
              

 

    

 



              

 

    

 

1� เม.ย. 2562 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - มหานครปารีส (ฝรั! งเศส) เสาร์ 
21.00 น. พร้อมคณะที�สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ 

D 16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที�คอยอํานวยความสะดวกในเรื�องสมัภาระ
และการเช็คอิน  

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้จดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ 78 วนัก่อนการเดนิทาง โดยซื :อ
ตั;วเครื�องบิน, เช่ารถโค้ช, จองโรงแรมที�พกั, ร้านอาหาร ตลอดจนสถานที�เข้าชม
ตา่ง ๆ เพื�อเป็นการเตรียมพร้อมให้กบักรุ๊ปทวัร์ ในกรณีที�เกิดเหตกุารณ์อนั
สดุวิสยัอาทิ การยกเลกิเที�ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเที�ยวบิน 
(ขึ :นเครื�องไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต ิรวมถึงการ
ถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเป็นผลทําให้การเดนิทางลา่ช้า หรือ ไม่สามารถ
เดนิทางไปยงัจดุหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม หวัหน้าทวัร์ มีสทิธิEในการ
ปรับเปลี�ยนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ที�ทา่นได้ชําระ
มาแล้ว เพราะทางบริษัท ฯ ได้มีการตกลงชําระคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้าแล้ว 
และหากมีคา่ใช้จ่ายใด ๆ ที�เกิดขึ :นนอกเหนือจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์
จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็นสิ�งที�ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

1% เม.ย. 2562 พพิธิภณัฑ์ลูฟร์ - ประตชัูย - ถนนชองป์เอลิเซ่ - จตุัรัสคองคอร์ด - 
ล่องแม่นํ 5าแซนน์ 

อาทติย์ 

00.05 น. ออกเดนิทางสูก่รุงปารีส โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG930  
07.05 น. ถึงสนามบินชาร์ลเดอโกล ประเทศฝรั�งเศส ผา่นการตรวจคนเข้าเมือง รถโค้ชรอ

รับทา่นแล้วเดินทางเข้าสูใ่จกลางมหานครปารีส  
10.00 น. นําทา่นเข้าสู ่ พิพิธภณัฑ์ลฟูร์ ในอดีตเป็นพระราชวงัที�ใหญ่โตมากที�สดุของโลก 

สร้างขึ :นในสมยัพระเจ้าฟิลปิออกสุต์ ราวคริสต์ศตวรรษที� 7M ปัจจบุนัพระราชวงั
แหง่นี :กลายเป็นพิพิธภณัฑ์ที�สําคญัและใหญ่โตที�สดุในปารีส ที�นกั ทอ่งเที�ยวไม่
ควรพลาดชม ภายในเป็นที�เก็บรักษาวตัถโุบราณตา่ง ๆ ที�มีคา่และมีชื�อเสียงของ
โลก เช่น ภาพเขียน ลาชาก็อง (La Jaconde) หรือภาพ  โมนาลซิา่ อนัเป็น
ภาพวาดของเลโอนาร์ด เดอ วินซี จิตรกรและสถาปนิกชาวอิตาเลียน และวตัถุ
โบราณซึ�งเป็นศลิปะอนัลํ :าคา่จากชาตติา่งๆ กวา่ 300,000 ชิ :น ที�ฝรั�งเศสเคยมี
อิทธิพลปกครองมาในอดีต สว่นใหญ่ได้มาจากตะวนัออกกลางและอาณานิคม
จากประเทศในเอเชีย เช่น รูปแกะสลกัซาโมทราซ (La Victoire de 
Samothrace) และรูปแกะสลกัเทพธิดาวีนสั (Venus de Milo) และในปี 7bc7 
เอ็ม ไอ เป่ย สถาปนิกชื�อดงัชาวอเมริกนั ได้สร้างทางเข้าพิพิธภณัฑ์เป็นรูปปิรา
มิดกระจก ครอบคลมุเนื :อที�บนลานนโปเลียน ทําให้สถาปัตยกรรมของ
พิพิธภณัฑ์แหง่นี :ดโูดดเดน่เป็นสงา่ 

 
 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย นําทา่นลอ่งเรือแม่นํ :าแซนน์ ชมสถานที�สําคญัคูบ้่านคูเ่มืองสองฝั�งของแม่นํ :า

