
              

 

    

            จดุหมายปลายทางของนกัทอ่งเที�ยว � ประเทศไฮไลท์ของยโุรป ประวตัศิาสตร์ชาตอินัยิ�งใหญ่ สถาปัตยกรรมอนัโดดเดน่ 
ภมิูทศัน์งดงามตา ทั (งหมดนี (รอคอยให้ทา่นมาสมัผสั ชมความยิ�งใหญ่ของสถาปัตยกรรมแบบโรมนัในอิตาลี มรดกตกทอดจาก
บรรพบรุุษทิ (งไว้ให้เป็นสมบตัขิองชาต ิ ชมงานศลิปะชั (นสดุยอดที�โลกยอมรับที�นครรัฐวาตกินั ศนูย์กลางของคริสต์จกัร เดนิเที�ยว
เมืองในฝันในยคุเรอเนสซองส์ที�ฟลอเร้นซ์  หรือลอ่งเรือตามลําคลองในเวนิส ทา่มกลางบรรยากาศอนัแสนโรแมนตกิ เที�ยวไปอยา่ง
ไม่รู้เบื�อในสวิตเซอร์แลนด์ ดนิแดนในฝัน ภมิูทศัน์อนังดงามของทะเลสาบและภเูขา สมัผสัหิมะบนยอดเขาตลอดทกุฤดกูาล เยือน
ฝรั�งเศส กลา่วกนัวา่เป็นพิพิธภณัฑ์ที�มีชีวิต เดนิทอดน่องไปตามถนน Champs-Élysées ในปารีส ความยิ�งใหญ่ของพระราชวงัแวร์
ซายน์ จดุเปลี�ยนของการปกครองที�โลกจะต้องจดจํา เส้นทางทอ่งเที�ยวแสนสวยของยโุรปนี (กําลงัรอทา่นมาร่วมเดนิทางไปกบัเรา 
วันที� วันที� 11  ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ --  กรุงโรม (อติาลี)กรุงโรม (อติาลี)    



              

 

    

21.30 น. พร้อมคณะที�สนามบินสวุรรณภมิู ชั (น 4 ขาออก อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ
เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที�คอยอํานวยความสะดวกในเรื�อง
สมัภาระและการเช็คอิน  

วันที� วันที� 22  กรุงโรมกรุงโรม  --  นครรัฐวาตกัินนครรัฐวาตกัิน  --  โคลอสเซียมโคลอสเซียม  --  นํ #าพุเทรวี�นํ #าพุเทรวี�   --  บันไดสเปนบันไดสเปน  --  
เซียน่าเซียน่า  

  

00.20 น. ออกเดนิทางสูก่รุงโรม โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG*++  
หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน PQ วนั โดยซื (อตัRวเครื�องบิน, เช่ารถโค้ช

, จองที�พกั, ร้านอาหาร สถานที�เข้าชมตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีที�เกิด
เหตกุารณ์ อาทิ การยกเลกิเที�ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,การพลาดเที�ยวบิน (ขึ (น
เครื�องไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ทําให้
การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื�น ๆ ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรม
ได้ หัวหน้าทัวร์ มีสทิธิZในการเปลี�ยนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ที�
ชําระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชําระคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมีคา่ใช้จ่าย
อื�น ๆ เกิดขึ (นนอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็นสิ�งที�ทาง
บริษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

06.50 น. คณะถึงสนามบินลีโอนาร์โดดาวินชี กรุงโรม ผา่นการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร
แล้ว รถโค้ชนําทา่นเดนิทางเข้าสูน่ครรัฐวาตกินั ซึ�งเป็นรัฐอิสระและศนูย์กลางของ
ศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลกิ เข้าสูน่ครรัฐวาตกินั ซึ�งเป็นรัฐอิสระและ
ศนูย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลกิ ตื�นตาตื�นใจกบัความอลงัการของ
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที�ได้รับการตกแตง่อยา่งโอ่อา่หรูหรา ชมรูปปั (นแกะสลกั 
เฟียต้า (Pieta) ผลงานชิ (นเอกของไมเคลิแองเจโล เสาพลบัพลาที�ออกแบบโดยแบร์
นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที�หาชมได้ยาก ซึ�งปัจจบุนัล้วนแตเ่ป็นสิ�งที�สําคญัลํ (าคา่
คูบ้่านคูเ่มืองของอิตาลีทั (งสิ (น  

(31 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย หลงัอาหาร นําเที�ยวชมเมืองหลวงที�ยิ�งใหญ่มีอายเุก่าแก่กวา่ `,aaa ปี นําทา่นเข้า

