
 

 

 



 

 

            จดุหมายปลายทางของนกัทอ่งเที่ยว 3 ประเทศไฮไลท์ของยโุรป ประวติัศาสตร์ชาติอนัย่ิงใหญ่ สถาปัตยกรรมอนัโดดเดน่ 
ภูมิทศัน์งดงามตา ทัง้หมดนีร้อคอยให้ทา่นมาสมัผสั ชมความย่ิงใหญ่ของสถาปัตยกรรมแบบโรมนัในอิตาลี มรดกตกทอดจาก
บรรพบรุุษทิง้ไว้ให้เป็นสมบติัของชาติ ชมงานศิลปะชัน้สุดยอดที่โลกยอมรับทีน่ครรัฐวาติกนั ศนูย์กลางของคริสต์จกัร เดินเที่ยว
เมืองในฝันในยคุเรอเนสซองส์ที่ฟลอเร้นซ์  หรือล่องเรือตามล าคลองในเวนสิ ทา่มกลางบรรยากาศอนัแสนโรแมนติก เที่ยวไปอยา่ง
ไมรู้่เบื่อในสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนในฝัน ภูมิทศัน์อนังดงามของทะเลสาบและภูเขา สมัผสัหิมะบนยอดเขาตลอดทกุฤดกูาล เยือน
ฝรั่งเศส กลา่วกนัวา่เป็นพิพิธภณัฑ์ที่มีชวีิต เดินทอดนอ่งไปตามถนน Champs-Élysées ในปารีส ความย่ิงใหญ่ของพระราชวงัแวร์
ซายน์ จดุเปล่ียนของการปกครองที่โลกจะต้องจดจ า เส้นทางทอ่งเที่ยวแสนสวยของยโุรปนีก้ าลังรอทา่นมาร่วมเดินทางไปกบัเรา 
วันท่ี วันท่ี 11  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ --  กรุงโรม (อติาลี)กรุงโรม (อติาลี)  เสาร์เสาร์  
21.30 น. พร้อมคณะทีส่นามบนิสวุรรณภูมิ ชัน้ 4 ขาออก อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ

เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ือง
สมัภาระและการเช็คอิน  

วันท่ี วันท่ี 22  กรุงโรมกรุงโรม  --  นครรัฐวาตกัินนครรัฐวาตกัิน  --  โคลอสเซียมโคลอสเซียม  --  น า้พเุทรวี่น า้พเุทรวี่   --  บันไดสเปนบันไดสเปน  --  
เซียน่าเซียน่า  

อาทติย์อาทติย์  

00.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม โดยสายการบินไทย เที่ยวบนิที่ TG944  
หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช

, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กับกรุ๊ปทวัร์ กรณีที่เกิด
เหตกุารณ์ อาทิ การยกเลกิเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้
เคร่ืองไม่ทนั), การนัดหยดุงาน, การจลาจล, ภัยพิบติั, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้
การเดินทางล่าช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรม
ได้ หัวหน้าทัวร์ มีสทิธ์ิในการเปลีย่นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
ช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทาง
บริษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

06.50 น. คณะถงึสนามบินลีโอนาร์โดดาวนิชี กรุงโรม ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร
แล้ว รถโค้ชน าทา่นเดินทางเข้าสู่นครรัฐวาติกนั ซึง่เป็นรัฐอสิระและศนูย์กลางของ
ศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิก เข้าสู่นครรัฐวาติกนั ซึง่เป็นรัฐอสิระและ
ศนูย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิก ต่ืนตาตื่นใจกบัความอลงัการของ
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่ได้รับการตกแตง่อยา่งโออ่า่หรูหรา ชมรูปปัน้แกะสลกั 
เฟียต้า (Pieta) ผลงานชิน้เอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลบัพลาทีอ่อกแบบโดยแบร์
นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก ซึง่ปัจจบุนัล้วนแตเ่ป็นส่ิงทีส่ าคญัล า้คา่
คูบ้่านคูเ่มืองของอิตาลีทัง้สิน้  

(31 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บา่ย หลงัอาหาร น าเที่ยวชมเมืองหลวงที่ย่ิงใหญ่มีอายเุกา่แกก่วา่ 2,000 ปี น าทา่นเข้า