แซนน์ โบราณสถาน และอาคารที�เก่าแก่สร้างด้วยศลิปะแบบเรอเนสซองส์ ควร
คา่แก่การอนรัุกษ์ และทําให้ให้ปารีสโดดเดน่เป็นมหานครที�งดงามแหง่หนึ�งของ
โลก นําทา่นเที�ยวชมมหานครปารีส นครหลวงแหง่แฟชั�นชั :นนําของโลก ถ่ายรูป
กบัหอไอเฟล จากจดุชมวิวแบบพาโนรามาที�จตัรัุสทรอคคาเดโร ผ่านชม
ประตชูยัอาร์ค เดอ ตรีอองฟ์ สร้างในปีค.ศ. 1810 เพื�อเป็นอนสุรณ์แหง่ชยัชนะ
ของจกัรพรรดิEนโปเลียน ถนนชองป์เซลเิช ่ (Champs-Elysees) เป็นถนนสาย
สําคญัมีความยาว 2 กม. ร่มรื�นไปด้วยเงาต้นปาตานสองฝั�ง มีทั :งร้านค้าชั :นนํา 
หอแสดงศลิปะ สวนดอกไม้ นํ :าพ ุ ภตัตาคารชั :นเลศิ ร้านกาแฟ โรงละคร ได้ชื�อ
วา่เป็นถนนที�สวยที�สดุในโลก จตรัุสคองคอร์ด ซึ�งออกแบบโดยเลอโนตร (Le 
Notre) ที�ชวนให้ระลกึถึงการปฏิวตัใิหญ่ฝรั�งเศส สวนตยุเลอลีส์ สวนแบบ
ฝรั�งเศสที�ออกแบบไว้อยา่งงดงาม, โบสถ์แองวาลีดส์อนังามสงา่ด้วยยอดโดมสี
ทอง ได้รับการกลา่วขานวา่เป็นพิพิธภณัฑ์ที�มีชีวิต โดดเดน่ด้วยผลงานศลิปะอนั
ยิ�งใหญ่ 

 

 

18.30 น. รับประทานอาหารคํ!า ณ ภตัตาคาร Local 



              

 

    

 นําท่านเข้าสู่ที!พัก MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES **** 
หรือเทยีบเท่า 

www.mercureparis.com 

1X เม.ย. 2562 พระราชวังแวร์ซายส์ - โบสถ์โนตเตรอดาม - ช้อปปิ5งดวิตี 5ฟรี - 
ห้างสรรพสินค้า  แกลเลอรีลาฟาแยต 

จันทร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที!โรงแรม Buffet 
kb.00 น. นําทา่นเดนิทางสูพ่ระราชวงัแวร์ซายส์ พระราชวงัที�ใหญ่ที�สดุในปฐพีซึ�งอยูห่า่ง

จากจดุศนูย์กลางของปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต้ ปัจจบุนับางสว่นของพระ
ราช วงันี :ได้รับการบรูณะเรียบร้อยแล้ว นําทา่นเข้าชมความงามของพระราชวงั
ภายในห้องตา่ง ๆ อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนสั, ห้องเทพไดอาน่า และ
ห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แตล่ะห้องของพระราชวงัล้วนมีคา่ด้วยภาพ เขียน
สีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือชาวฝรั�งเศส ควรคา่แก่การยกยอ่งให้เป็นพระราชวงั
ที�งดงามลํ :าคา่ที�สดุแหง่หนึ�งของโลก  

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Thai 
บา่ย นําคณะชมมหาวิหารโนตเตรอดาม สร้างด้วยศลิปะแบบกอธิค ตั :งอยูบ่นเกาะ

กลางแม่นํ :าจดุกําเนิดของชาวปารีเชียง ประตมิากรรมและหน้าตา่งประดบั
กระจกสี (stained glass) โดดเดน่เป็นสงา่คูบ้่านคูเ่มือง อิสระให้ทา่นช้อปปิ :ง
สนิค้าแบรนด์ที�โดง่ดงัของฝรั�งเศสในแกลลอรี ลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสินค้าที�
ใหญ่และทนัสมยัที�สดุ ยา่นถนนออสแมนบโูลวาร์ด และสนิค้าประเภทนํ :าหอม, 
เครื�องสําอางค์, เครื�องประดบั, เครื�องแตง่กายในร้าน Duty Free  ที�คืนภาษี
ให้กบันกัทอ่งเที�ยวโดยเฉพาะ  

19.00 น. รับประทานอาหารคํ!า ณ ภตัตาคาร Chinese 

 นําท่านเข้าสู่ที!พัก MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES **** 
หรือเทยีบเท่า 

www.mercureparis.com 

1^ เม.ย. 2562 มองต์มาตร์ - หอไอเฟล - รถไฟทจีวีี - ดจิอง (ฝรั! งเศส) อังคาร 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที!โรงแรม Buffet 
08.30 น. นําคณะเดนิทางสูม่องต์มาตร์ (Montmartre) ตั :งอยูบ่นเนินเขาทางตอนเหนือ