ชมสนามกีฬาโคลอสเซียม ได้รับการยกยอ่งให้เป็น P ใน c สิ�งมหศัจรรย์ของโลก 
สนามกีฬาแหง่กรุงโรมนี (ถกูสร้างขึ (นในปี ค.ศ.80 (ต้นคริสต์ศตวรรษที� P) อฒัจนัทร์
เป็นรูปวงกลมก่อด้วยอิฐและหินทราย สามารถจผุู้ชมได้ประมาณ 50,000 คน ใต้
พื (นสนามประลองมีห้องใต้ดนิที�สร้างขึ (นเพื�อขงัสงิโตและนกัโทษประหารก่อนปลอ่ย
ให้ออกมาตอ่สู้กนักลางสนาม ปัจจบุนัได้มีการบรูณะเป็นโบราณสถาน ที�สามารถ
ดงึดดูนกัทอ่งเที�ยวได้ทั�วโลก ถ่ายรูปกบัประตชูยัคอนสแตนตนิ, ผา่นให้ทา่นได้ชม
เขตอทุยานประวตัศิาสตร์โรมนัฟอรั�ม ซึ�งเป็นศนูย์กลางชีวิตในเมืองของโรมยคุ
โบราณ, สนามกีฬามกัซีมสุ ที�เก่าแก่และยิ�งใหญ่ที�สดุจคุนได้ 250,000 คน, 
จตัรัุสเวเนเซีย มีอาคารแบบเรอเนสซองส์ในยคุแรก ปาลาซโซ ด ิ เวเนเซีย เคยเป็น
ฐานบญัชาการใหญ่ของมสุโสลนีิ ด้านตรงข้ามคืออนสุาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์-เอ็ม
มานเูอ็ล แล้วไปชมนํ (าพเุทรวี� ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลสั-ซาลวี อิสระให้ทา่นได้
สํารวจสนิค้าแบรนด์เนมบนถนนคอนดอตต ิในเขตยา่นบนัไดสเปน ที�มีชื�อเสียงและ
คลาคลํ�าไปด้วยนกัทอ่งเที�ยว จากนั (นออกเดนิทางสูเ่มืองเซียน่า ซึ�งเป็นเมือง
สวยงามที�ได้รับการขึ (นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยเูนสโก้ 

 

 
 
 
 
 
 

(232 ก.ม.) 

18.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร Local 
 นําทา่นเข้าสูที่�พกั HOTEL NH SIENA**** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.nh-hotels.com 
วันที� วันที� 33  เซียน่า เซียน่า --  หอเอนปิซ่าหอเอนปิซ่า  --  ฟลอเร้นซ์ฟลอเร้นซ์  --  ดโูอโม่ดโูอโม่  --  จตุรัสซนิญอเรียจตุรัสซนิญอเรีย    
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองปิซา่ อนัเป็นที�ตั (งของหอเอนปิซา่ เป็นสิ�งมหศัจรรย์ P ใน c ของ

โลก ในแคว้นทอสคาน่า ระหวา่งเส้นทางท่านจะได้เห็นร่องรอยของอารยธรรมของ
ชาวอีทรัสกนั ที�อยูม่าตั (งแตค่รั (งก่อนคริสต์กาล จนกระทั�งโรมนัเข้ามาครอบครอง 

(129 ก.ม.) 



              

 

    

บ้านเรือนตลอดจนปราสาทเก่าแก่ตั (งอยูบ่นเนินเขา เป็นชยัภมิูที�เหมาะสมผา่นท้อง
ทุง่เกษตรกรรม และแหลง่ผลิตไวน์ชั (นดีของแคว้นนี ( นําทา่นเข้าสูจ่ตรัุสกมัโป เดย์            
มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลวา่ "จตรัุสอศัจรรย์" หรือที�ได้รับลงทะเบียน
เป็นมรดกโลกในชื�อ จตัรัุสดโูอโมแหง่ปิซา่ คือบริเวณที�ล้อมรอบด้วยกําแพงใจกลาง
เมืองปิซา่ ประกอบไปด้วยสิ�งก่อสร้างได้แก่ มหาวิหารปิซา่ (Duomo) หอเอน 
(Torre) หอศีลจุ่ม (Baptistery)  เริ�มสร้างปีค.ศ.1173  แล้วเสร็จในปีค.ศ.1372 
ปัจจบุนัยเูนสโกประกาศให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมในปีค.ศ. 1987 อิสระให้ทา่น
ถ่ายภาพเป็นที�ระลกึตามอธัยาศยั 

 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย หลงัอาหาร นําคณะเดนิทางเข้าสูเ่มืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ เมืองนี (เป็นศนูย์กลาง

แหง่ศลิปะในยคุเรอเนสซองส์ และเป็นเมืองที�ไม่อนญุาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมือง 
มีมหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร หรือ Duomo แหง่นครฟลอเร้นซ์เป็นศนูย์กลาง 
ใกล้กนัเป็นจตรัุสซินญอเรีย เดมิเป็นที�ตั (งรูปปั (นเดวิดของแท้มานานกวา่ � ศตวรรษ 
ในปัจจบุนัถกูเก็บรักษาไว้ในแกลลอเรีย อะเคเดมี ผา่นชมพิพิธภณัฑ์อฟุฟิซี ที�เก็บ
งานศลิปะลํ (าคา่ในยคุกลางใกล้ ชมสะพานอนัเก่าแก่เวคคโิอ สะพานแหง่แรกที�ข้าม
แม่นํ (าอาร์โน  

(86 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร Local 
 นํ าท่ าน เข้าสู่ ที� พัก  STARHOTELS VESPUCCI**** ห รือ เทียบ เท่ าในระดับ

เดียวกนั 
www.starhotels.com  

วันที� วันที� 44  ฟลอเร้นซ์ฟลอเร้นซ์  --  เวนิส เมสเตร้เวนิส เมสเตร้  --  เที�ยวเกาะเวนิสเที�ยวเกาะเวนิส  --  จัตุรัสซานมาร์โคจัตุรัสซานมาร์โค  --  
ล่องเรือกอนโดล่า ล่องเรือกอนโดล่า   

  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
09.00 น. เดนิทางสูจ่งัหวดัเวเนเซีย เมืองหลวงของแคว้นเวเนโตเป็นแคว้นที�มีความมั�งคั�ง 

และเป็นแหลง่อตุสาหกรรมมากที�สดุในประเทศอิตาลี และยงัเป็นแคว้นหนึ�งที�มี
นกัทอ่งเที�ยวมามากที�สดุแหง่หนึ�งอีกด้วย มีนกัทอ่งเที�ยวมาเยือนไม่ตํ�ากวา่ qa ล้าน
คนในทกุๆ ปี 