ชมสนามกีฬาโคลอสเซียม ได้รับการยกยอ่งให้เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์ของโลก 
สนามกีฬาแหง่กรุงโรมนีถ้กูสร้างขึน้ในปี ค.ศ.80 (ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 1) อฒัจนัทร์
เป็นรูปวงกลมกอ่ด้วยอฐิและหนิทราย สามารถจผุู้ชมได้ประมาณ 50,000 คน ใต้
พืน้สนามประลองมีห้องใต้ดินที่สร้างขึน้เพือ่ขงัสิงโตและนกัโทษประหารกอ่นปลอ่ย
ให้ออกมาตอ่สู้กนักลางสนาม ปัจจบุนัได้มีการบรูณะเป็นโบราณสถาน ที่สามารถ
ดงึดดูนกัทอ่งเที่ยวได้ทัว่โลก ถา่ยรูปกบัประตชูยัคอนสแตนติน, ผ่านให้ทา่นได้ชม
เขตอทุยานประวติัศาสตร์โรมนัฟอรั่ม ซึง่เป็นศนูย์กลางชวีิตในเมืองของโรมยคุ

 

 
 



 

 

โบราณ, สนามกีฬามกัซีมสุ ที่เกา่แกแ่ละย่ิงใหญ่ทีสุ่ดจคุนได้ 250,000 คน, 
จตัรุัสเวเนเซีย มีอาคารแบบเรอเนสซองส์ในยคุแรก ปาลาซโซ ดิ เวเนเซีย เคยเป็น
ฐานบญัชาการใหญ่ของมสุโสลินี ด้านตรงข้ามคืออนสุาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์-เอ็ม
มานเูอล็ แล้วไปชมน า้พเุทรวี่ ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลสั-ซาลวี อสิระให้ทา่นได้
ส ารวจสินค้าแบรนด์เนมบนถนนคอนดอตติ ในเขตยา่นบนัไดสเปน ที่มีชื่อเสียงและ
คลาคล ่าไปด้วยนกัทอ่งเที่ยว จากนัน้ออกเดินทางสู่เมืองเซียนา่ ซึง่เป็นเมือง
สวยงามที่ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยเูนสโก้ 

 
 
 
 

(232 ก.ม.) 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั HOTEL  SIENA DEGLI ULIVI หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.hotelsienadegliulivi.it 
วันท่ี วันท่ี 33  เซียน่าเซียน่า  --  หอเอนปิซ่าหอเอนปิซ่า  --  ฟลอเร้นซ์ฟลอเร้นซ์  --  ดูโอโม่ดูโอโม่  --  จตุรัสซนิญอเรียจตุรัสซนิญอเรีย  จันทร์จันทร์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองปิซา่ อนัเป็นที่ตัง้ของหอเอนปิซา่ เป็นส่ิงมหศัจรรย์ 1 ใน 7 ของ

โลก ในแคว้นทอสคานา่ ระหวา่งเส้นทางทา่นจะได้เหน็ร่องรอยของอารยธรรมของ
ชาวอีทรัสกนั ที่อยูม่าตัง้แตค่รัง้กอ่นคริสต์กาล จนกระทัง่โรมนัเข้ามาครอบครอง 
บ้านเรือนตลอดจนปราสาทเกา่แกต่ัง้อยูบ่นเนินเขา เป็นชยัภมิูที่เหมาะสมผ่านท้อง
ทุง่เกษตรกรรม และแหล่งผลิตไวน์ชัน้ดีของแคว้นนี ้น าทา่นเข้าสู่จตรุสักมัโป เดย์ มี
ราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลวา่ "จตรุัสอศัจรรย์" หรือที่ได้รับลงทะเบียนเป็น
มรดกโลกในชือ่ จตัรุัสดโูอโมแหง่ปิซา่ คือบริเวณท่ีล้อมรอบด้วยก าแพงใจกลาง
เมืองปิซา่ ประกอบไปด้วยส่ิงกอ่สร้างได้แก ่ มหาวิหารปิซา่ (Duomo) หอเอน 
(Torre) หอศลีจุม่ (Baptistery)  เร่ิมสร้างปีค.ศ.1173  แล้วเสร็จในปีค.ศ.1372 
ปัจจบุนัยเูนสโกประกาศให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมในปีค.ศ. 1987 อิสระให้ทา่น
ถา่ยภาพเป็นที่ระลึกตามอธัยาศยั 

(129 ก.ม.) 

