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ทวัรยุ์โรป อิตาลี - สวิตเซอรแ์ลนด ์– ฝรัง่เศส 11 วนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดหมายปลายทางของนักทอ่งเที่ ยว 3 ประเทศไฮไลทข์องยุโรป ประวติัศาสตร์ชาติอนัย่ิงใหญ ่สถาปัตยกรรมอนัโดดเดน่ ภูมิทศัน์

งดงามตา ทัง้หมดน้ีรอคอยใหท้า่นมาสมัผสั ชมความย่ิงใหญข่องสถาปัตยกรรมแบบโรมนัในอิตาลี มรดกตกทอดจากบรรพบุรุษทิง้
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ไวใ้หเ้ป็นสมบติัของชาติ ชมงานศิลปะชัน้สุดยอดที่ โลกยอมรับที่นครรัฐวาติกนั ศูนยก์ลางของคริสตจ์กัร เดินเที่ ยวเมืองในฝนัในยุค

เรอเนสซองสท่ี์ฟลอเรน้ซ ์ หรือลอ่งเรือตามล าคลองในเวนิส ทา่มกลางบรรยากาศอนัแสนโรแมนติก เที่ ยวไปอยา่งไมรู่เ้บ่ือใน

สวิตเซอร์แลนด ์ดินแดนในฝัน ภูมิทศัน์อนังดงามของทะเลสาบและภูเขา สมัผสัหิมะบนยอดเขาตลอดทุกฤดูกาล เยือนฝรั่งเศส 

กลา่วกนัวา่เป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีชีวิต เดินทอดน่องไปตามถนน Champs-Élysé es ในปารีส ความย่ิงใหญข่องพระราชวงัแวร์ซายน์ จุด

เปล่ียนของการปกครองท่ีโลกจะตอ้งจดจ า เสน้ทางทอ่งเที่ ยวแสนสวยของยุโรปน้ีก าลงัรอทา่นมาร่วมเดินทางไปกบัเรา 

วนัท่ี วนัท่ี 11  ออกเดินทางจากกรงุเทพฯ ออกเดินทางจากกรงุเทพฯ --  กรงุโรม (อิตาลี)กรงุโรม (อิตาลี)  เสาร์เสาร์  
21.30 น. พรอ้มคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ขาออก อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ

เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ือง

สมัภาระและการเช็คอิน 
 

วันที่ วันที่ 22  กรุงโรมกรุงโรม  --  นครรัฐวาติกันนครรัฐวาติกัน  --  โคลอสเซียมโคลอสเซียม  --  น า้พุเทรวี่น า้พุเทรวี่   --  บับันไดสเปนนไดสเปน    
เซียน่าเซียน่า  

อาทิตย์อาทิตย์  

00.20 น. ออกเดินทางสูก่รุงโรม โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG944  
หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดนิทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบนิ, เช่ารถโค้ช

, จองท่ีพัก, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัว ร์ กรณี ท่ีเกิด
เหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,การพลาดเท่ียวบิน (ขึน้
เคร่ืองไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั,ิ การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้
การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวสิยัอ่ืน ๆ ไมส่ามารถเดนิทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรม
ได้ หัวหน้าทัวร์ มีสทิธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ี
ช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิง่ท่ีทาง
บริษัทฯ มอิาจรับผดิชอบได้ 

 

06.50 น. คณะถึงสนามบิน ลีโอนาร์โดดาวินชี กรุงโรม ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรแล้ว รถโค้ชน าท่านเดินทางเข้าสู่นครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นรัฐอิสระและ
ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เข้าสู่ นครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นรัฐ
อิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ต่ืนตาต่ืนใจกับความ
อลงัการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปัน้
แกะสลัก เฟียต้า (Pieta) ผลงานชิ น้เอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่
ออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก ซึง่ปัจจุบนัล้วนแต่เป็น
สิง่ที่ส าคญัล า้ค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลทีัง้สิน้  

(31 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย หลงัอาหาร น าเท่ียวชมเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่มีอายุเก่าแก่กว่า 2,000ปี น าท่านเข้า

ชมสนามกีฬาโคลอสเซียม ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลก 
สนามกีฬาแห่งกรุงโรมนีถ้กูสร้างขึน้ในปี ค.ศ.80 (ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 1) อฒัจนัทร์
เป็นรูปวงกลมก่อด้วยอิฐและหินทราย สามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 50,000 คน ใต้
พืน้สนามประลองมีห้องใต้ดินที่สร้างขึน้เพื่อขงัสิงโตและนักโทษประหารก่อนปลอ่ย
ให้ออกมาต่อสู้กนักลางสนาม ปัจจุบนัได้มีการบรูณะเป็นโบราณสถาน ที่สามารถ
ดงึดูดนักท่องเท่ียวได้ทั่วโลก ถ่ายรูปกับประตูชยัคอนสแตนติน, ผ่านให้ท่านได้ชม
เขตอุทยานประวัติศาสตร์โรมันฟอร่ัม ซึ่งเป็นศูนย์กลางชีวิตในเมืองของโรมยุค
โบราณ , สนามกีฬามักซีมุส ที่ เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดจุคนได้ 250,000 คน , 
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จตัุรัสเวเนเซีย มีอาคารแบบเรอเนสซองส์ในยุคแรก ปาลาซโซ ดิ เวเนเซีย เคยเป็น
ฐานบญัชาการใหญ่ของมุสโสลินี ด้านตรงข้ามคืออนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์-เอ็ม
มานเูอ็ล แล้วไปชมน า้พเุทรวี่ ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลสั-ซาลวี อิสระให้ท่านได้
ส ารวจสนิค้าแบรนด์เนมบนถนนคอนดอตติ ในเขตย่านบนัไดสเปน ที่มีชื่อเสียงและ
คลาคล ่าไปด้วยนักท่องเที่ยว จากนัน้ออกเดินทางสู่เมืองเซียน่า ซึ่งเป็นเมือง
สวยงามที่ได้รับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองค์การยเูนสโก้ 