(248 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
13.00 น. นําท่านลงเรือทัศนาจรข้ามสู่เกาะเวนิส (เมืองที�ไม่มีรถยนต์วิ�งผ่าน) เกาะเวนิส             

มีเกาะน้อยใหญ่กวา่ PPr เกาะ และมีสะพานเชื�อมถึงกนักวา่ saa แห่ง ขึ (นฝั�งที�ซาน
มาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส ผ่านชม Doge Palace อันเป็นที�ประทับของเจ้า             
ผู้ครองนครเวนิสในอดีตและมีความรุ่งเรือง เมื�อครั (งทําการค้ากับตะวนั ออกไกล 
สะพานถอนหายใจที�มีเรื�องราวน่าสนใจในอดีต การเป่าแก้วมรูาโน่งานฝีมือตั (งแต่
ครั (งบรรพบุรุษที� มี ชื�อเสียง แล้วไปชมความสวยงามของจตุรัสซานมาร์โค ที�
กว้างขวางรายล้อมไปด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ที�แม้แต่นโป
เลียนยังหลงใหล รายล้อมไปด้วยโบสถ์นักบุญเซนต์มาร์ค, หอระฆัง, เสาแห่ง
นักบุญ ทําให้ดงูามสง่ายิ�งนัก อิสระให้ท่านได้เดินเที�ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก 
หรือช้อปปิ (งสินค้าของเมืองอาทิ ผ้าลกูไม้ หรือจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที�เปิด
ให้บริการมาตั (งแตปี่ Pc`a นําท่านสมัผสัความเป็นเวนิส ด้วยการลอ่งเรือกอนโดลา่ 
เพื� อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส ลําคลองน้อยใหญ่ สลับด้วยบ้านเรือนที� มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัแกรนด์คาแนล คลองที�กว้างที�สดุของเกาะ และงานก่อสร้างที�
แสดงให้เห็นถึงความเป็นอจัฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที�สะพานเรียลอลัโต้ 

 

 

18.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร Local 
P9.30 น. คณะนั�งเรือกลบัสูฝั่�งแผน่ดนิใหญ่ที�ทา่เรือตรอนเคตโต้   
 นําท่านเข้าสู่ ที�พัก APOGIA SIRIO VENICE MESTRE**** หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.hotelapogiasirio.hotel   

invenice.com 



              

 

    

วันที� วันที� 55  เวนิส เมสเตร้เวนิส เมสเตร้  --  ลูกาโน่ ลูกาโน่ --  ลูเซร์ิน ลูเซร์ิน --  อนิเทอลาเก้นอนิเทอลาเก้น    
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
08.00 น. หลงัอาหาร นําคณะออกเดนิทางผา่นเขตเมืองตากอากาศโคโม แล้วข้ามพรมแดนที�

เมืองคีอสัโซ ่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จนเข้าสูเ่มืองลกูาโน่ เมืองตากอากาศแสน
สวยริมทะเลสาบ ที�ตั (งอยูร่ะหวา่งพรหมแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี 

(330 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย ออกเดินทางสู่เมืองลเูซิรน์ เมืองท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียงเป็นเวลานบัศตวรรษมาแล้วที�

นกัทอ่งเที�ยวและบคุคลผู้ มีชื�อเสียงพากนัมาเยือนเมืองนี ( นําทา่นชมรูปสลกัสงิโตหิน
บนหน้าผา สร้างขึ (นเพื�อเป็นเกียรติแก่ทหารรับจ้างชาวสวิส เที�ยวชมสญัลกัษณ์ของ
เมืองคือ สะพานชาเปล สะพานไม้ทอดตวัข้ามแม่นํ (ารอยส์ ในอดีตสร้างมาตั (งแต่
คริสต์ศตวรรษที�  14 ถือได้ว่าเป็นสะพานไม้ที� เก่าแก่ที�สุดแห่งหนึ�งของยุโรป 
ภ าย ห ลังได้ มี ก ารบู รณ ะขึ (น ม าให ม่ ห ลังจาก ถูก ไฟ ไห ม้  โด ย ด้ าน ห ลัง มี                       
ยอดเขาพิลาตสุเป็นฉากสวย อิสระให้ช้อปปิ (งสินค้าชั (นดีของชาวสวิสในเขตคนเดิน
ยา่นเมืองเก่า อาทิ นาฬิกาชั (นดี, มีดพบัวิคตอรีน็อกซ์, นาฬิกากุ๊กก,ู ช็อกโกแลต็และ
อื�น ๆ อีกมากมายตามอัธยาศัย จนได้เวลาเดินทางสู่เมืองอินเทอลาเก้น เมืองโร
แมนตกิที�ถกูขนาบไปด้วยทะเลสาบและมีเทือกเขาแอลป์เป็นฉากหลงั 

(170 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  Local Fondue 
 นําทา่นเข้าสูที่�พกั METROPOLE HOTEL**** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.metropole.com 
วันที�วันที�   66  อนิเทอลาเก้น อนิเทอลาเก้น --  กรินเดอวาลด์กรินเดอวาลด์  --  นั� งรถไฟสู่นั� งรถไฟสู่ยอดเขายอดเขายงูเฟรายงูเฟรา  TTOOPP  OOFF  

EEUURROOPPOOEE  
  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําคณะเดินทางสู่หมู่บ้านกรินเดอวาลด์ จุดเริ�มต้นของการท่องเที�ยวยอดเขา          