 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บา่ย หลงัอาหาร น าคณะเดินทางเข้าสูเ่มืองเกา่ของนครฟลอเร้นซ์ เมืองนีเ้ป็นศนูย์กลาง

แหง่ศิลปะในยคุเรอเนสซองส์ และเป็นเมืองที่ไมอ่นญุาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมือง 
มีมหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร หรือ Duomo แหง่นครฟลอเร้นซ์เป็นศนูย์กลาง 
ใกล้กนัเป็นจตรุสัซินญอเรีย เดิมเป็นที่ตัง้รูปปัน้เดวิดของแท้มานานกวา่ 3 ศตวรรษ 
ในปัจจบุนัถกูเก็บรักษาไว้ในแกลลอเรีย อะเคเดมี ผา่นชมพพิิธภณัฑ์อฟุฟิซี ทีเ่ก็บ
งานศลิปะล า้คา่ในยคุกลางใกล้ ชมสะพานอนัเกา่แกเ่วคคิโอ สะพานแหง่แรกท่ีข้าม
แมน่ า้อาร์โน  

(86 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั STARHOTELS VESPUCCI หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.starhotels.com  
วันท่ี วันท่ี 44  ฟลอเร้นซ์ฟลอเร้นซ์  --  เวนิส เมสเตร้เวนิส เมสเตร้  --  เท่ียวเกาะเวนิสเท่ียวเกาะเวนิส  --  จัตุรัสซานมาร์โคจัตุรัสซานมาร์โค  --  

ล่องเรือกอนโดล่องเรือกอนโดล่า ล่า   
อังคารอังคาร  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. เดินทางสู่จงัหวดัเวเนเซีย เมืองหลวงของแคว้นเวเนโตเป็นแคว้นที่มีความมัง่คัง่ 

และเป็นแหล่งอตุสาหกรรมมากทีสุ่ดในประเทศอิตาลี และยงัเป็นแคว้นหนึง่ที่มี
นกัทอ่งเที่ยวมามากที่สุดแหง่หนึง่อีกด้วย มีนกัทอ่งเที่ยวมาเยือนไมต่ ่ากวา่ 60 ล้าน
คนในทกุๆ ปี 

(248 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 

http://www.starhotels.com/


 

 

13.00 น. น าทา่นลงเรือทศันาจรข้ามสู่เกาะเวนิส (เมืองที่ไม่มีรถยนต์วิ่งผ่าน) เกาะเวนิส มี
เกาะน้อยใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถงึกนักว่า 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังที่ซาน
มาร์โค ศนูย์กลางของเกาะเวนิส ผ่านชม Doge Palace อนัเป็นที่ประทบัของเจ้าผู้
ครองนครเวนิสในอดีตและมีความรุ่งเรือง เม่ือครัง้ท าการค้ากบัตะวนั ออกไกล 
สะพานถอนหายใจที่มีเร่ืองราวนา่สนใจในอดีต การเป่าแก้วมูราโน่งานฝีมือตัง้แต่
ครั ง้บรรพบุรุษที่มีชื่อเสียง แล้วไปชมความสวยงามของจตุรัสซานมาร์โค ที่
กว้างขวางรายล้อมไปด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ที่แม้แต่นโป
เลียนยงัหลงใหล รายล้อมไปด้วยโบสถ์นักบุญเซนต์มาร์ค , หอระฆัง, เสาแห่ง
นกับญุ ท าให้ดงูามสง่ายิ่งนกั อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเกาะอนัแสนโรแมนติก 
หรือช้อปปิง้สินค้าของเมืองอาทิ ผ้าลูกไม้ หรือจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิด
ให้บริการมาตัง้แตปี่ 1720 น าทา่นสมัผสัความเป็นเวนิส ด้วยการล่องเรือกอนโดล่า 
เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส ล าคลองน้อยใหญ่สลับด้วยบ้านเรือนที่ มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัแกรนด์คาแนล คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และงานก่อสร้างที่
แสดงให้เห็นถงึความเป็นอจัฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่สะพานเรียลอลัโต้ 