ของกรุงปารีส เป็นยา่นศลิปะที�โดง่ดงัแหง่หนึ�งในอดีตประมาณคริสต์ศตวรรษที� 
19 มีศลิปินดงั ๆ มาปักหลกัอยูห่ลายคนก่อนที�จะมีชื�อเสียง  บนเนินเขาสงู 7Mk 
เมตร เป็นที�ตั :งของโบสถ์ซาเครเกอร์ สร้างขึ :นเพื�อเป็นอนสุรณ์สถานที�อทิุศแด่
ชาวฝรั�งเศส ที�เสียชีวิตจากสงครามกบัปรัสเซีย ออกแบบตามแบบศลิปะสไตล์
โรมนั - ไบเซนไทน์ ด้านลา่งเป็นยา่นปิกลัล์ (Pigalle) แหลง่บนัเทิงยามราตรีของ
กรุงปารีส จากนั :นนําคณะบนัทกึภาพหอไอเฟลจากมมุกว้าง ณ จตรัุสทรอคคา
เดโร ปารีสได้รับการกลา่วขานวา่เป็นพิพธิภณัฑ์ที�มีชีวิตโดดเดน่ด้วยผลงาน
ศลิปะอนัยิ�งใหญ่ 
 

 
 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  Chinese 
บา่ย ออกเดนิทางโดยรถไฟดว่นจากสถานี Paris Est สูเ่มืองดจิอง (ฝรั�งเศส) วิ�งด้วย

ความเร็ว r8k กิโลเมตรตอ่ชั�วโมง เมืองดจิองตั :งอยูค่อ่นไปทางทิศตะวนัออก
ของประเทศฝรั :งเศส  เมืองดจิองเป็นเมืองที�มีชื�อเสียงในเรื�องของไวน์ชั :นเลศิ 
เมืองดจิองเป็นเมืองหลวงที�มีความสําคญัด้านประวตัศิาสตร์ของแคว้นเบอร์กนั
ดีและฝรั�งเศสเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะประวตัศิาสตร์อนัเก่าแก่ในเรื�องของการ
ผลติไวน์ นอกจากวฒันธรรมเกี�ยวกบัไวน์และการปลกูองุน่แล้ว เมืองดจิองยงั
เป็นอีกเมืองที�มีความเกี�ยวพนักบัคริสต์ศาสนาเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะ
ประวตัศิาสตร์อนัเก่าแก่ในเรื�องของการผลติไวน์ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ!า ณ ภตัตาคาร Local 

 นําท่านเข้าสู่ที!พัก HOLIDAY INN DIJON**** หรือเทยีบเท่า  www.holidayinndijon.co
m 



              

 

    

1e เม.ย. 2562 ดจิอง - เบร์ิน - อนิเทอลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) - อสิระให้ช้อปปิ5ง พุธ 
g7.00 น. รับประทานอาหารเช้าที!โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําทา่นเดนิทางข้ามสูพ่รมแดนสวิตเซอร์แลนด์ที�กรุงเบิรน์  เมืองหลวงอนังาม

สงา่ของชาวสวสิ กรุงเบิร์นเป็นเมืองเก่าจากยคุกลางที�สวยงาม ตั :งอยูริ่มคุ้งโค้ง
ของแม่นํ :าอาเรอ (Aare River) ล้อมรอบทั :ง M ด้าน เป็นชยัภมิูที�เหมาะสมในการ
ตั :งเมือง ชื�อเมืองมาจาก "Baren" หรือเมืองแหง่หมี สญัลกัษณ์ของเมืองคือบอ่
หมี (Bear Pit) ที�นกัทอ่งเที�ยวนิยมในการไปเยี�ยมชม ภายในเมืองเก่าที�ได้รับการ
อนรัุกษ์ไว้ได้อยา่งดี หลงัจากได้รับการคดัเลือกให้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม
และเป็นมรดกโลกจากองค์การยเูนสโก นบัวา่เป็นเมืองโบราณเก่า แก่และโร
แมนตกิ เหมาะแก่การเดนิเที�ยวชม ความงดงามของสถาปัตยกรรม เป็นสิ�งที�
นกัทอ่งเที�ยวไม่ควรพลาด 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Thai 
บา่ย เดนิทางสูเ่มืองอินเทอลาเก้น อนัเป็นแหลง่ท่องเที�ยวที�สําคญัของ กงัตองแบรน

เนอร์โอเบอลนัด์ ตั :งอยูท่ะเลสาบสองแหง่ มีภาพของยอดเขายงูเฟราเป็นฉาก
หลงั อีกทั :งยงัเป็นเมืองแหง่การพกัผอ่น สมัผสับรรยากาศอนับริสทุธิE เมืองเลก็ ๆ 
บรรยากาศเสมือนหนึ�งเมืองในหบุเขา ถนนสายหลกัเรียงรายไปด้วย ร้านค้า 
ร้านขายของที�ระลกึ ร้านอาหาร ในสไตล์แบบสวิส เพลดิเพลนิกบัการชมเมือง 
และช้อปปิ :งสนิค้าตามอธัยาศยั  

hi.00 น. รับประทานอาหารคํ!า ณ ภตัตาคาร Local 
 นําท่านเข้าสู่ที!พัก METROPOLE HOTEL**** หรือเทยีบเท่า www.metropole-

interlaken.ch 
1j เม.ย. 2562 กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - ลูกาโน่ พฤหสับด ี
g8.00 น. รับประทานอาหารเช้าที!โรงแรม Buffet 
09.00 น. คณะออกเดนิทางสูก่รินเดอวาลด์ จดุเริ�มต้นของการทอ่งเที�ยวยอดเขายงุค์ฟราว 

ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้เป็นพื :นที�มรดกโลกทางธรรมชาตแิหง่แรกของ
ยโุรป สมัผสัรถไฟทอ่งเที�ยวธรรมชาตขิอง JUNGFRAUBAHN ขึ :นพิชิตยอดเขา
ยงูเฟราที�มีความสงูกวา่ระดบันํ :าทะเลถึง 11,333 ฟตุ ซึ�งได้รับการยกยอ่งวา่เป็น 
TOP OF EUROPE ระหวา่งเส้นทางขึ :นสูย่อดเขา รถไฟจอดให้ทา่นได้ชมกลา
เซียร์ หรือ ธารนํ :าแข็งขนาดใหญ่  Aletsch ที�ยาวที�สดุในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 
rr ก.ม. และหนา }kk เมตรโดยไม่เคยละลาย จนถึงสถานีรถไฟที�สงูที�สดุใน
ยโุรป เพลดิเพลนิสนกุสนานไปกบัการเลน่หิมะในลานกว้าง Sphinx จดุชมวิวที�
สงูที�สดุในยโุรป มองเห็นได้กว้างไกลที�สดุ ณ จดุ 3,571 เมตร  พาทา่นชมถํ :า
นํ :าแข็งที�แกะสลกัให้สวย งามอยูใ่ต้ธารนํ :าแข็ง Mk เมตร อิสระให้ทา่นได้
สนกุสนานและเพลดิเพลนิกบักิจกรรมบนยอดเขายงุค์ฟราว และไม่ควรพลาด
กบัการสง่โปสการ์ด โดยที�ทําการไปรษณีย์ที�สงูที�สดุในยโุรป 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Local 
บา่ย นําคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซํ :าเส้นทางเดมิ เส้นทางแสนสวย

ผา่นเมืองเวงเก้น หมู่บ้านปลอดมลพิษและหมู่บ้านเลาเทอบรุนเน่น แล้วเดินทาง
เข้าสูเ่มืองลกูาโน่ เมืองตากอากาศแสนสวยริมทะเลสาบ ที�ตั :งอยูร่ะหวา่ง
พรมแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ!า ณ ภตัตาคาร   Chinese 
 นําท่านเข้าสู่ที!พัก HOTEL ADMIRAL**** หรือเทยีบเท่า www.luganohoteladmiral.co

m/ 
1i เม.ย. 2562 ลูกาโน่ - โรแมนตกิบนเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - 

ล่องเรือกอนโดล่า 
ศุกร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที!โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะเดนิทางสูจ่งัหวดัเวเนเซีย เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เป็นแคว้นที�มี

ความมั�งคั�ง และเป็นแหลง่อตุสาหกรรมมากที�สดุในประเทศอิตาลี อีกทั :งยงัเป็น
 



              

 

    

แคว้นที�มีนกัทอ่งเที�ยวมามากที�สดุแหง่หนึ�งอีกด้วย มีนกัทอ่งเที�ยวมาเยือนไม่ตํ�า
กวา่ 60 ล้านคนในทกุ ๆ ปี 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย นําทา่นลงเรือทศันาจรข้ามสูเ่กาะเวนิส (เมืองที�ไม่มีรถยนต์วิ�งผา่น) เกาะเวนิส มี

เกาะน้อยใหญ่กวา่ 77c เกาะ และมีสะพานเชื�อมถึงกนักวา่ �kk แหง่ ขึ :นฝั�งที�
ซานมาร์โค ศนูย์กลางของเกาะเวนิส ผา่นชม Doge Palace อนัเป็นที�ประทบั
ของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีตและมีความรุ่งเรือง เมื�อครั :งทําการค้ากบั
ตะวนัออกไกล สะพานถอนหายใจที�มีเรื�องราวน่าสนใจในอดีต การเป่าแก้วมู
ราโน่งานฝีมือตั :งแตค่รั :งบรรพบรุุษที�มีชื�อเสียง แล้วไปชมความสวยงามของ
จตัรัุสซานมาร์โค ที�กว้างขวางรายล้อมไปด้วยศลิปะและสถาปัตยกรรมแบบไบ
เซนไทน์ที�แม้แตน่โปเลียนยงัหลงใหล โบสถ์เซนต์มาร์ค, หอระฆงั, เสาแหง่
นกับญุ ทําให้ดงูามสงา่ยิ�งนกั อิสระให้ทา่นได้เดนิเที�ยวชมเกาะอนัแสนโรแมน
ตกิ หรือช้อปปิ :งสนิค้าของเมืองอาทิ ผ้าลกูไม้ หรือจิบกาแฟในร้าน Café Florian 
ที�เปิดให้บริการมาตั :งแตปี่ค.ศ. 1720 รายการทวัร์รวมค่าใช้จ่ายในการ
ล่องเรือกอนโดล่า เพื!อชมความโรแมนตกิของนครเวนิส 