ยงูเฟรา ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้ยอดเขายงูเฟรา เป็นพื (นที�มรดกโลกทาง
ธรรมชาติแห่งแรกของยโุรป รถไฟท่องเที�ยวธรรมชาติ JUNGFRAUBAHN ขึ (นพิชิต
ยอดเขายงูเฟราที�มีความสงูกว่าระดบันํ (าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ�งได้รับการยกย่อง
ว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทางนําท่านสูย่อดเขาแวะชมกลาเซียร์ หรือ 
ธารนํ (าแข็งขนาดใหญ่  จนถึงสถานีรถไฟที�สูงที�สุดในยุโรป เพลิดเพลินและ
สนุกสนานไปกับการเล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx จุดชมวิวที�สูงที�สุดในยุโรป 
มองเห็นได้กว้างไกลที�สดุ ณ จุด 3,571 เมตร  ชมถํ (านํ (าแข็งที�แกะสลกัให้สวยงาม 
อยู่ใต้ธารนํ (าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารนํ (าแข็ง Aletsch ที�ยาวที�สุดใน
เทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระให้ทา่น
ได้สนกุสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายงูเฟรา และไม่ควรพลาดกับ
การสง่โปสการ์ด โดยที�ทําการไปรษณีย์ที�สงูที�สดุในยโุรป 

(85 ก.ม.) 

 
 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Local 
บา่ย นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซํ (าเส้นทางเดิม เส้นทางแสนสวยผ่าน

เมืองปลอดมลพิษที�ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ�ง แล้วเปลี�ยนขึ (นรถโค้ชคันเดิมกลับสู ่         
อินเทอลาเก้น อิสระให้ท่านเที�ยวชมเมือง บรรยากาศเสมือนหนึ�งเมืองในหุบเขามี
ภาพของยอดเขายูงเฟราเป็นฉากหลงั ถนนสายหลกัเรียงรายไปด้วยร้านค้า, ร้าน
ขายของที�ระลกึ ร้าน อาหารในสไตล์แบบสวิส เพลิดเพลินกบัการชมเมือง และช้อป
ปิ (งสนิค้าชั (นดีที�มีชื�อเสียงตามอธัยาศยั   

(12.5 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 นําทา่นเข้าสูที่�พกั METROPOLE HOTEL**** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.metropole.com 
วันที� วันที� 77  อนิเทอลาเก้นอนิเทอลาเก้น  --  สตราสบูสตราสบูรก์รก์  --  ย่านแกรนด์อลิ ย่านแกรนด์อลิ --  นั� งรถไฟ นั� งรถไฟ TTGGVV  สู่ปารีสสู่ปารีส    
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
08.30 น. รถโค้ชข้ามพรมแดนของสวิตเซอร์แลนด์-ฝรั�งเศส ผ่านข้ามแดนที�เมืองบาเซิล เมือง

อุตสาหกรรมเคมีที�มีชื�อเสียงของสวิส จนข้ามสู่แคว้นอัลซาส ที�เมืองสตราสบูรก์ 
ประเทศฝรั�งเศสเมืองหลวงแห่งสหภาพยโุรป อีกทั (งยงัเป็นที�ตั (งของรัฐสภาแห่งยโุรป  



              

 

    

อีกด้วย  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย นําท่านเดินเที�ยวชมย่านเมืองเก่าในย่านประวัติศาสตร์ “แกรนด์อิล” จัตุรัส          

คาธีดราลที�ตั (งของโบสถ์นอร์ธเตรอดาม คู่บ้านคู่เมืองที�ครั (งหนึ�งเคยเป็นอาคารที�สงู
ที�สุดในโลกและปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
กอธิค แล้วไปชมย่านที�เก่าแก่ที�สดุของเมืองคือ La Petite France ได้รับการยกย่อง
จากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1988 บ้านเรือนในยุคกลางนี (ได้รับการ
บรูณะให้อยูใ่นสภาพดีทาสีสดใสหลาก หลายสีสนัสลบัสบัเปลี�ยนกนัไปเรียงรายอยู่
ริมสองฝั�งแม่นํ (าอิล จดุชมวิวทิวทศัน์ที�งดงามที�สดุของการเดนิเที�ยวชมเมือง แล้วนํา
ท่านนั�งรถไฟ TGV สู่นครปารีสวิ�งด้วยความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชั�วโมงใช้เวลา
เดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง 19 นาที 

 

18.08 น. คณะเดนิทางถึงสถานีรถไฟ Paris Est  ในนครปารีส รถโค้ชท้องถิ�นนําทา่นเดนิทาง
สูภ่ตัตาคาร 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร Thai 
 นําท่านเข้าสู่ที�พัก CONCORDE MONTPARNASSE**** หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกนั 
www.hotel-montparnasse.com 

วันที� วันที� 88  พระราชวังแวร์ซายส์  - เที�ยวชมมหานครปารีส    
b7.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําทา่นเดนิทางสูพ่ระราชวงัแวร์ซายส์ พระราชวงัที�ใหญ่ที�สดุในปฐพีซึ�งอยูห่า่งจาก

จดุศนูย์กลางของปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต้ ปัจจบุนับางสว่นของพระราชวงันี (
ได้รับการบรูณะเรียบร้อยแล้ว นําเข้าชมความงามของพระราชวงัภายในห้องตา่ง ๆ 
อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนสั, ห้องเทพไดอาน่า และห้องเดอะฮอลล์ออฟ
มิลเลอร์ แตล่ะห้องของพระราชวงัล้วนมีคา่ด้วยภาพ เขียนสีแบบเฟรสโก้ โดย
ช่างฝีมือเอกชาวฝรั�งเศส ควรคา่แก่การยกยอ่งให้เป็นพระราชวงัที�งดงามลํ (าคา่ที�สดุ
แหง่หนึ�งของโลก 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  Local 
บา่ย นําคณะเที�ยวชมมหานครปารีสต่อ เดินทางสู่ย่านถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-