 
 
 

(232 ก.ม.) 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL NH SIENA**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกัน www.nh-hotels.com 

วันที่ วันที่ 33  เซียน่าเซียน่า  --  หอเอนปิซ่าหอเอนปิซ่า  --  ฟลอเร้นซ์ฟลอเร้นซ์  --  ดูโอโม่ดูโอโม่  --  จตุรัสจตุรัสซนิญอเรียซนิญอเรีย  จันทร์จันทร์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองปิซ่า อันเป็นที่ตัง้ของหอเอนปิซ่า เป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 

ของโลก ในแคว้นทอสคาน่า ระหว่างเส้นทางท่านจะได้เห็นร่องรอยของอารยธรรม
ของชาวอีทรัสกัน ที่อยู่มาตัง้แต่ครัง้ก่ อนคริสต์กาล จนกระทั่งโรมันเข้ามา
ครอบครอง บ้านเรือนตลอดจนปราสาทเก่าแก่ตัง้อยู่บนเนินเขา เป็นชัยภูมิที่
เหมาะสมผ่านท้องทุ่งเกษตรกรรม และแหลง่ผลติไวน์ชัน้ดีของแคว้นนี ้น าท่านเข้าสู่
จตุรัสกัมโป เดย์            มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จตุรัสอัศจรรย์" 
หรือที่ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อ จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า คือบริเวณที่
ล้อมรอบด้วยก าแพงใจกลางเมืองปิซ่า ประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างได้แก่ มหา
วิหารปิซ่า (Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุ่ม (Baptistery)  เร่ิมสร้างปีค.ศ.1173  
แล้วเสร็จในปีค.ศ.1372 ปัจจุบันยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมในปี
ค.ศ. 1987 อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึตามอธัยาศยั 

(129 ก.ม.) 

 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย หลังอาหาร น าคณะเดินทางเข้าสู่เมืองเก่าของ นครฟลอเร้นซ์  เมืองนี เ้ป็น

ศนูย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ และเป็นเมืองที่ไม่อนญุาตให้รถโค้ชเข้าไป
ในเขตเมือง มีมหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร หรือ Duomo แห่งนครฟลอเร้นซ์
เป็นศูนย์กลาง ใกล้กันเป็นจตุรัสซินญอเรีย เดิมเป็นที่ตัง้รูปปัน้เดวิดของแท้มานาน
กว่า 3 ศตวรรษ ในปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ในแกลลอเรีย อะเคเดมี ผ่า นชม
พิพิธภัณฑ์อฟุฟิซี ที่เก็บงานศิลปะล า้ค่าในยุคกลางใกล้ ชมสะพานอันเก่าแก่เวคคิ
โอ สะพานแห่งแรกที่ข้ามแม่น า้อาร์โน  

(86 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสู่ที่ พัก  STARHOTELS VESPUCCI**** ห รือ เทียบ เท่ าในระดับ

เดียวกนั 
www.starhotels.com  

วันที่ วันที่ 44  ฟลอเร้นซ์ฟลอเร้นซ์  --  เวนิส เมสเตร้เวนิส เมสเตร้  --  เที่ยวเกาะเวนิสเที่ยวเกาะเวนิส  --  จัตุรัสซานมาร์โคจัตุรัสซานมาร์โค  
ล่องเรือกอนโดล่ล่องเรือกอนโดล่า า   

อังคารอังคาร  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. เดินทางสู่ จังหวัดเวเนเซีย เมืองหลวงของแคว้นเวเนโตเป็นแคว้นที่มีความมั่งคั่ง 

และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศอิตาลี  และยังเป็นแคว้นหนึ่งที่มี
นกัท่องเที่ยวมามากที่สดุแห่งหนึ่งอีกด้วย มีนกัท่องเท่ียวมาเยือนไม่ต ่ากว่า 60 ล้าน
คนในทกุๆ ปี 