 
 

 
18.00 น. รับประทานอาหารคํ!า ณ ภตัตาคาร Local 
79.00 น. คณะนั�งเรือกลบัสูฝั่�งแผน่ดนิใหญ่ที�ทา่เรือตรอนเคตโต้ แล้วเข้าโรงแรมที�พกั  
 นําท่านเข้าสู่ที!พัก FOURPOINT by SHERATON VENICE MESTRE 

HOTEL**** หรือเทยีบเท่า  
www.starwoodhotels.co

m 
qg เม.ย. 2562 เวนิส เมสเตร้ - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดโูอโม่ - จัตุรัสซนิญอเรีย เสาร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที!โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะออกเดนิทางสูเ่มืองปิซา่ อนัเป็นที�ตั :งของหอเอนปิซา่ เป็นสิ�งมหศัจรรย์ 7 

ใน } ของโลก ในแคว้นทอสคาน่า   
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย นําทา่นเข้าสูจ่ตรัุสกมัโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลวา่ "จตรัุส

อศัจรรย์" หรือที�ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื�อ จตรัุสดโูอโมแหง่ปิซา่ คือ
บริเวณที�ล้อมรอบด้วยกําแพงใจกลางเมืองปิซา่ ประกอบไปด้วยสิ�งก่อสร้าง
ได้แก่ มหาวิหารปิซา่ (Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุ่ม (Baptistery)  เริ�ม
สร้างปี ค.ศ.77}M แล้วเสร็จในปี 7M}r ปัจจบุนัยเูนสโกประกาศให้เป็นมรดก
ทางวฒันธรรมในปีค.ศ. 7bc} อิสระให้ทา่นถ่ายภาพเป็นที�ระลกึตามอธัยาศยั 
จากนั :นเดนิทางเข้าสูเ่มืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์  

 นําคณะเข้าสูเ่มืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ เมืองนี :เป็นศนูย์กลางแหง่ศลิปะในยคุ
เรอเนสซองส์ และเป็นเมืองที�ไม่อนญุาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมือง มีมหาวหิาร
ซานตามาเรียเดลฟิโอเร หรือ Duomo แหง่นครฟลอเร้นซ์เป็นศนูย์กลาง ใกล้กนั
เป็นจตรัุสซินญอเรีย 7 ใน M จตัรัุสที�โดดเดน่ของอิตาลี นอกจากรายล้อมด้วย
อาคารเก่าแก่แล้ว ยงัมีงานประตมิากรรมแกะสลกัหินอ่อนที�งดงาม ทั :งรูป
แกะสลกัเดวิด เทพเนปจนู เทพอพอลโล เพอร์ซิอสุ เฮอร์ควิลีส รวมทั :งอนสุาวรีย์
ของโคสโิม่ที� 7 แหง่ตระกลูเมดซีิ ผา่นชมพิพธิภณัฑ์อฟุฟิซี ที�เก็บงานศลิปะลํ :า
คา่ในยคุกลาง ชมสะพานอนัเก่าแก่เวคคโิอ สะพานแหง่แรกที�ข้ามแม่นํ :าอาร์โน 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ!า ณ ภตัตาคาร Local 
 นําท่านเข้าสู่ที!พัก STARHOTELS VESPUCCI**** หรือเทยีบเท่า www.starhotels.com 
2h เม.ย. 2562 ฟลอเร้นซ์ - กรุงโรม - โคลอสเซียม - นํ 5าพุเทรวี! - บันไดสเปน อาทติย์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที!โรงแรม Buffet 
08.00 น. คณะออกเดนิทางเข้าสูก่รุงโรม ระหวา่งเส้นทางทา่นจะได้เห็นร่องรอยของอารย

ธรรมของชาวอีทรัสกนั ที�อยูม่าตั :งแตค่รั :งก่อนคริสต์กาล จนกระทั�งโรมนัเข้ามา
ครอบครอง บ้านเรือนตลอดจนปราสาทเก่าแก่ตั :งอยูบ่นเนินเขา เป็นชยัภมิูที�
เหมาะสมผา่นท้องทุง่เกษตรกรรม และแหลง่ผลติไวน์ชั :นดี 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Thai 
13.00 น. เที�ยวชมกรุงโรมที�ยิ�งใหญ่มีอายเุก่าแก่เกือบ 2,000 ปี ค่าทวัร์รวมตัsวเข้าชม