Elysees) ซึ�งเป็นถนนสายสําคญัมีความยาว 2 กม. ร่มรื�นไปด้วยเงาต้นปาตานสอง
ฝั�ง มีทั (งร้านค้าชั (นนํา หอแสดงศลิปะ สวนดอกไม้ นํ (าพ ุภตัตาคารชั (นเลศิ ร้านกาแฟ 
โรงละคร เป็นถนนที�มีสีสนัตลอด 24 ชั�วโมง จนได้ชื�อว่าเป็นถนนที�สวยที�สดุในโลก 
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ (งสินค้าแบรนด์ที�โด่งดังของฝรั�งเศส อาทิ สินค้าประเภท 
นํ (าหอม, เครื�องสําอางค์, เครื�องประดับ, เครื�องแต่งกายในร้าน Duty Free ที�คืน
ภาษีให้กับนักท่องเที�ยวโดยเฉพาะหรือแบรนด์ชั (นนําของฝรั�งเศสและอิตาลีใน
ห้างสรรพสนิค้าแกลลอรี� ลาฟาแยตต์ ยา่นถนนออสแมนบโูลวาร์ด 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ  ภตัตาคาร Chinese 
 นําท่านเข้าสู่ที�พัก CONCORDE MONTPARNASSE**** หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกนั 
www.hotel-montparnasse.com 

วันที� 9 เที�ยวชมมหานครปารีส - หอไอเฟล - ร้านดวิตี #ฟรี - โบสถ์โนตเตรอ
ดาม  --ห้างแกลลอรี�ลาฟาแยตต์- พพิธิภณัฑ์ลูฟร์ - DINNER CRUISE 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 



              

 

    

08.00 น. นําท่านเที�ยวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชั�นชั (นนําของโลก ชมมหาวิหาร
โนตเตรอดาม มหาวิหารในยคุกอธิค ตั (งอยู่ทางฝั�งตะวนัออกของกรุงปารีสบนเกาะ
กลางแม่นํ (า (อิลเดอลาซิเต้) ได้รับการบูรณะโดย เออแชน วียอเลต์-เลอ-ดุค 
สถาปนิกคนสําคัญที�สุดคนหนึ�งของฝรั�งเศส ประติมากรรมและหน้าต่างประดับ
กระจกสี (stained glass) ระหว่างการปฏิวตัิฝรั�งเศส มหาวิหารแห่งนี (ได้รับความ
เสียหายอย่างหนกั งานประติมากรรมและศิลปะทางศาสนาถกูทําลายไปมาก และ
ได้มีการบรูณะครั (งใหญ่ระหว่างคริสต์ศตวรรษที� 19 ให้เหมือนเดิมทกุประการ ผ่าน
ชมกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ปัจจุบันเก็บงานศิลปะที�มีค่ากว่า 300,000 ชิ (น,        
ลานจตุรัสคองคอร์ด ซึ�งออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ที�ชวนให้ระลึกถึง           
การปฏิวตัิใหญ่ฝรั�งเศส ใกล้กันเป็นสวนตยุเลอลีส์ สวนแบบฝรั�งเศสที�ออกแบบไว้
อย่างงดงาม, โบสถ์แองวาลีดส์อนังามสง่า, บนัทึกภาพหอไอเฟลจากมุมกว้าง ณ 
จตรัุสทรอคคาเดโร ปารีสได้รับการกลา่วขานว่าเป็นพิพิธภณัฑ์ที�มีชีวิตโดดเดน่ด้วย
ผลงานศลิปะอนัยิ�งใหญ่  

 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภตัตาคาร Thai 
บา่ย นําคณะเข้าชม พิพธิภณัฑ์ลฟูร์ ซึ�งในอดีตเป็นพระราชวงัที�ใหญ่โตมากที�สดุของโลก 

สร้างขึ (นในสมยัพระเจ้าฟิลปิออกสุต์ ราวคริสต์ศตวรรษที� 13 ปัจจบุนัพระราชวงั
แหง่นี (กลายเป็นพิพิธภณัฑ์ที�สําคญัและใหญ่โตที�สดุในปารีส ที�นกั ทอ่งเที�ยวไม่ควร
พลาดชม ภายในเป็นที�เก็บรักษาวตัถโุบราณตา่งๆ ที�มีคา่และมีชื�อเสียงของโลก 
เช่น ภาพเขียนลาชาก็อง (La Jaconde) หรือภาพโมนาลซิา่ อนัเป็นภาพวาดของ     
เลโอนาร์ด เดอ วินซี จิตรกรและสถาปนิกชาวอิตาเลียน และวตัถโุบราณซึ�งเป็น
ศลิปะอนัลํ (าคา่จากชาตติา่งๆ กวา่ 300,000 ชิ (น ที�ฝรั�งเศสเคยมีอิทธิพลปกครองมา
ในอดีต สว่นใหญ่ได้มาจากตะวนัออกกลางและอาณานิคมจากประเทศในเอเชีย 
เช่น รูปแกะสลกัซาโมทราซ (La Victoire de Samothrace) และรูปแกะสลกั
เทพธิดาวีนสั (Venus de Milo) และในปี 1981 เอ็ม ไอ เป่ย สถาปนิกชื�อดงัชาว
อเมริกนั ได้สร้างทางเข้าพิพิธภณัฑ์เป็นรูปปิรามิดกระจกครอบคลมุเนื (อที�บนลาน     
นโปเลียน ทําให้สถาปัตยกรรมของพิพธิภณัฑ์แหง่นี (ดโูดดเดน่เป็นสงา่ 

 
 

 