 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
19.30 น. คณะนัง่เรือกลบัสู่ฝ่ังแผ่นดินใหญ่ทีท่า่เรือตรอนเคตโต้   
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั APOGIA SIRIO VENICE MESTRE หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.hotelapogiasirio.hotelin

venice.com 
วันท่ี วันท่ี 55  เวนิส เมสเตร้เวนิส เมสเตร้  --  ลูกาโน่ ลูกาโน่ --  ลูเซร์ินลูเซร์ิน  --  อนิเทอลาเก้นอนิเทอลาเก้น  พุธพุธ  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. หลงัอาหาร น าคณะออกเดินทางผ่านเขตเมืองตากอากาศโคโม แล้วข้ามพรมแดนที่

เมืองคีอสัโซ ่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จนเข้าสู่เมืองลูกาโน ่ เมืองตากอากาศแสน
สวยริมทะเลสาบ ที่ตัง้อยูร่ะหวา่งพรหมแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี 

(330 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บา่ย ออกเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ เมืองทอ่งเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นเวลานบัศตวรรษมาแล้วที่

นกัทอ่งเที่ยวและบคุคลผู้ มีชื่อเสียงพากนัมาเยือนเมืองนี ้น าทา่นชมรูปสลกัสิงโตหิน
บนหน้าผา สร้างขึน้เพื่อเป็นเกียรติแกท่หารรับจ้างชาวสวิส เที่ยวชมสญัลกัษณ์ของ
เมืองคือ สะพานชาเปล สะพานไม้ทอดตวัข้ามแม่น า้รอยส์ ในอดีตสร้างมาตัง้แต่
คริสต์ศตวรรษที่  14 ถือได้ว่าเป็นสะพานไม้ที่ เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป 
ภายหลงัได้มีการบรูณะขึน้มาใหม่หลังจากถูกไฟไหม้ โดยด้านหลังมียอดเขาพิลา
ตสุเป็นฉากสวย อิสระให้ช้อปปิง้สินค้าชัน้ดีของชาวสวิสในเขตคนเดินยา่นเมืองเกา่ 
อาทิ นาฬิกาชัน้ดี, มีดพบัวิคตอรีน็อกซ์, นาฬิกากุ๊ กกู, ช็อกโกแล็ตและอื่น ๆ อีก
มากมายตามอธัยาศยั   

(170 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Local 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั METROPOLE HOTEL หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.metropole.com 
วันท่ี วันท่ี 66  อนิเทอลาเก้น อนิเทอลาเก้น --  กรินเดอวาลด์กรินเดอวาลด์  --  น่ังรถไฟสู่น่ังรถไฟสู่ยอดเขายอดเขายูงเฟรายูงเฟรา  TTOOPP  OOFF  

EEUURROOPPOOEE  
พฤหัสพฤหัส  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเดินทางสู่หมูบ้่านกรินเดอวาลด์ จดุเร่ิมต้นของการทอ่งเที่ยวยอดเขายงูเฟ

รา ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้ยอดเขายงูเฟรา เป็นพืน้ที่มรดกโลกทาง
ธรรมชาติแหง่แรกของยโุรป รถไฟทอ่งเที่ยวธรรมชาติ JUNGFRAUBAHN ขึน้พิชิต
ยอดเขายงูเฟราที่มีความสงูกวา่ระดบัน า้ทะเลถงึ 11,333 ฟตุ ซึง่ได้รับการยกยอ่ง
วา่เป็น TOP OF EUROPE ระหวา่งเส้นทางน าทา่นสู่ยอดเขาแวะชมกลาเซียร์ หรือ 

(85 ก.ม.) 