สนามกีฬาโคลอสเซียม สิ�งก่อสร้างที�ได้รับการยกยอ่งให้เป็น 1 ใน 7 สิ�ง
มหศัจรรย์ของโลก สนามกีฬาแหง่กรุงโรมนี :ถกูสร้างขึ :นในปีค.ศ. 72 ปัจจบุนัได้มี
การบรูณะเป็นโบราณสถานที�สามารถดงึดดูนกัทอ่งเที�ยวได้ทั�วโลก และสถานที�

 
 



              

 

    

น่าสนใจในประวตัศิาสตร์อาทิ ประตชูยัคอนสแตนตนิ, โรมนัฟอรั�ม ซึ�งเป็น
ศนูย์กลางชีวิตในเมืองของโรมยคุโบราณ, สนามกีฬามกัซีมสุ จตัรัุสเวเนเซีย 
อนสุาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์-เอ็มมานเูอ็ล รําลกึถึงการรวมชาต ิ นําชมนํ :าพเุทรวี� 
ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลสั ซาลวี แล้วอิสระให้ทา่นได้สํารวจสนิค้าแบรนด์
เนมบนถนนคอนดอตต ิ ยา่นบนัไดสเปน ที�มีชื�อเสียงและคลาคลํ�าไปด้วย
นกัทอ่งเที�ยว 

 

 
18.30 น. รับประทานอาหารคํ!า ณ ภตัตาคาร Local 
 นําท่านเข้าสู่ที!พัก COURTYARD by MARRIOTT ROME CENTRAL 

PARK**** หรือเทยีบเท่า  
www.marriott.com 

 
2q เม.ย. 2562 วาตกัิน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - สนามบนิ - กรุงเทพฯ จันทร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที!โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําทา่นเข้าสูน่ครรัฐวาตกินั ซึ�งเป็นรัฐอิสระและศนูย์กลางของศาสนาคริสต์

นิกายโรมนัคาทอลกิ ตื�นตาตื�นใจกบัความอลงัการยิ�งใหญ่ของมหาวิหารเซนต์ปี
เตอร์ ที�ได้รับการตกแตง่อยา่งโอ่อา่หรูหรา ถือเป็นศาสนสถานที�งดงามหาที�
เปรียบได้ในโลกใบนี : ชมรูปปั :นแกะสลกัเฟียต้า ผลงานชิ :นเอกของมิเกลนั-แอง
เจโล เสาพลบัพลาที�ออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที�หาชมได้
ยาก มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ แหง่นี :โอบล้อมด้วยระเบียงเสาครึ�งวงกลม ซึ�งเบอร์
นินี ตั :งใจออกแบบเปรียบเทียบเสมือนแขนของศาสนาจกัร ที�ยื�นออกไปโอบล้อม
โลกและคริสต์ศาสนิกชน ความใหญ่โตของจตัรัุสนี :สามารถจคุนได้ถึง 400,000 
คนในช่วงทีมีพธีิสําคญัทางศาสนา ซึ�งปัจจบุนัล้วนแตเ่ป็นสิ�งที�สําคญัลํ :าคา่
คูบ้่านคูเ่มืองของอิตาลีทั :งสิ :น 

 

10.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบินลีโอนาร์โด ดาวินชี เพื�อเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ มีเวลา
ให้ทา่นได้ทํา  TAX REFUND  คืนภาษีก่อนการเช็คอิน  

13.55 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เที!ยวบนิที!  TG 9%X  
2� เม.ย. 2562 เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ อังคาร 
05.%5 น. การบนิไทยนําท่านเดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

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

กาํหนดวันเดนิทาง 
1�-q� เมษายน 256q 

 � ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ทา่น หรือ 3 ทา่น) ราคาทา่นละ   
� เดก็อาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมีเตียงเสริม ราคาทา่นละ  
� เดก็อาย ุ4-6 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น ไม่มีเตียงเสริม ราคาทา่นละ 
� พกัห้องเดี�ยว (DBL SGL USED) จ่ายเพิ�มทา่นละ 
� พกัห้องเดี�ยว (SGL SUPPLEMENT) จ่ายเพิ�มท่านละ 
� ในกรณีที�ไมใ่ช้ตั;วผู้ใหญ่ หกัตอ่ท่าน 
� ในกรณีที�ไมใ่ช้ตั;วเดก็ หกัตอ่ทา่น 

113,000.- 
102,000.- 
97,000.- 
16,500.- 
12,500.- 

-30,000.- 
-23,000.- 

คา่ทวัร์รวม : 
 � คา่ตั;วเครื�องบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ�มของนํ :ามนัเชื :อเพลงิ ณ วนัที� 14 กนัยายน 2567 

