่มีคาและมี
ชื่อเสียงของโลก เชน ภาพเขียนลาชาก็อง (La Jaconde) หรือภาพโมนาลิซา อัน
เปนภาพวาดของเลโอนารด เดอ วินซี จิตรกรและสถาปนกิชาวอิตาเลียน และ
วัตถุโบราณซึ่งเปนศิลปะอันล้าํคาจากชาติตางๆ กวา 300,000 ชิ้น ที่ฝรั่งเศสเคยมี
อิทธิพลปกครองมาในอดีต สวนใหญไดมาจากตะวันออกกลางและอาณานิคมจาก
ประเทศในเอเชีย เชน รูปแกะสลักซาโมทราซ (La Victoire de Samothrace) และ
รูปแกะสลักเทพธิดาวีนัส (Venus de Milo) และในป 1981 เอ็ม ไอ เปย สถาปนิก
ชื่อดังชาวอเมริกัน ไดสรางทางเขาพิพิธภัณฑเปนรูปปรามิดกระจกครอบคลุมเนื้อ
ที่บนลานนโปเลียน ทําใหสถาปตยกรรมของพิพิธภัณฑแหงนี้ดูโดดเดนเปนสงา 

 
 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ําแบบฝรั่งเศส บนเรือลองแมน้ําแซนน GASTRONOMY พรอม
ชมสถานที่สําคัญคูบานคูเมืองสองฝงของแมน้ําแซนน โบราณสถานและอาคารที่
เกาแกสรางดวยศิลปะแบบเรอเนสซองสควรคาแกการอนุรักษ ทําใหปารีสโดด
เดนเปนมหานครที่งดงามแหงหนึ่งของโลก 

 
 นํ าท าน เขาสูที่ พั ก  COURTYARD BY MARRIOTT หรือเที ยบเท าใน ระดับ

เดียวกัน 
www.marriott.com 

วันที่ วันที่ 1100  ปารีส ปารีส --  เดินทางกลับกรุงเทพเดินทางกลับกรุงเทพ  จันทรจันทร  
08.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 



 

09.30 น. ออกเดินทางสูสนามบินชารลเดอโกล เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ มีเวลาใหทาน
ไดทํา TAX REFUND คืนภาษีกอนการเช็คอนิ 

 

13.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931  
วันที่ วันที่ 1111  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  อังคารอังคาร  
05.55 น. การบินไทยนําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  

(หมายเหตุ  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแจงลวงหนา 
โดยจะคํานึงถึงผลประโยชนที่นักทองเที่ยวไดรับเปนหลักฯ) 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

11 - 21 ต.ค. 2561 116,000.- 105,000.- 93,000.- 18,000.- 14,000.- 
-31,000.- 
-23,000.- 

27 ต.ค. - 6 พ.ย. 2561 

112,000.- 101,000.- 90,000.- 18,000.- 14,000.- 
-29,000.- 
-23,000.- 

3 - 13 พ.ย. 2561 
10 - 20 พ.ย. 2561 
17 - 27 พ.ย. 2561 

29 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2561 106,000.- 96,000.- 85,000.- 18,000.- 14,000.- 
-22,000.- 
-17,500.- 

4 - 14 ธ.ค. 2561 

112,000.- 101,000.- 90,000.- 18,000.- 14,000.- 
-29,000.- 
-23,000.- 

5 - 15 ม.ค. 2562 
12 - 22 ม.ค. 2562 
19 - 29 ม.ค. 2562 

26 ม.ค. - 5 ก.พ. 2562 
2 - 12 ก.พ. 2562 
9 - 19 ก.พ. 2562 

16 - 26 ก.พ. 2562 
23 ก.พ. - 5 มี.ค. 2562  

2 - 12 มี.ค. 2562 
9 - 19 มี.ค. 2562 
16 - 26 ม.ีค. 2562 

คาทัวรรวม : 
  คาตั๋วเครื่องบนิไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามนัเชื้อเพลิง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 

 คาพาหนะทองเที่ยวตามโปรแกรมท่ีระบุ มาตรฐานยุโรป 
 คาเขาชมสนามกีฬาโคลอสเซียม / คาลองเรือกอนโดลาท่ีเกาะเวนิส / คาเรือไป-กลับเกาะเวนิส / คารถไฟสายภูเขายูง 

เฟรายอค / คารถไฟชั้น 2 TGV สูปารีส / คาลองเรือพรอมรับประทานอาหารค่ํา / คาเขาชมพระราชวังแวรซายส  / คา
ขึ้นชั้น 1 หอไอเฟลพรอมรับประทานอาหารกลางวัน / คาเขาชมพิพิธภัณฑลูฟร  
โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงการจัดโรงแรมท่ีพัก หากชวงวันเดนิทางตรงกับงานเทศกาล, การประชุมใหญ, เทรดแฟร อันมีผลทําให
โรงแรมไมมีหองพักวาง หรือ การปรับราคาสูงขึ้นกวา Contract Rates โดยจะเลือกโรงแรมท่ีอยูในระดับเดียวกัน แต
เปนเมืองใกลเคียงแทน คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละ
ประเทศ ไนกรณีทีทานมีขอจํากัดไนการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดลวงหนาเพ่ือความ
เหมาะสม  

 คาทิปพนักงานขบัรถทองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 คาธรรมเนียมวีซาอิตาลี (เชงเกน) **เปนไปตามเงื่อนไขและกฏเกณฑของสถานฑูตกลุมเชงเกน** 
 คาประกันการเดินทางของ บริษทั เอ ดับเบิลยู พี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย)แบบ OASIS TRIPPER PLAN.คุมครองการ

สูญเสียชีวิต/อวยัวะจากอบุัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภยัอายุมากกวา 16 ปนอยกวา 75 ป ไมเกิน 3,000,000 บาท และ
คารักษาพยาบาลในตางประเทศไมเกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว 



 

–หากมีความประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชาของสัมภาระและ
เท่ียวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสาร แนบทายใบจองทัวร 

 คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดแูลของทานเองไมเกิน 
7 กิโลกรัม  

คาทัวรไมรวม : 
  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 

 คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น 
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) 
 คาใชจายสวนตวัอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่ส่ังมาในหองพักคาอาหารและ

เครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทาน
ทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมคีาใชจายเพิ่ม 

การจองทัวร (How to make your reservation) 
 หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ Travel Agent ใกลบานหรือท่ีทานรูจัก

และเชื่อถือได ซึ่งจะดูแลทานดวยขั้นตอนท่ีงาย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนการยืนยันการเดินทางของทาน กรุณา
จองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน ภายไน 3 วันนับจากวันท่ีจอง ซึ่งเงินมัดจํา
ดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไม
ชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบคุคลดังตอไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปนี ้

1. เด็กท่ีมีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวลีแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว 
3. ผูเดินทางท่ีบงบอกการเปนบคุคลไรความสามารถ 
4. ทานท่ีมีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย 

สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูที่กอ
หวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคบัใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะมี
ผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได   

การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)  
  ยกเลิกกอนออกเดินทาง 60 วัน  คืนเงินมัดจําท้ังหมด 
  ยกเลกิกอนออกเดินทาง 59-45 วัน  หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 44-30 วัน  หักมัดจํา 30,000 บาท/ทาน 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วันกอนการเดินทาง  หัก 50% ของคาทัวร 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 14-1 วันกอนการเดินทาง หัก 90% ของคาทัวร 
  ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW หัก 100% ของคาทัวร 
  หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได โดยสามารถยื่นขอวีซา

ไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพ่ิมคือคาวีซา และคาเปลี่ยนชื่อตัว๋เทานั้น และตองไมอยูใน
เงื่อนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบคุคลใดบุคคลหนึง่ในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติวซีา ไม
วาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามอนัเปนการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกันทั้งหมด 
ใหถือเปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน ในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณา
อนุมัติวซีาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอวซีาแบบ
กรุป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบ
ลวงหนากอน 15 วัน และขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการทองเท่ียว รวมท้ังไมสามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิด
เหตุจําเปนสุดวิสัยดังนี้ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดย
สิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ OASIS TRIPPER PLAN ของ เอ ดับเบิลยู พี เซอรวิส
เซส (ประเทศไทย)  ที่ระบุความรับผิดชอบไวในกรมธรรมเทานั้น ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษา



 

ผลประโยชนของทานไวใหไดมากทีสุ่ด และทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึน หากทานถูกปฏิเสธการเขา
เมือง อันเนื่องจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทาน
ชําระมาแลว 

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดนิทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไมเสียคาใชจาย  
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวนัเดินทางกลับ ทานจะตอง

ชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบนิเรียกเก็บ และการจัดท่ีนั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบนิเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัท
ฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว ผู
เดินทางตองรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบ
กับเจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีท่ีตั๋วเครื่องบนิสามารถทํา REFUND ไดหรือไมกอนที่ทานจะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ 

การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50%, ออสเตรียน

แอรไลน 100%, สวนสายการบนิ ฟนแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน  ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการ
สะสมไมลของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือท้ังหมดเปนสิทธิของสายการบินเทานั้น 

คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ 
  คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน

ภายหลัง ถือเปนคาทวัรสวนเพิ่ม บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันท่ีออกตั๋วในทุกกรณี 
โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation) 
  หองพักแบบ Twin คือหองพักท่ีมีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 2 ทาน 