(248 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 

http://www.nh-hotels.com/
http://www.nh-hotels.com/
http://www.starhotels.com/
http://www.starhotels.com/
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13.00 น. น าท่านลงเรือทัศนาจรข้ามสู่ เกาะเวนิส (เมืองที่ไม่มีรถยนต์วิ่งผ่าน) เกาะเวนิส             
มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถงึกนักว่า 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังที่ซาน
มาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส ผ่านชม Doge Palace อันเป็นที่ประทับของเจ้า             
ผู้ครองนครเวนิสในอดีตและมีความรุ่งเรือง เมื่อครัง้ท าการค้ากับตะวัน ออกไกล 
สะพานถอนหายใจที่มีเร่ืองราวน่าสนใจในอดีต การเป่าแก้วมูราโน่งานฝีมือตัง้แต่
ครัง้บรรพบุรุษที่มีชื่อเสียง แล้วไปชมความสวยงามของจตุรัสซานมาร์โค ที่
กว้างขวางรายล้อมไปด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ที่แม้แต่นโป
เลียนยังหลงใหล รายล้อมไปด้วยโบสถ์นักบุญเซนต์มาร์ค, หอระฆัง, เสาแห่ง
นักบุญ ท าให้ดูงามสง่ายิ่งนัก อิสระให้ท่านได้เดินเท่ียวชมเกาะอันแสนโรแมนติก 
หรือช้อปปิง้สินค้าของเมืองอาทิ ผ้าลกูไม้ หรือจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิด
ให้บริการมาตัง้แต่ปี 1720 น าท่านสมัผสัความเป็นเวนิส ด้วยการล่องเรือกอนโดล่า 
เพื่อชมมนต์เสน่ ห์แห่งนครเวนิส ล าคลองน้อยใหญ่สลับด้วยบ้านเรือนที่มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตัวแกรนด์คาแนล คลองที่กว้างที่สดุของเกาะ และงานก่อสร้างที่
แสดงให้เห็นถงึความเป็นอจัฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่สะพานเรียลอลัโต้ 

 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
19.30 น. คณะนัง่เรือกลบัสูฝ่ั่งแผ่นดินใหญ่ที่ท่าเรือตรอนเคตโต้   
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก APOGIA SIRIO VENICE MESTRE**** หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.hotelapogiasirio.hotel   

invenice.com 
วันที่ วันที่ 55  เวนิส เมสเตร้เวนิส เมสเตร้  --  ลูกาลูกาโน่ โน่ --  ลูเซิร์นลูเซิร์น  --  อินเทอลาเก้นอินเทอลาเก้น  พุธพุธ  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. หลงัอาหาร น าคณะออกเดินทางผ่านเขตเมืองตากอากาศโคโม แล้วข้ามพรมแดนที่

เมืองคีอัสโซ่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จนเข้าสู่เมืองลกูาโน่ เมืองตากอากาศแสน
สวยริมทะเลสาบ ที่ตัง้อยู่ระหว่างพรหมแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาล ี

(330 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย ออกเดินทางสู ่เมืองลูเซิรน์ เมืองท่องเท่ียวที่มีชื่อเสยีงเป็นเวลานบัศตวรรษมาแล้ว

ที่นักท่องเท่ียวและบุคคลผู้มีชื่อเสียงพากนัมาเยือนเมืองนี ้น าท่านชมรูปสลกัสิงโต
หินบนหน้าผา สร้างขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารรับจ้างชาวสวิส เท่ียวชมสญัลกัษณ์
ของเมืองคือ สะพานชาเปล สะพานไม้ทอดตัวข้ามแม่น า้รอยส์ ในอดีตสร้างมา
ตัง้แต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 ถือได้ว่าเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สดุแห่งหนึ่งของยุโรป 
ภายหลังได้มี การบู รณ ะขึ น้ม าใหม่หลังจากถูก ไฟ ไห ม้  โดย ด้านหลังมี                       
ยอดเขาพิลาตสุเป็นฉากสวย อิสระให้ช้อปปิง้สนิค้าชัน้ดีของชาวสวิสในเขตคนเดิน
ย่านเมืองเก่า อาทิ นาฬิกาชัน้ดี, มีดพบัวิคตอรีน็อกซ์, นาฬิกากุ๊กก,ู ช็อกโกแลต็และ
อื่น ๆ อีกมากมายตามอัธยาศัย จนได้เวลาเดินทางสู่เมืองอินเทอลาเก้น เมืองโร
แมนติกที่ถกูขนาบไปด้วยทะเลสาบและมีเทือกเขาแอลป์เป็นฉากหลงั 

(170 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  Local Fondue 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั METROPOLE HOTEL**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.metropole.com 
วันที่ วันที่ 66  อินเทอลาเก้น อินเทอลาเก้น --  กรินเดอวาลด์กรินเดอวาลด์  --  น่ังรถไฟสู่น่ังรถไฟสู่ยอดเขายอดเขายูงเฟรายูงเฟรา    

TTOOPP  OOFF  EEUURROOPPOOEE  
พฤหัสบดีพฤหัสบดี  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเดินทางสู่ หมู่บ้านกรินเดอวาลด์ จุดเร่ิมต้นของการท่องเที่ยวยอดเขา          

ยงูเฟรา ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้ยอดเขายงูเฟรา เป็นพืน้ที่มรดกโลกทาง
ธรรมชาติแห่งแรกของยโุรป รถไฟท่องเท่ียวธรรมชาติ JUNGFRAUBAHN ขึน้พิชิต
ยอดเขายูงเฟราที่มีความสงูกว่าระดับน า้ทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่อง

(85 ก.ม.) 