� คา่พาหนะทอ่งเที�ยวตามโปรแกรมที�ระบ ุ
� คา่เข้าชมพิพิธภณัฑ์ลฟูท์ / คา่เข้าชมพระราชวงัแวร์ซายส์ / ค่าเรือลอ่งแมนํ่ :าแซนน์ / คา่รถไฟชั :น 2 TGV สูดิ่จอง 

(ฝรั�งเศส) / คา่รถไฟสายภเูขายงุค์ฟราวยอค / ค่าเรือไป-กลบัเกาะเวนิส / คา่เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม 
� โรงแรมที�พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น)  
� คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถิ�นในแตล่ะประเทศ 
� คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเที�ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
� คา่ธรรมเนียมวีซ่าฝรั�งเศส (เชงเก้น) 
� คา่บริการนําทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้ มีประสบการณ์นําเที�ยว และคอยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทา่น 
� คา่ธรรมเนียมวีซ่าอิตาลี (เชงเก้น) **เป็นไปตามเงื�อนไขและกฏเกณฑ์ของสถานฑตูกลุม่เชงเก้น** 
� คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสียชีวิต/

อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิ :นเชิง จากอบุติัเหต ุสําหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ7�-}8 ปี จํานวนเงินเอาประกนัภยั 



              

 

    

7,kkk,kkk บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถึงคา่รักษาพยาบาลตอ่เนื�องหลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 
7,8kk,kkk บาท ทั :งนี :ครอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที�ไมไ่ด้เกิดจากโรค 
–หากมีความประสงค์จะเพิ�มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระ
และเที�ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสาร แนบท้ายใบจองทวัร์ 

� คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ นํ :าหนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 7 
กิโลกรัม  

� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 
คา่ทวัร์ไมร่วม : 
 � คา่ธรรมเนียมภาษีหกั 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
ทวัร์และชําระเงินมดัจําลว่งหน้า 30,000 บาทต่อผู้ เดินทางหนึ�งทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัที�จอง ซึ�งเงินมดัจําดงักลา่วจะ
เป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นที�เหลือลว่งหน้า 21 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไมชํ่าระเงิน
สว่นที�เหลือตามวนัที�กําหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไมมี่เงื�อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิEในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื�องจากสถานที�ทอ่งเที�ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อื :ออํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี : 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิEในการไมรั่บจองทวัร์สําหรับลกูค้าดงัต่อไปนี : 

1. เดก็ที�มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 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 :งอาจจะมีผลกระทบ
กบัผู้ ร่วมคณะทา่นอื�นหรือโปรแกรมทอ่งเที�ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge) 
 7. การยกเลกิและขอเงินคา่บริการที�ชําระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี : 

    7.7 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัที�นําเที�ยว                
          ให้คืน hgg% ของเงนิค่าบริการ 

    7.r ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที�นําเที�ยว 
         ให้คืน Xg% ของเงนิค่าบริการ 

    7.M ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที�นําเที�ยว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 r. คา่ใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวที�ได้จ่ายจริง เพื�อการเตรียมการจดัการนําเที�ยวตอ่ไปนี : ให้นํามาหกัจากเงิน  
    คา่บริการที�ต้องจ่ายตามข้อ 7 แตถ้่าคา่ใช้จ่ายสงูกวา่เงินคา่บริการที�ได้ชําระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวจะเรียกจาก 
    นกัทอ่งเที�ยวไมไ่ด้ ทั :งนี :ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยว แสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเที�ยวทราบ ดงัตอ่ไปนี : 
    r.7 คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    r.r คา่มดัจําของบตัรโดยสารเครื�องบิน 
    r.M คา่ใช้จ่ายที�จําเป็นอื�นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑ์ที�นํามาใช้นี : เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญติัธุรกิจนําเที�ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.r887 โดย
ประกาศใช้นบัตั :งแตว่นัที� 78 มิถนุายน r88M เป็นต้นไป 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 



              

 

    

 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตั;วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์
ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึ :นอยูก่บัเงื�อนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนั :นๆ ซึ�งการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขบางสว่นหรือทั :งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเทา่นั :น 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํ :ามนัเชื :อเพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที�ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัที� 12 ธนัวาคม 2560 การเปลี�ยนแปลงของสายการบินในภายหลงั 

ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพิ�มที�ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิEในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที�ออกตั;ว 
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 / 

สําหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทั :งนี :ขึ :นอยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที�แตกต่างกนัในแตล่ะประเทศ)  
� 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�ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึ :นอยู่กบัข้อจํากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึ�งมกัมีความแตกตา่งกนั ซึ�ง
อาจจะทําให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที�ต้องการ 

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

� ในกรณีที�มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึ :น M-� เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิE 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 7 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิ�มเติม ทา่น

จะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ :นลงได้  
ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ r ยโูร / ใบ / ครั :ง 