 

 

ธารน า้แข็งขนาดใหญ่ จนถงึสถานีรถไฟท่ีสูงที่สุดในยโุรป เพลิดเพลินและ
สนกุสนานไปกบัการเล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx จดุชมวิวที่สงูทีสุ่ดในยโุรป 
มองเห็นได้กว้างไกลทีสุ่ด ณ จดุ 3,571 เมตร  ชมถ า้น า้แข็งที่แกะสลกัให้สวยงาม 
อยูใ่ต้ธารน า้แข็ง 30 เมตร สมัผสักบัภาพของธารน า้แข็ง Aletsch ที่ยาวทีสุ่ดใน
เทือกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไมเ่คยละลาย อิสระให้ทา่น
ได้สนกุสนานและเพลิดเพลินกบักิจกรรมบนยอดเขายงูเฟรา และไมค่วรพลาดกบั
การสง่โปสการ์ด โดยที่ท าการไปรษณีย์ทีสู่งทีสุ่ดในยโุรป 

 
 

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

เมืองปลอดมลพิษที่ไมอ่นญุาตให้รถยนต์วิ่ง แล้วเปล่ียนขึน้รถโค้ชคนัเดิมกลับสู่อิน
เทอลาเก้น อิสระให้ทา่นเที่ยวชมเมือง บรรยากาศเสมือนหนึง่เมืองในหบุเขามีภาพ
ของยอดเขายงูเฟราเป็นฉากหลัง ถนนสายหลักเรียงรายไปด้วยร้านค้า, ร้านขาย
ของที่ระลึก ร้าน อาหารในสไตล์แบบสวิส เพลิดเพลินกบัการชมเมือง และช้อปปิ้ง
สินค้าชัน้ดีที่มีชื่อเสียงตามอธัยาศยั   

(12.5 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั METROPOLE HOTEL หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.metropole.com 
วันท่ี วันท่ี 77  อนิเทอลาเก้นอนิเทอลาเก้น  --  สตราสบูสตราสบูรก์รก์  --  ย่านแกรนด์ย่านแกรนด์อลิ อลิ --  น่ังรถไฟ น่ังรถไฟ TTGGVV  สู่ปารีสสู่ปารีส  ศุกร์ศุกร์  
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. รถโค้ชข้ามพรมแดนของสวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส ผา่นข้ามแดนที่เมืองบาเซลิ เมือง

อตุสาหกรรมเคมีที่มีชือ่เสียงของสวสิ จนข้ามสู่แคว้นอลัซาส ที่เมือง    สตราสบรูก ์
ประเทศฝรัง่เศสเมืองหลวงแหง่สหภาพยโุรป อีกทัง้ยงัเป็นที่ตัง้ของรัฐสภาแหง่ยโุรป
อีกด้วย   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย น าทา่นเดินเที่ยวชมยา่นเมืองเกา่ในยา่นประวติัศาสตร์ “แกรนด์อิล” จตรุัสคาธีด

ราลที่ตัง้ของโบสถ์นอร์ธเตรอดาม คูบ้่านคูเ่มืองที่ครัง้หนึง่เคยเป็นอาคารทีสู่งทีสุ่ด
ในโลกและปัจจบุนัสงูเป็นอนัดบั 4 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอธิค 
แล้วไปชมยา่นที่เกา่แกท่ี่สุดของเมืองคือ La Petite France ได้รับการยกยอ่งจาก
ยเูนสโก้ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1988 บ้านเรือนในยคุกลางนีไ้ด้รับการบรูณะให้
อยูใ่นสภาพดีทาสีสดใสหลาก หลายสีสนัสลบัสบั เปล่ียนกนัไปเรียงรายอยูริ่มสอง
ฝ่ังแมน่ า้อลิ จดุชมวิวทิวทศัน์ที่งดงามทีสุ่ดของการเดินเที่ยวชมเมือง แล้วน าทา่นนัง่
รถไฟ TGV สู่นครปารีสวิง่ด้วยความเร็ว 250 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมงใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่โมง 19 นาท ี

 

18.08 น. คณะเดินทางถงึสถานีรถไฟ Paris Est  ในนครปารีส รถโค้ชท้องถ่ินน าทา่นเดินทาง
สู่ภตัตาคาร 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั COURTYARD BY MARRIOTT หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.marriott.com 
วันท่ี วันท่ี 88  เท่ียวชมมหานครปารีส - หอไอเฟล - ร้านดิวตีฟ้รี -   --ห้างแกลลอร่ี