http://www.hotelapogiasirio.hotel/
http://www.hotelapogiasirio.hotel/
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ว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทางน าท่านสู่ ยอดเขาแวะชมกลาเซียร์ 
หรือ ธารน า้แข็งขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป เพลิดเพลินและ
สนุกสนานไปกับการเล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป 
มองเห็นได้กว้างไกลที่สดุ ณ จุด 3,571 เมตร  ชมถ า้น า้แข็งที่แกะสลกัให้สวยงาม 
อยู่ใต้ธารน า้แข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน า้แข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดใน
เทือกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่าน
ได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา และไม่ควรพลาดกับ
การสง่โปสการ์ด โดยที่ท าการไปรษณีย์ที่สงูที่สดุในยโุรป 

 
 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Local 
บา่ย น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ า้เส้นทางเดิม เส้นทางแสนสวยผ่าน

เมืองปลอดมลพิษที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่ง แล้วเปลี่ยนขึน้รถโค้ชคันเดิมกลับสู ่         
อินเทอลาเก้น อิสระให้ท่านเที่ยวชมเมือง บรรยากาศเสมือนหนึ่งเมืองในหุบเขามี
ภาพของยอดเขายูงเฟราเป็นฉากหลงั ถนนสายหลกัเรียงรายไปด้วยร้านค้า, ร้าน
ขายของที่ระลกึ ร้าน อาหารในสไตล์แบบสวิส เพลิดเพลนิกบัการชมเมือง และช้อป
ปิง้สนิค้าชัน้ดีที่มีชื่อเสยีงตามอธัยาศยั   

(12.5 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั METROPOLE HOTEL**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.metropole.com 

 
วันที่ วันที่ 77  อินเทอลาเก้นอินเทอลาเก้น  --  สตราสบูสตราสบูรก์รก์  --  ย่านแกรนด์อลิ ย่านแกรนด์อลิ --  น่ังน่ังรถไฟ รถไฟ TTGGVV  สู่ปารีสสู่ปารีส  ศุกร์ศุกร์  
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. รถโค้ชข้ามพรมแดนของสวิตเซอร์แลนด์-ฝร่ังเศส ผ่านข้ามแดนที่ เมืองบาเซิล 

เมืองอุตสาหกรรมเคมีที่มีชื่อเสียงของสวิส จนข้ามสู่แคว้นอัลซาส ที่ เมืองสต
ราสบรูก์ ประเทศฝร่ังเศสเมืองหลวงแห่งสหภาพยโุรป อีกทัง้ยงัเป็นที่ตัง้ของรัฐสภา
แห่งยโุรปอีกด้วย   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย น าท่านเดินเที่ยวชมย่านเมืองเก่าในย่านประวัติศาสตร์ “แกรนด์อิล” จัตุรัส          

คาธีดราลที่ตัง้ของโบสถ์นอร์ธเตรอดาม คู่บ้านคู่เมืองที่ครัง้หนึ่งเคยเป็นอาคารที่สงู
ที่สุดในโลกและปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
กอธิค แล้วไปชมย่านท่ีเก่าแก่ที่สดุของเมืองคือ La Petite France ได้รับการยกย่อง
จากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกในปี  ค.ศ.1988 บ้านเรือนในยุคกลางนีไ้ด้รับการ
บรูณะให้อยู่ในสภาพดีทาสสีดใสหลาก หลายสสีนัสลบัสบัเปลีย่นกนัไปเรียงรายอยู่
ริมสองฝ่ังแม่น า้อิล จดุชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามที่สดุของการเดินเที่ยวชมเมือง แล้วน า
ท่านนั่งรถไฟ TGV สู่นครปารีสวิ่งด้วยความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 19 นาที 

 

18.08 น. คณะเดินทางถึงสถานีรถไฟ Paris Est  ในนครปารีส รถโค้ชท้องถิ่นน าท่าน
เดินทางสูภ่ตัตาคาร 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Thai 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก CONCORDE MONTPARNASSE**** หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกนั 
www.hotel-montparnasse.com 

วันที่ วันที่ 88  พระราชวังแวร์ซายส์  - เที่ยวชมมหานครปารีส  เสาร์เสาร์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 

http://www.metropole.com/
http://www.metropole.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทวัรอิ์ตาลี-สวิตเซอรแ์ลนด-์ฝรัง่เศส_EUR_04_11 D_MM                                                                                       6 

 

09.00 น. น าท่านเดินทางสู ่ พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวงัที่ใหญ่ที่สดุในปฐพีซึง่อยู่ห่าง
จากจดุศนูย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ปัจจบุนับางสว่นของพระราชวงั
นีไ้ด้รับการบรูณะเรียบร้อยแล้ว น าเข้าชมความงามของพระราชวงัภายในห้องต่าง 
ๆ อาท ิห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนสั, ห้องเทพไดอาน่า และห้องเดอะฮอลล์ออฟ
มิลเลอร์ แต่ละห้องของพระราชวงัล้วนมีค่าด้วยภาพ เขียนสแีบบเฟรสโก้ โดย
ช่างฝีมือเอกชาวฝร่ังเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวงัที่งดงามล า้ค่าที่สดุ
แห่งหนึ่งของโลก 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  Local 
บา่ย น าคณะเท่ียวชมมหานครปารีสต่อ เดินทางสู่ ย่านถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-