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

� สําหรับกระเป๋าสมัภาระที�ทางสายการบินอนญุาตให้นําขึ :นเครื�องได้ ต้องมีนํ :าหนกัไมเ่กิน } กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สงู ไมเ่กิน 778 เซนติเมตร หรือ r8 เซนติเมตร (b.}8  นิ :ว) x 8� เซนติเมตร (r7.8 นิ :ว) x �� เซนติเมตร (7c นิ :ว) 

� ในบางรายการทวัร์ ที�ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ :าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ตํ�ากว่า
มาตรฐานได้ ทั :งนี :ขึ :นอยูก่บัข้อกําหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิEไมรั่บภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในนํ :าหนกัสว่นที�เกิน 

� กระเป๋าและสมัภาระที�มีล้อเลื�อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ :นบนพาหนะการเดินทาง 
� บริษัทฯขอสงวนสทิธิEในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ�งจะรับผิดชอบตอ่
การสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

หลังจากการจองทวัร์และชาํระเงนิมัดจาํแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า  
ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื!อนไขที!บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทกุประการ 

เอกสารในการยื!นวีซ่าของประเทศฝรั! งเศส  ใช้เวลายื!นประมาณ 10 วันทาํการ 



              

 

    

(ในการยื	นคาํร้องขอวีซ่าขอความกรุณาทุกท่านมาสแกนลายนิ�วมือที	ศูนยย์ื	นคาํร้องวซ่ีาฝรั	งเศสดว้ยตนเอง) 
� พาสปอร์ตที�ยงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมตํ่�ากวา่ � เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าต้องนําไปแสดงด้วย 
� รูปถ่ายสีขนาด 3.5 X4.5 ซม.ความใหญ่ของหน้าถงึไหลเ่ป็น }k%ของรูป จํานวน r ใบ พื :นหลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวดํา และห้าม

สแกน) มีอายไุมเ่กิน � เดือน และเหมือนกนัทั :ง r รูป 
� สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกลุ /สําเนาทะเบียนสมรส, หยา่ / สําเนาสติูบตัร 

ในกรณีอายไุมถ่ึง 18 ปีบริบรูณ์  
� หนงัสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัที�ทา่นทํางานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นั :นโดยระบตํุาแหน่ง, อตัรา

เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที�เริ�มทํางานกบับริษัทนี : และช่วงเวลาที�ขอลางานเพื�อเดินทางไปทอ่งเที�ยว หลงัจากนั :นจะกลบัมาทํางาน
ตามปกติหลงัครบกําหนดลา และสลปิเงนิเดือนย้อนหลัง � เดือนเป็นภาษาอังกฤษ 

� กรณีที�เป็นเจ้าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทที�คดัไว้ไมเ่กิน �  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั � เดือน 

� สาํเนาสมุดบัญชีเงนิฝากย้อนหลัง ^ เดือน ต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ต้องเป็นบัญชีที!มีเลขที!เล่มของสมุดบัญชีเงนิฝาก
ทุกหน้า เช่น บัญชีของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทยฯลฯ ในกรณีที!สมุดบัญชีที!จะนํามายื!นขอวีซ่าไม่มีเลขที!เล่มของ
สมุดบัญชีเล่มดังกล่าวรบกวนขอเป็น Statement จากทางธนาคารย้อนหลัง ^ เดือนอัพเดทถงึเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเลม่ที�มี
การเข้าออกของเงินสมํ�าเสมอ และมีจํานวนไมตํ่�ากวา่ � หลกั เพื�อให้เหน็วา่มีฐานะการเงินเพียงพอที�จะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อยา่ง
ไมเ่ดือดร้อนเมื�อกลบัสูภ่มิูลําเนา ในกรณีที�เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ�งในการยื�นขอวีซา่ ต้องออกหนงัสือรับรอง
คา่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** 

� กรณีที�บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทั :งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 7 – � แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึ�งฉบบัเพื�อแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของทา่น โดยระบชืุ�อผู้ เดินทางและ
เหตผุลที�จดัการเดินทางนี :ในจดหมายด้วย 

� กรณีที�เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
� กรณีที�เดก็อายตํุ�ากวา่ 18 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึ�ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยที�บิดา, มารดา จะต้องไป

ยื�นเรื�องแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนึ�งได้ ณ ที�วา่การอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผู้ อํานวยการเขตลงลายมือชื�อ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

� การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้ว่าทา่นจะถกูปฏิเสธวีซา่ 
สถานทตูไมคื่นค่าธรรมเนียมที�ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื�นคําร้องใหม่ ก็ต้องชําระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครั :ง 

� หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแตง่
กายสภุาพ ทั :งนี :บริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที�ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ�มเติม ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

� กรณีที�ทา่นยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิEในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซ่าของทา่น เนื�องจากการ
ขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

� ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และชําระเงินมดัจําแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื�อนไขที�บริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 
 