ลาฟาแยตต์  
เสาร์เสาร์  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าทา่นเที่ยวชมมหานครปารีส นครหลวงแหง่แฟชัน่ชัน้น าของโลก ชมมหาวิหาร

โนตเตรอดาม มหาวิหารในยคุกอธิค ตัง้อยูท่างฝ่ังตะวนัออกของกรุงปารีสบนเกาะ
กลางแมน่ า้ (อลิเดอลาซิเต้) ได้รบัการบรูณะโดย เออแชน วียอเลต์-เลอ-ดคุ 

 

http://www.marriott.com/


 

 

สถาปนิกคนส าคญัที่สุดคนหนึง่ของฝรัง่เศส ประติมากรรมและหน้าตา่งประดบั
กระจกสี (stained glass) ระหวา่งการปฏิวติัฝรั่งเศส มหาวหิารแหง่นีไ้ด้รับความ
เสียหายอยา่งหนกั งานประติมากรรมและศิลปะทางศาสนาถกูท าลายไปมาก และ
ได้มีการบรูณะครัง้ใหญ่ระหวา่งคริสต์ศตวรรษที่ 19 ให้เหมือนเดิมทกุประการ ผา่น
ชมกลุ่มอาคารพิพิธภณัฑ์ลูฟร์ ปัจจบุนัเก็บงานศลิปะที่มีคา่กวา่ 300,000 ชิน้, ลาน
จตรุัสคองคอร์ด ซึง่ออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ที่ชวนให้ระลึกถงึการปฏิวติั
ใหญ่ฝรั่งเศส ใกล้กนัเป็นสวนตยุเลอลีส์ สวนแบบฝรัง่เศสที่ออกแบบไว้อยา่งงดงาม
, โบสถ์แองวาลีดส์อนังามสงา่, บนัทกึภาพหอไอเฟลจากมมุกว้าง ณ จตรุัสทรอคคา
เดโร ปารีสได้รับการกลา่วขานวา่เป็นพิพธิภณัฑ์ที่มีชวีิตโดดเดน่ด้วยผลงานศิลปะ
อนัย่ิงใหญ่ จากนัน้น าทา่นขึน้ลิฟต์สู่ชัน้ 1 ของหอไอเฟลเพื่อชมวิวทิวทศันข์องมหา
นครปารีสพร้อมรับประทานอาหารกลางวนั 

 

 
 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 58 Tour Eiffel บนหอไอเฟล Local 
บา่ย น าคณะเที่ยวชมมหานครปารีสต่อ เดินทางสู่ย่านถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-

Elysees) ซึง่เป็นถนนสายส าคญัมีความยาว 2 กม. ร่มร่ืนไปด้วยเงาต้นปาตานสอง
ฝ่ัง มีทัง้ร้านค้าชัน้น า หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น า้พ ุภตัตาคารชัน้เลิศ ร้านกาแฟ 
โรงละคร เป็นถนนที่มีสีสนัตลอด 24 ชัว่โมง จนได้ชื่อวา่เป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก 
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ที่โด่งดังของฝรั่งเศส อาทิ สินค้าประเภท 
น า้หอม, เคร่ืองส าอางค์, เคร่ืองประดบั, เคร่ืองแต่งกายในร้าน Duty Free ที่คืน
ภาษีให้กับนกัท่องเที่ยวโดยเฉพาะหรือแบรนด์ชัน้น าของฝรั่งเศสและอิตาลีใน
ห้างสรรพสินค้าแกลลอร่ี ลาฟาแยตต์ ยา่นถนนออสแมนบโูลวาร์ด   

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร Thai 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั COURTYARD BY MARRIOTT หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.marriott.com 

วันท่ี 9 พระราชวังแวร์ซายส์ - พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ - DINNER CRUISE อาทติย์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. 