Elysees) ซึง่เป็นถนนสายส าคัญมีความยาว 2 กม. ร่มร่ืนไปด้วยเงาต้นปาตานสอง
ฝ่ัง มีทัง้ร้านค้าชัน้น า หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น า้พุ ภตัตาคารชัน้เลศิ ร้านกาแฟ 
โรงละคร เป็นถนนท่ีมีสีสนัตลอด 24 ชัว่โมง จนได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยที่สดุในโลก 
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้าแบรนด์ที่โด่งดังของฝร่ังเศส อาทิ สินค้าประเภท 
น า้หอม, เคร่ืองส าอางค์, เคร่ืองประดับ, เคร่ืองแต่งกายในร้าน Duty Free ที่คืน
ภาษีให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะหรือแบรนด์ชัน้น าของฝร่ังเศสและอิตาลีใน
ห้างสรรพสนิค้าแกลลอร่ี ลาฟาแยตต์ ย่านถนนออสแมนบโูลวาร์ด 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก CONCORDE MONTPARNASSE**** หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกนั 
www.hotel-montparnasse.com 

วันที่ 9 เที่ยวชมมหานครปารีส - หอไอเฟล - ร้านดิวตีฟ้รี - โบสถ์โนตเตรอ
ดาม  --ห้างแกลลอร่ีลาฟาแยตต์- พิพิธภณัฑ์ลูฟร์ - DINNER CRUISE 

อาทิตย์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านเที่ยวชม มหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชัน่ชัน้น าของโลก ชมมหาวิหาร

โนตเตรอดาม มหาวิหารในยุคกอธิค ตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวันออกของกรุงปารีสบนเกาะ
กลางแม่น า้ (อิลเดอลาซิเต้ ) ได้รับการบูรณะโดย เออแชน วียอเลต์ -เลอ-ดุค 
สถาปนิกคนส าคัญที่สุดคนหนึ่งของฝร่ังเศส ประติมากรรมและหน้าต่างประดับ
กระจกสี (stained glass) ระหว่างการปฏิวัติฝร่ังเศส มหาวิหารแห่งนีไ้ด้รับความ
เสยีหายอย่างหนกั งานประติมากรรมและศิลปะทางศาสนาถูกท าลายไปมาก และ
ได้มีการบรูณะครัง้ใหญ่ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 19 ให้เหมือนเดิมทกุประการ ผ่าน
ชมกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ปัจจุบันเก็บงานศิลปะที่มีค่ากว่า 300,000 ชิน้,        
ลานจตุรัสคองคอร์ด ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ที่ชวนให้ระลึกถึง           
การปฏิวัติใหญ่ฝร่ังเศส ใกล้กันเป็นสวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝร่ังเศสที่ออกแบบไว้
อย่างงดงาม, โบสถ์แองวาลีดส์อันงามสง่า, บนัทึกภาพหอไอเฟลจากมุมกว้าง ณ 
จตรัุสทรอคคาเดโร ปารีสได้รับการกลา่วขานว่าเป็นพิพิธภณัฑ์ที่มีชีวิตโดดเด่นด้วย
ผลงานศิลปะอนัยิ่งใหญ่  

 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภตัตาคาร Thai 
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บา่ย น าคณะเข้าชม พิพธิภณัฑ์ลฟูร์ ซึง่ในอดีตเป็นพระราชวงัที่ใหญ่โตมากที่สดุของโลก 
สร้างขึน้ในสมยัพระเจ้าฟิลปิออกสุต์ ราวคริสต์ศตวรรษที ่ 13 ปัจจบุนัพระราชวงั
แห่งนีก้ลายเป็นพิพิธภณัฑ์ที่ส าคญัและใหญ่โตที่สดุในปารีส ที่นกั ท่องเท่ียวไม่ควร
พลาดชม ภายในเป็นท่ีเก็บรักษาวตัถโุบราณต่างๆ ที่มีค่าและมีชื่อเสยีงของโลก 
เช่น ภาพเขียนลาชาก็อง (La Jaconde) หรือภาพโมนาลซิ่า อนัเป็นภาพวาดของ     
เลโอนาร์ด เดอ วินซี จิตรกรและสถาปนิกชาวอิตาเลียน และวตัถโุบราณซึง่เป็น
ศิลปะอนัล า้ค่าจากชาติต่างๆ กว่า 300,000 ชิน้ ที่ฝร่ังเศสเคยมีอิทธิพลปกครองมา
ในอดีต สว่นใหญ่ได้มาจากตะวนัออกกลางและอาณานิคมจากประเทศในเอเชยี 
เช่น รูปแกะสลกัซาโมทราซ (La Victoire de Samothrace) และรูปแกะสลกั
เทพธิดาวีนสั (Venus de Milo) และในปี 1981 เอ็ม ไอ เป่ย สถาปนิกชื่อดงัชาว
อเมริกนั ได้สร้างทางเข้าพิพิธภณัฑ์เป็นรูปปิรามิดกระจกครอบคลมุเนือ้ที่บนลาน     
นโปเลยีน ท าให้สถาปัตยกรรมของพิพิธภณัฑ์แห่งนีด้โูดดเด่นเป็นสง่า 

 
 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่าแบบฝร่ังเศส บนเรือลอ่งแม่น า้แซนน์ พร้อมชมสถานที่ส าคัญ
คู่บ้านคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น า้แซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วย
ศิลปะแบบเรอเนสซองส์ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ท าให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่
งดงามแห่งหนึง่ของโลก  