18.30 น. รับประทานอาหารคํ�าแบบฝรั�งเศส บนเรือลอ่งแม่นํ (าแซนน์ พร้อมชมสถานที�สําคญั
คู่บ้านคู่เมืองสองฝั�งของแม่นํ (าแซนน์ โบราณสถานและอาคารที�เก่าแก่สร้างด้วย
ศิลปะแบบเรอเนสซองส์ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ทําให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที�
งดงามแหง่หนึ�งของโลก  

 นําท่านเข้าสู่ที�พัก CONCORDE MONTPARNASSE**** หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกนั 

www.hotel-montparnasse.com 

วันที� วันที� 1100  ปารีส ปารีส --  เดนิทางกลับกรุเดนิทางกลับกรุงเทพงเทพ    
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
09.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบินชาร์ลเดอโกล เพื�อเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ มีเวลาให้ทา่นได้

ทํา TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
 

13.40 น. ออกเดนิทางโดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG*ef  
วันที� วันที� 1111  เดนิทางกลับถงึเดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯกรุงเทพฯ    
05.55 น. การบินไทยนําทา่นเดนิทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  

(หมายเหต ุ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิZในการปรับเปลี�ยนโปรแกรมเพื�อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า 
โดยจะคํานงึถงึผลประโยชน์ที�นกัท่องเที�ยวได้รับเป็นหลกัฯ) 

 
 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  CChhiilldd  44--1111  CChhiilldd  44--66  DDBBLL  SSGGLL  NNOO  TTKKTT  



              

 

    

AAdduullttss  WWiitthh  BBeedd  NNoo  BBeedd  SSGGLL  SSUUPPPP  AADDLL  //  CCHHDD  
12 - 22 ม.ค. 2562 

110,000.- 99,000.- 89,000.- 16,500.- 12,500.- -30,000.- 
-24,000.- 

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 มี.ค. 2562 
q – Pq เม.ย. 2562 

117,000.- 106,000.- 94,000.- 

 
 
17,500.-  

 
 
13,500.-  

-32,000.- 
-25,000.- 

c – Pc เม.ย. 2562 
� – P� เม.ย. 2562 
PP – `P เม.ย. 2562 
P� – `� เม.ย. 2562 
`a - �a เม.ย. 2562 108,000.- 98,000 87,000.- 17,500.- 13,500.- -22,000.- 

-17,000.- 
`c เม.ย. – c พ.ค. 2562 

113,000.- 102,000.- 91,000.- 17,500.- 13,500.- -30,000.- 
-24,000.- 

s – Ps พ.ค. 2562 
PP – `P พ.ค. 2562 
Pr - `r พ.ค. 2562 

`Q  พ.ค. – s มิ.ย. 2562 
คา่ทวัร์รวม : 
 � คา่ตัRวเครื�องบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ�มของนํ (ามนัเชื (อเพลงิ ณ วันที� 14 กนัยายน 2561 

� คา่พาหนะทอ่งเที�ยวตามโปรแกรมที�ระบ ุมาตรฐานยโุรป 

� คา่เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม / คา่ลอ่งเรือกอนโดลา่ที�เกาะเวนิส / คา่เรือไป-กลบัเกาะเวนิส / คา่รถไฟสายภเูขายงู 

เฟรายอค / คา่รถไฟชั (น 2 TGV สูป่ารีส / คา่ลอ่งเรือพร้อมรับประทานอาหารคํ�า / คา่เข้าชมพระราชวงัแวร์ซายส์  / คา่เข้าชม
พิพิธภณัฑ์ลฟูร์ โรงแรมที�พกัตามระบใุนรายการ หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น) ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิZใน
การเปลี�ยนแปลงการจดัโรงแรมที�พกั หากช่วงวนัเดินทางตรงกบังานเทศกาล, การประชมุใหญ่, เทรดแฟร์ อนัมีผลทําให้
โรงแรมไมมี่ห้องพกัวา่ง หรือ การปรับราคาสงูขึ (นกวา่ Contract Rates โดยจะเลือกโรงแรมที�อยูใ่นระดบัเดียวกนั แตเ่ป็นเมือง
ใกล้เคียงแทน คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถิ�นในแตล่ะประเทศ ในกรณีที
ท่านมีข้อจํากดัในการรบัประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้เพื#อความเหมาะสม  
� คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเที�ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 

� คา่ธรรมเนียมวีซ่าอิตาลี (เชงเก้น) **เป็นไปตามเงื�อนไขและกฏเกณฑ์ของสถานฑตูกลุม่เชงเก้น** 

� คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสียชีวิต/
อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิ (นเชิง จากอบุติัเหต ุสําหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จํานวนเงินเอาประกนัภยั 
1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถึงคา่รักษาพยาบาลตอ่เนื�องหลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 
1,500,000 บาท ทั (งนี (ครอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที�ไมไ่ด้เกิดจากโรคประจําตวั 

� คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ P ใบ นํ (าหนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน c 
กิโลกรัม  

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
 � คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 



              

 

    

� คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถิ�น 

� คา่ทําหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 

� คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เครื�องดื�มในห้องพกั และคา่อาหารที�สั�งมาในห้องพกัคา่อาหารและ
เครื�องดื�มที�สั�งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที�ทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่นทาน
ได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ�ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที�ทา่นรู้จกัและ

เชื�อถือได้ ซึ�งจะดแูลทา่นด้วยขั (นตอนที�ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื�อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณาจอง
ทวัร์และชาํระเงนิมัดจาํล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดนิทางหนึ�งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที�จอง ซึ�งเงินมดัจํา
ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นที�เหลือลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไม่
ชําระเงินสว่นที�เหลือตามวนัที�กําหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมมี่เงื�อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิZในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื�องจากสถานที�ทอ่งเที�ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อื (ออํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ( 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิZในการไมรั่บจองทวัร์สําหรับลกูค้าดงัต่อไปนี ( 