 หองพักแบบ Double คือหองพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทาน 
 หองพักแบบ Triple Room คือหองพักท่ีเตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / 

สําหรับผูพัก 3 ทาน (ท้ังนี้ขึ้นอยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมท่ีแตกตางกันในแตละประเทศ)  
 หองพักแบบ Single คือหองพกัท่ีมีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพกั 1 ทาน 
 หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1 ทาน 
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Tri-

ple Room) ขึ้นอยูกบัขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน 
ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามท่ีตองการ 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเนือ่งจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมติ่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น   

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด และไมมีอาง
อาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หากทาน
ตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ DOUBLE SINGLE USE เปนคาใชจาย
เพิ่มเติมได 

สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกบัวันที่สถานที่เขาชมนั้น ๆ ปด

ทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันทีค่ณะจะเขาชมไมสามารถจอง
ผานระบบดังกลาวได ทางบริษทัฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับ
โปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปน
ผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน เนื่องจากไดชําระ Res-
ervation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาท่ีในชวงวันเดนิทางของทานกอนชําระเงิน 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter) 
  คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปาเพ่ิมเติม ทาน

จะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยกกระเปาขึ้นลง
ได  ทานสามารถเรียกรองเงินคนืได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง 

 สําหรับน้ําหนักของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบนิ คอื 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสาร



 

ชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจ
ปฏิเสธได 

 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหนําขึน้เครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิ้ว) 

 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวา
มาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับภาระความรับผิดชอบ
คาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน 

 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรบัผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร อัน

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผดิชอบตามกฎของกรมการบินพาณชิย ซึ่งจะรับผดิชอบตอ
การสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท / ทาน 

การสบูบุหร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดท่ีชัดเจน

ในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม 
การเดินทางเปนครอบครัว (Family) 
 หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครวั ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและ
ครอบครวัตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ
จําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

เอกสารไนการยื่นวีซาของประเทศอิตาลี ไชเวลายื่นประมาณ 16 วันทําการ 
(การขอวีซาประเทศอิตาลีผูเดินทางทุกทานตองมา สแกนลายนิ้วมือดวยตนเอง ณ ศูนยรับคํารองขอวีซาประเทศอิตาลี) 

อาคารสีลมคอมเพล็ก  ชั้น 15  ถนนสีลม (ใกลสถานีรถไฟฟาศาลาแดง) 
 พาสปอรตท่ียังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดอืนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศ

เชงเกนหรือประเทศอื่น ควรนําไปแสดงดวยเพือ่เปนการงายตอการอนุมัติวซีา 
 รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบพื้นหลังเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดําและหามสแกน) ควรมีอายไุมเกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2 

รูป 
 สําเนาทะเบียนบาน , สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ , สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล , สําเนาทะเบียนสมรส , หยา  
 สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ  และกรณีที่ผูเดินทางอายุเกิน 20 ปบริบูรณ แตยังคงสถานะเปนนักเรียน/นักศึกษา 

และมีบิดาหรือมารดาเปนผูออกคาใชจายให 
 หนังสือรับรองการทํางานจากบรษิัทไมเกิน สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนใน

ปจจุบัน, วันเดือนปที่เร่ิมทํางานกับบริษัทนี้และชวงเวลาท่ีขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเท่ียว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติ
หลังครบกําหนดลา (หนังสือรับรองการทํางานที่ยื่นไนแตละประเทศ ตองออกไมเกิน 30 วัน กอนการไปยื่นวีซาไนแตละ
ประเทศ)   

 กรณีท่ีเปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา , ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทท่ีคัดไวไมเกิน 1  เดือน พรอม
วัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน 

 หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) บัญชีออมทรัพยสวนตัว มีอายุไมเกิน 15 วันจากวันยื่นคํารองวีซา 
พรอมสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงินลาสุดไมเกิน 7 วัน โดยไมมีขอยกเวนไดๆทั้งสิ้น  ทั้งนี้ควรเลือกเลมท่ีมีการเขา
ออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอทีจ่ะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไม
เดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครวัหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรอง
คาใชจายในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีท่ีบริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางท้ังหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ 1–6แลว ทาง
บริษัทจะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพือ่แสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชื่อผูเดินทาง
และเหตุผลท่ีจัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย 

 กรณีท่ีเปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเปนภาษาอังกฤษเทานั้น พรอมสําเนาบัตร
นักเรียน/นักศึกษา   

 กรณีท่ีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตอง
ไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบตุรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ



 

ผูอํานวยการเขตลงลายมือชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถกูปฏิเสธวีซา 

สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรด

แตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

 กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจาก
การขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวซีาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตผุลใดก็ตาม 
ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวซีาได 

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ 

 