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก CONCORDE MONTPARNASSE**** หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกนั 

www.hotel-montparnasse.com 

วันที่ วันที่ 1100  ปารีส ปารีส --  เดินทางกลับกรุงเทพเดินทางกลับกรุงเทพ  จันทร์จันทร์  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบนิชาร์ลเดอโกล เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้

ท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
 

13.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิท่ี TG931  
วันที่ วันที่ 1111  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  อังคารอังคาร  
05.55 น. การบนิไทยน าท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  

 
 
 
 
 

(หมายเหต ุ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า 
โดยจะค านงึถึงผลประโยชน์ท่ีนกัทอ่งเท่ียวได้รับเป็นหลกัฯ) 
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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  

13-23 ก.ค. 2562 

121200,,000000  110088,,000000  9966,,000000  1188,,000000  1122,,000000  
--2277,,000000..--  

--2233,,000000..--  

20-30 ก.ค. 2562 

27 ก.ค. – 6 ส.ค. 2562 

3-13 ส.ค. 2562 

10-20 ส.ค. 2562 

17-27 ส.ค. 2562 

24 ส.ค. – 3 ก.ย. 2562 

31 ส.ค. – 10 ก.ย. 2562 

7-17 ก.ย. 2562 

14-24 ก.ย. 2562 

21 ก.ย. – 1 ต.ค. 2562 

28 ก.ย. – 8 ต.ค. 2562 

5-15 ต.ค. 2562 116116,,000000  110505,,000000  9393,,000000  1818,,000000  1212,,000000  
--2727,,000000..--  

--2233,,000000..--  

**10-20 ต.ค. 2562** 
111122,,000000  110011,,000000  9900,,000000  1188,,000000  1122,,000000  

--2244,,000000..--  

--1199,,000000..--  **17-27 ต.ค. 2562** 

26 ต.ค. – 5 พ.ย. 2562 

110909,,000000  9999,,000000  8888,,000000  1818,,000000  1212,,000000  
--2727,,000000..--  

--2233,,000000..--  

2-12 พ.ย. 2562 

9-19 พ.ย. 2562 

16-26 พ.ย. 2562 

23 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2562 

30 พ.ย. – 10 ธ.ค. 2562 

**5-15 ธ.ค. 2562** 111100,,000000  9999,,000000  8888,,000000  1188,,000000  1122,,000000  
--2244,,000000..--  

--1199,,000000..--  

24 ธ.ค. 2562 – 3 ม.ค. 

2563 
114114,,000000  103103,,000000  9933,,000000  1818,,000000  1212,,000000  

--2277,,000000..--  

--2233,,000000..--  28 ธ.ค. 2562 – 7 ม.ค. 

2563 

18-28 ม.ค. 2563 

110909,,000000  9999,,000000  8888,,000000  1818,,000000  1212,,000000  
--2727,,000000..--  

--2233,,000000..--  
25 ม.ค. – 4 ก.พ. 2563 

1-11 ก.พ. 2563 
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8-18 ก.พ. 2563 

15-25 ก.พ. 2563 

22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2563 

29 ก.พ. – 10 มี.ค. 2563 

7-17 มี.ค. 2563 

14-24 มี.ค. 2563 

21-31 มี.ค. 2563 

คา่ทวัร์รวม : 

 ✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพ่ิมของน ้ามนัเช้ือเพลิง ณ วนัท่ี  8 พฤษภาคม 2562 

✓ คา่พาหนะทอ่งเที่ ยวตามโปรแกรมท่ีระบุ มาตรฐานยุโรป 

✓ คา่เขา้ชมสนามกีฬาโคลอสเซียม / คา่ลอ่งเรือกอนโดลา่ท่ีเกาะเวนิส / คา่เรือไป-กลบัเกาะเวนิส / คา่รถไฟสาย

ภูเขายูง 

เฟรายอค / คา่รถไฟชัน้ 2 TGV สู่ปารีส / คา่ลอ่งเรือพรอ้มรับประทานอาหารค ่า / คา่เขา้ชมพระราชวงัแวร์

ซายส ์ / คา่เขา้ชมพิพิธภณัฑลู์ฟร์ โรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 

ทา่น) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการจดัโรงแรมท่ีพกั หากชว่งวนัเดินทางตรงกบังานเทศกาล, 

การประชุมใหญ,่ เทรดแฟร์ อนัมีผลท าใหโ้รงแรมไมมี่หอ้งพกัวา่ง หรือ การปรับราคาสูงข้ึนกวา่ Contract Rates 

โดยจะเลือกโรงแรมท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนั แตเ่ป็นเมืองใกลเ้คียงแทน คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ คดัสรรเมนู

และใหท้า่นไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแตล่ะประเทศ ในกรณีทีทา่นมีขอ้จ ากดัในการรับประทานอาหารบาง

ชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดลว่งหนา้เพ่ือความเหมาะสม  

✓ คา่ทิปพนักงานขบัรถทอ่งเที่ ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
✓ คา่ธรรมเนียมวีซา่อิตาลี (เชงเกน้) **เป็นไปตามเง่ือนไขและกฏเกณฑข์องสถานฑูตกลุม่เชงเกน้** 
✓ คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการ

สูญเสียชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบ ัติเหตุ ส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอายุ 16-75 ปี 

จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถึงคา่รักษาพยาบาลตอ่เน่ือง

หลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้น้ีครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพที่ ไมไ่ดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