1. เดก็ที�มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง s ขวบ 

2. ผู้สงูอายทีุ�มีความจําเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื�องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 

3. ผู้ เดินทางที�บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 

4. ทา่นที�มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลที�มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ที�ดื�มสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบคาย 
สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ที�ไมย่อมรับเงื�อนไขระหวา่งทวัร์ ที�มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ ที�ก่อหวอด 
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึ�งบางครั (งอาจจะมีผลกระทบกบั
ผู้ ร่วมคณะทา่นอื�นหรือโปรแกรมทอ่งเที�ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 P. การยกเลกิและขอเงินคา่บริการที�ชําระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ( 

    P.P ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัที�นําเที�ยว                
          ให้คืน fbb% ของเงนิค่าบริการ 

    P.` ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที�นําเที�ยว 
         ให้คืน qb% ของเงนิค่าบริการ 

    P.� ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที�นําเที�ยว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 `. คา่ใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวที�ได้จ่ายจริง เพื�อการเตรียมการจดัการนําเที�ยวตอ่ไปนี ( ให้นํามาหกัจากเงิน  
    คา่บริการที�ต้องจ่ายตามข้อ P แตถ้่าคา่ใช้จ่ายสงูกวา่เงินคา่บริการที�ได้ชําระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวจะเรียกจาก 
    นกัทอ่งเที�ยวไมไ่ด้ ทั (งนี (ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยว แสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเที�ยวทราบ ดงัตอ่ไปนี ( 
    `.P คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    `.` คา่มดัจําของบตัรโดยสารเครื�องบิน 
    `.� คา่ใช้จ่ายที�จําเป็นอื�นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑ์ที�นํามาใช้นี ( เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญติัธุรกิจนําเที�ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.`QQP โดย
ประกาศใช้นบัตั (งแตว่นัที� PQ มิถนุายน `QQ� เป็นต้นไป 

ตัRวเครื�องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้องชําระ

คา่ใช้จ่ายสว่นต่างที�สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที�นั�งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ซึ�งทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการออกตัRวเครื�องบินไปแล้ว ผู้ เดินทาง
ต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นั (น และหากทา่นไมแ่น่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบั



              

 

    

เจ้าหน้าที�ฯ เพื�อยืนยนัในกรณีที�ตัRวเครื�องบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไมก่่อนที�ทา่นจะชําระเงินคา่ทวัร์สว่นที�เหลือ 
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัRวกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์

ไลน์ 100%, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึ (นอยูก่บัเงื�อนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนั (น ๆ ซึ�งการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขบางสว่นหรือทั (งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเทา่นั (น 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํ (ามนัเชื (อเพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ 
 � คิดตามอตัราที�ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันที� 14 กนัยายน 2561 การเปลี�ยนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพิ�ม บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธิZในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที�ออกตัRวในทกุกรณี 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
 � ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที�มีเตียงเดี�ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึ�งห้อง / สําหรับพกั 2 ทา่น 

� ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที�มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สําหรับพกั 2 ทา่น 

� ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที�เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / สําหรับ
ผู้พกั 3 ทา่น (ทั (งนี (ขึ (นอยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที�แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  

� ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที�มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ�งห้อง / สําหรับพกั 1 ทา่น 

� ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที�มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สําหรับพกั 1 ทา่น 

� ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีที�ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple 
Room) ขึ (นอยูก่บัข้อจํากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึ�งมกัมีความแตกตา่งกนั ซึ�ง
อาจจะทําให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที�ต้องการ 

� โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมมี่เครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอณุหภมิูตํ�า เครื�องปรับอากาศที�มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดรู้อนเท่านั (น   

� ในกรณีที�มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึ (น �-s เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิZ ในการ
ปรับเปลี�ยน หรือย้ายเมืองเพื�อให้เกิดความเหมาะสม 

� โรงแรมในยโุรปที�มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที�เป็นห้องเดี�ยวอาจเป็นห้องที�มีขนาดกะทดัรัด และไมมี่อา่ง
อาบนํ (า ซึ�งขึ (นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั (น ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่น
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจ่ายเพิ�มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จ่ายเพิ�มเติมได้ 

สถานที�เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 � การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั (งปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัที�สถานที�เข้าชมนั (น ๆ ปิดทํา

การ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัที�คณะจะเข้าชมไมส่ามารถจองผา่น
ระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที�ระบไุว้ในเอกสารของสถานที�นั (น ๆ หรือ สลบัโปรแกรม
เพื�อให้ทา่นได้เข้าชมสถานที�ดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึ�งเหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลทําให้ทา่น
ไมส่ามารถเข้าชมสถานที�ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมมี่การคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนื�องจากได้ชําระ Reservation Fee ไป
แล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที�เข้าชมจากเจ้าหน้าที�ในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อนชําระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 � คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิ�มเติม ทา่นจะ

ถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ (นลงได้  
ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครั (ง 

� สําหรับนํ (าหนกัของสมัภาระที�ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเครื�องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผู้ โดยสารชั (น
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางนํ (าหนกัเพิ�มเป็นสทิธิของสายการบินที�ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

� สําหรับกระเป๋าสมัภาระที�ทางสายการบินอนญุาตให้นําขึ (นเครื�องได้ ต้องมีนํ (าหนกัไมเ่กิน c กิโลกรัม และมีความกว้าง+