น าทา่นเดินทางสู่พระราชวงัแวร์ซายส์ พระราชวงัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในปฐพีซึง่อยูห่า่งจาก
จดุศนูย์กลางของปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต้ ปัจจบุนับางส่วนของพระราชวงันี ้
ได้รับการบรูณะเรียบร้อยแล้ว น าเข้าชมความงามของพระราชวงัภายในห้องตา่ง ๆ 
อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวนีสั, ห้องเทพไดอานา่ และห้องเดอะฮอลล์ออฟ
มิลเลอร์ แตล่ะห้องของพระราชวงัล้วนมีคา่ด้วยภาพ เขียนสีแบบเฟรสโก้ โดย
ชา่งฝีมือเอกชาวฝรัง่เศส ควรคา่แกก่ารยกยอ่งให้เป็นพระราชวงัที่งดงามล า้คา่ทีสุ่ด
แหง่หนึง่ของโลก 

 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร 

 
Chinese 

http://www.marriott.com/


 

 

บา่ย น าคณะเข้าชม พิพิธภณัฑ์ลูฟร์ ซึง่ในอดีตเป็นพระราชวงัทีใ่หญ่โตมากที่สุดของโลก 
สร้างขึน้ในสมยัพระเจ้าฟิลิปออกสุต์ ราวคริสต์ศตวรรษที่ 13 ปัจจบุนัพระราชวงั
แหง่นีก้ลายเป็นพิพธิภณัฑ์ทีส่ าคญัและใหญ่โตที่สุดในปารีส ท่ีนกั ทอ่งเที่ยวไมค่วร
พลาดชม ภายในเป็นที่เก็บรักษาวตัถโุบราณตา่งๆ ที่มีคา่และมีชื่อเสียงของโลก 
เชน่ ภาพเขียนลาชาก็อง (La Jaconde) หรือภาพโมนาลิซา่ อนัเป็นภาพวาดของเล
โอนาร์ด เดอ วินซี จิตรกรและสถาปนิกชาวอิตาเลียน และวตัถโุบราณซึง่เป็นศิลปะ
อนัล า้คา่จากชาติตา่งๆ กวา่ 300,000 ชิน้ ที่ฝรั่งเศสเคยมีอิทธิพลปกครองมาใน
อดีต ส่วนใหญ่ได้มาจากตะวนัออกกลางและอาณานิคมจากประเทศในเอเชยี เชน่ 
รูปแกะสลกัซาโมทราซ (La Victoire de Samothrace) และรูปแกะสลกัเทพธิดา
วีนสั (Venus de Milo) และในปี 1981 เอ็ม ไอ เป่ย สถาปนิกช่ือดงัชาวอเมริกนั ได้
สร้างทางเข้าพิพิธภณัฑ์เป็นรูปปิรามิดกระจกครอบคลุมเนือ้ทีบ่นลานนโปเลียน ท า
ให้สถาปัตยกรรมของพิพิธภณัฑ์แหง่นีด้โูดดเดน่เป็นสง่า 

 
 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่าแบบฝรั่งเศส บนเรือล่องแมน่ า้แซนน์ GASTRONOMY พร้อม
ชมสถานที่ส าคญัคูบ้่านคูเ่มืองสองฝ่ังของแม่น า้แซนน์ โบราณสถานและอาคารที่
เกา่แกส่ร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ควรคา่แกก่ารอนรุักษ์ ท าให้ปารีสโดดเด่น
เป็นมหานครที่งดงามแหง่หนึง่ของโลก 

 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั COURTYARD BY MARRIOTT หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.marriott.com 
วันท่ี วันท่ี 1100  --  เดินทางกลับกรุงเทพเดินทางกลับกรุงเทพ  จันทร์จันทร์  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบินชาร์ลเดอโกล เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ทา่นได้

ท า TAX REFUND คืนภาษีกอ่นการเช็คอิน 
 

13.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบนิที่ TG931  
วันท่ี วันท่ี 1111  เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯเดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ  อังคารอังคาร  
05.55 น. การบินไทยน าทา่นเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า 
โดยจะค านงึถึงผลประโยชน์ท่ีนกัท่องเท่ียวได้รับเป็นหลกัฯ) 

http://www.marriott.com/


 