✓ คา่ยกกระเป๋าใบใหญท่า่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กิน 20 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแลของทา่นเอง

ไมเ่กิน 7 กิโลกรัม  

คา่ทวัร์ไมร่วม : 

  คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์ และไกดท์อ้งถ่ิน 

 คา่ท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และคา่อาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกัคา่อาหาร

และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัจดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เชน่ 

หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
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 หากทา่นสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือท่ี

ทา่นรูจ้กัและเช่ือถือได ้ ซ่ึงจะดูแลทา่นดว้ยขัน้ตอนท่ีงา่ย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทาง

ของทา่น กรุณาจองทวัร์และช ำระเงนิมดัจ ำลว่งหนำ้ 40,000 บำทต่อผูเ้ดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วนันับ

จำกวนัท่ีจอง ซ่ึงเงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือลว่งหนา้ 

30 วนักอ่นการเดินทาง หากทา่นไมช่  าระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทาง

โดยไมมี่เง่ือนไข 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 

เน่ืองจากสถานท่ีทอ่งเที่ ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อ้ืออ านวยตอ่บุคคลดงัตอ่ไปน้ี 

 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลูกคา้ดงัตอ่ไปน้ี 

1. เด็กท่ีมีอายุในระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 

2. ผูสู้งอายุท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชวี้ลแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยุงตวั 

3. ผูเ้ดินทางท่ีบง่บอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นท่ีมีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บุคคลท่ีมีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเชน่ ผูท่ี้ด่ืมสุราบนรถ, ไมร่ักษาเวลา, เสียงดงั พูดจา

หยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้่วมคณะ, ผูท่ี้ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบุอยูช่ดัเจนในโปรแกรม

ทวัร์, ผูท่ี้กอ่หวอด ประทว้ง ยุยงใหผู้ร้่วมเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัร์ตอ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซ่ึง

บางครั้งอาจจะมีผลกระทบกบัผูร้่วมคณะทา่นอ่ืนหรือโปรแกรมทอ่งเที่ ยวได ้  

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  

 1. การยกเลิกและขอเงินคา่บริการท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปน้ี 

    1.1 ยกเลิกการเดินทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ ยวทราบไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั กอ่นวนัท่ีน า 

     เที่ ยวใหคื้น 100 % ของเงินค่าบริการ 

    1.2 ยกเลิกการเดินทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ ยวทราบไม่นอ้ยกว่าสิบหา้วนั กอ่นวนัท่ีน าเที่ ยว 

     ใหคื้น 50 % ของเงินค่าบริการ 

    1.3 ยกเลิกการเดินทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ ยวทราบนอ้ยกว่าสิบหา้วนั กอ่นวนัท่ีน าเที่ ยว  

     ไม่ตอ้งคืนเงินค่าบริการ 

 2. คา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ ยวท่ีไดจ้า่ยจริง เพ่ือการเตรียมการจดัการน าเท่ียวตอ่ไปน้ี ใหน้ ามาหกัจากเงิน  

    คา่บริการท่ีตอ้งจา่ยตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้า่ยสูงกวา่เงินคา่บริการท่ีไดช้  าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ ยวจะเรียก 

    จากนักทอ่งเที่ ยวไมไ่ด ้ท ัง้น้ีผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว แสดงหลกัฐานใหนั้กทอ่งเที่ ยวทราบ ดงัตอ่ไปน้ี 

    2.1 คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 

    2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 

    2.3 คา่ใชจ้า่ยที่ จ  าเป็นอ่ืนๆ 

หมายเหตุ หลกัเกณฑท่ี์น ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แหง่พระราชบญัญติัธุรกิจน าเที่ ยวและมคัคุเทศก ์พ.ศ.

2551 โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถุนายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 

 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่น
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จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่ น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด 

ซ่ึงทางบริษทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้  าเนินการออกตัว๋

เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่น้ัน และหากทา่นไมแ่น่ใจในวนัเดินทาง

ดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไมก่อ่นท่ี

ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim ) 

 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้ 50%, 

ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100%, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  

ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขการสะสมไมลข์องสายการบินน้ัน ๆ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของ

สายการบินเทา่น้ัน 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน ้ามนัเช้ือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ 

 ✓ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 การเปล่ียนแปลงของสายการ

บินในภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิม บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋

ในทุกกรณี 

โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 

 ▪ หอ้งพกัแบบ Twin คือหอ้งพกัท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหน่ึงหอ้ง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 

▪ หอ้งพกัแบบ Double คือหอ้งพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 

▪ หอ้งพกัแบบ Triple Room คือหอ้งพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 

เตียง / ส าหรับผูพ้กั 3 ทา่น (ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  

▪ หอ้งพกัแบบ Single คือหอ้งพกัท่ีมีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหน่ึงหอ้ง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 

▪ หอ้งพกัแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 

1 ทา่น 

▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีทา่นมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 

เตียง (Triple Room) ข้ึนอยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซ่ึงมกัมี

ความแตกตา่งกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแหง่ในยุโรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่ มีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในชว่งฤดูรอ้นเทา่น้ัน   

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงข้ึน 3-4 เทา่ตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และ

ไมมี่อา่งอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน้ัน ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั

ดว้ย หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญก่วา่ ทา่นสามารถจา่ยเพ่ิมเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SIN-

GLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมได ้

สถานท่ีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 ▪ การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมน้ัน 
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ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ลว่งหนา้ หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่

สามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ ทางบริษทัฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีน้ัน 

ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักลา่วได ้แตห่ากมีการลา่ชา้ หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหวา่ง

การเดินทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักลา่วได ้ ทางบริษทัฯจะไมมี่การคืนเงินใดใหแ้กท่า่น 

เน่ืองจากไดช้  าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ท่ีในชว่งวนั

เดินทางของทา่นกอ่นช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter) 

 ▪ คา่ทวัร์ไดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋า

เพ่ิมเติม ทา่นจะถูกเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้ริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถใหบ้ริการในการ

ยกกระเป๋าข้ึนลงได ้ ทา่นสามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้2 ยูโร / ใบ / ครั้ง 

▪ ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน ้าหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ี

ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได ้

▪ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนักไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กวา้ง+ยาว+สูง ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 

เซนติเมตร (18 น้ิว) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้  ่ากวา่

มาตรฐานได ้ ท ัง้น้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับภาระความรับผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญเ่กิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของ

ผูโ้ดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้ริการจะเป็นผูร้ับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์

ซ่ึงจะรับผิดชอบตอ่การสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงินสูงสุดไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 

 ในประเทศตา่ง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเ์ร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีขอ้ก าหนดที่

ชดัเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหร่ี ท ัง้น้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสว่นรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 

 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดร้ับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheel-

chair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเที่ ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั 

ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้

ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ท ัง้หมด 

 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศอิตาลี ใชเ้วลาย่ืนประมาณ 16 วนัท าการ 

(การขอวีซา่ประเทศอิตาลีผูเ้ดินทางทุกทา่นตอ้งมา สแกนลายน้ิวมือดว้ยตนเอง ณ ศูนยร์ับค ารอ้งขอวีซา่ประเทศอิตาลี) 

 VFS อิตาลี : เดอะพลาซา่, ชัน้ 4 ยูนิตท่ี 404 และ405 อาคารจามจุรีสแควร,์ ถนนพญาไท,แขวงวงัใหม,่ เขตปทุมวนั, กรุงเทพฯ  
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 พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่  ่ากวา่ 6 เดือนกอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่
ประเทศเชงเกน้หรือประเทศอ่ืน ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่ 

 รูปถา่ยสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบพ้ืนหลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ชรู่ปขาวด าและหา้มสแกน) ควรมีอายุไมเ่กิน 6 เดือนและ
เหมือนกนัทัง้ 2 รูป 

 ส าเนาทะเบียนบา้น , ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ , ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล , ส าเนาทะเบียนสมรส , หยา่  

 ส าเนาสูติบตัร ในกรณีอายุไมถึ่ง 20 ปีบริบูรณ ์  และกรณีท่ีผูเ้ดินทางอายุเกิน 20 ปีบริบูรณ ์ แตย่งัคงสถานะเป็นนักเรียน/
นักศึกษา และมีบิดาหรือมารดาเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้

 หนังสือรับรองการท างานจากบริษทัไมเ่กิน สงักดัที่ ทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น้ันโดยระบุต าแหน่ง, อตัรา

เงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ีและชว่งเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปทอ่งเที่ ยว หลงัจากน้ันจะ

กลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา (หนังสือรบัรองการท างานท่ีย่ืนในแต่ละประเทศ ตอ้งออกไม่เกิน 30 วนั 

ก่อนการไปย่ืนวีซ่าในแต่ละประเทศ)   

 กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ , ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนังสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 1  เดือน พรอ้ม
วตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 หนังสือรบัรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) บญัชีออมทรพัยส่์วนตวั มีอายุไม่เกิน 15 วนัจากวนั

ย่ืนค ารอ้งวีซ่า พรอ้มส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากท่ีแสดงยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 7 วนั โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ใดๆทัง้ส้ิน  

ท ัง้น้ีควรเลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่  ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะ

ครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้นเม่ือกลบัสูภู่มิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงใน

การย่ืนขอวีซา่ ตอ้งออกหนังสือรับรองคา่ใชจ้า่ยในครอบครัวดว้ย ***สถานทูตไมร่ับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีท่ีบริษทัของทา่น เป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1–6แลว้ ทาง
บริษทัจะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ย และการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบุช่ือผู ้

เดินทางและเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

 กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษาจะตอ้งมี หนังสือรับรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจริงเป็นภาษาองักฤษเทา่น้ัน พรอ้มส าเนาบตัร
นักเรียน/นักศึกษา   

 กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา 

จะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกทา่นหน่ึงได ้ ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมี

นายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ทา่นจะถูก

ปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหม ่ ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่

ทุกครั้ง 

 หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษทัฯ จะสง่เจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ

เอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 กรณีท่ีทา่นยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซา่ของทา่น 

เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตไมมี่นโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตุผลใด
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ก็ตาม ทา่นไมส่ามารถเรียกรอ้งคืนคา่วีซา่ได ้

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ทา่นไดย้อมรับในขอ้ตกลง 

 และเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ  

 