              

 

    

ยาว+สงู ไมเ่กิน PPQ เซนติเมตร หรือ `Q เซนติเมตร (�.cQ  นิ (ว) x Qq เซนติเมตร (`P.Q นิ (ว) x sq เซนติเมตร (Pr นิ (ว) 

� ในบางรายการทวัร์ ที�ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ (าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ตํ�ากวา่มาตรฐาน
ได้ ทั (งนี (ขึ (นอยูก่บัข้อกําหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธิZไมรั่บภาระความรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในนํ (าหนกั
สว่นที�เกิน 

� กระเป๋าและสมัภาระที�มีล้อเลื�อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ (นบนพาหนะการเดินทาง 

� บริษัทฯขอสงวนสทิธิZในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนัเกิด
จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ�งจะรับผิดชอบตอ่การ
สญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน Pa,aaa บาท / ทา่น 

การสบูบหุรี� (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เรื�องการงดสบูบหุรี� บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที�ตา่ง ๆ จะมีข้อกําหนดที�ชดัเจนใน

เรื�องการสบูบหุรี� และมีสถานที�โดยเฉพาะสําหรับผู้สบูบหุรี� ทั (งนี (เนื�องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที�ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เดก็, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั�วโมงติดตอ่กนั ทา่นและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทั (งหมด 

เอกสารในการยื�นวีซ่าของประเทศอติาลี ใช้เวลายื�นประมาณ fw วันทาํการ 
(การขอวีซา่ประเทศอิตาลีผู้ เดนิทางทกุท่านต้องมา สแกนลายนิ #วมือด้วยตนเอง ณ ศนูย์รับคําร้องขอวีซา่ประเทศอิตาลี) 

อาคารสีลมคอมเพลก็  ชั (น PQ  ถนนสีลม (ใกล้สถานีรถไฟฟา้ศาลาแดง) 
� พาสปอร์ตที�ยงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมตํ่�ากวา่ q เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่ประเทศเชง

เก้นหรือประเทศอื�น ควรนําไปแสดงด้วยเพื�อเป็นการง่ายตอ่การอนมุติัวีซา่ 

� รูปถ่ายสีขนาด ` นิ (ว จํานวน ` ใบพื (นหลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวดําและห้ามสแกน) ควรมีอายไุมเ่กิน q เดือนและเหมือนกนัทั (ง ` รูป 

� สําเนาทะเบียนบ้าน , สําเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ , สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกลุ , สําเนาทะเบียนสมรส , หยา่  

� สําเนาสติูบตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ `a ปีบริบรูณ์  และกรณีที�ผู้ เดินทางอายเุกิน `a ปีบริบรูณ์ แตย่งัคงสถานะเป็นนกัเรียน/นกัศกึษา และ
มีบิดาหรือมารดาเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายให้ 

� หนงัสือรับรองการทํางานจากบริษัทไมเ่กิน สงักดัที�ทา่นทํางานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นั (นโดยระบตํุาแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน
ปัจจบุนั, วนัเดือนปีที�เริ�มทํางานกบับริษัทนี (และช่วงเวลาที�ขอลางานเพื�อเดินทางไปทอ่งเที�ยว หลงัจากนั (นจะกลบัมาทํางานตามปกติ
หลงัครบกําหนดลา (หนังสือรับรองการทาํงานที�ยื�นในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกนิ eb วัน ก่อนการไปยื�นวีซ่าในแต่ละ
ประเทศ)   

� กรณีที�เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า , ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทที�คดัไว้ไมเ่กิน 1  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั q เดือน 

� หนังสือรับรองทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว มีอายุไม่เกนิ fq วันจากวันยื�นคาํร้องวี
ซ่า พร้อมสาํเนาสมุดบัญชีเงนิฝากที�แสดงยอดเงนิล่าสุดไม่เกนิ z วัน โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั #งสิ #น  ทั (งนี (ควรเลือกเลม่ที�มีการ
เข้าออกของเงินสมํ�าเสมอ และมีจํานวนไมตํ่�ากวา่ q หลกั เพื�อให้เหน็วา่มีฐานะการเงินเพียงพอที�จะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อยา่งไม่
เดือดร้อนเมื�อกลบัสูภ่มิูลําเนา ในกรณีที�เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ�งในการยื�นขอวีซา่ ต้องออกหนงัสือรับรอง
คา่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั*** 

� กรณีที�บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทั (งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ P–qแล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึ�งฉบบัเพื�อแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของทา่น โดยระบชืุ�อผู้ เดินทางและ
เหตผุลที�จดัการเดินทางนี (ในจดหมายด้วย 

� กรณีที�เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจริงเป็นภาษาองักฤษเทา่นั (น พร้อมสําเนาบตัรนกัเรียน/



              

 

    

นกัศกึษา   

� กรณีที�เดก็อายตํุ�ากวา่ 18 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึ�ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยที�บิดา, มารดา จะต้องไป
ยื�นเรื�องแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนึ�งได้ ณ ที�วา่การอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผู้ อํานวยการเขตลงลายมือชื�อ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

� การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้วา่ท่านจะถกูปฏิเสธวีซา่ 
สถานทตูไมคื่นค่าธรรมเนียมที�ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื�นคําร้องใหม่ ก็ต้องชําระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครั (ง 

� หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแตง่
กายสภุาพ ทั (งนี (บริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที�ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ�มเติม ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

� กรณีที�ทา่นยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิZในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซ่าของทา่น เนื�องจาก
การขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

� ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และชําระเงินมดัจําแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
 และเงื�อนไขที�บริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ  

 

 