 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

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

-23,000.- 
27 ต.ค. - 6 พ.ย. 2561 

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

-23,000.- 
3 - 13 พ.ย. 2561 
10 - 20 พ.ย. 2561 
17 - 27 พ.ย. 2561 

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

-17,500.- 
4 - 14 ธ.ค. 2561 

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

-23,000.- 

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

26 ม.ค. - 5 ก.พ. 2562 
2 - 12 ก.พ. 2562 
9 - 19 ก.พ. 2562 
16 - 26 ก.พ. 2562 

23 ก.พ. - 5 มี.ค. 2562  
2 - 12 มี.ค. 2562 
9 - 19 มี.ค. 2562 
16 - 26 มี.ค. 2562 

ค่าทวัร์รวม : 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 
 ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุมาตรฐานยโุรป 
 ค่าเข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม / ค่าลอ่งเรือกอนโดล่าที่เกาะเวนิส / ค่าเรือไป-กลบัเกาะเวนิส / ค่ารถไฟสายภูเขายงู 

เฟรายอค / ค่ารถไฟชัน้ 2 TGV สูป่ารีส / ค่าลอ่งเรือพร้อมรับประทานอาหารค ่า / ค่าเข้าชมพระราชวงัแวร์ซายส์  / ค่าขึน้
ชัน้ 1 หอไอเฟลพร้อมรับประทานอาหารกลางวนั / ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลฟูร์  
โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน) ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการ
เปลีย่นแปลงการจดัโรงแรมที่พกั หากช่วงวนัเดินทางตรงกบังานเทศกาล, การประชุมใหญ่, เทรดแฟร์ อนัมีผลท าให้
โรงแรมไม่มีห้องพกัว่าง หรือ การปรับราคาสงูขึน้กว่า Contract Rates โดยจะเลอืกโรงแรมที่อยู่ในระดบัเดียวกนั แต่เป็น
เมืองใกล้เคียงแทน ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนูและให้ท่านได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแต่ละประเทศ 
ในกรณีทีท่านมีข้อจ ากดัในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้เพือ่ความเหมาะสม  

 ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าอิตาล ี(เชงเก้น) **เป็นไปตามเงื่อนไขและกฏเกณฑ์ของสถานฑตูกลุม่เชงเก้น** 
 ค่าประกนัการเดินทางของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ูพี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)แบบ OASIS TRIPPER PLAN.คุ้มครองการ

สญูเสียชีวิต/อวยัวะจากอบุติัเหต ุส าหรับผู้ เอาประกนัภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และ
ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึสขุภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตวั 
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระ
และเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสาร แนบท้ายใบจองทวัร์ 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 
กิโลกรัม  



 

 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 

  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 ค่าท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 

 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จกัและ
เชื่อถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจอง
ทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันท่ีจอง ซึง่เงินมดัจ า
ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวร์สว่นที่เหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่
ช าระเงินสว่นที่เหลอืตามวนัที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี  ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดงั พูดจาหยาบคาย 

สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทวัร์ ที่มีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด 
ประท้วง ยุยงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หัวหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบั
ผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44-30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29-15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของค่าทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14-1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของค่าทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของค่าทวัร์ 
  หากท่านยกเลกิการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ท่านสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวีซ่าได้

ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลีย่นชื่อตั๋วเท่านัน้ และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไข
ของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากท่านยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนมุติัวีซ่า ไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือ
เป็นการยกเลกิตามเงื่อนไขของวนัเวลาที่ยกเลกิดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมติัวี
ซ่าจากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านย่ืนขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึง่จะรู้ผลเร็วกว่าการย่ืนขอวีซ่าแบบกรุ๊ป  

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการท่องเที่ยว รวมทัง้ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุ
จ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การล่าช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุติัเหต ุ ฯลฯ โดยสทิธิ
ประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ OASIS TRIPPER PLAN ของ เอ ดบัเบิลย ู พี เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย)  ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของ



 

 

ท่านไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนื่องจาก
การกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระมาแล้ว  

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวันเดินทาง สามารถท าได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้องช าระ

ค่าใช้จ่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทาง
ต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบั
เจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนที่เหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์

ไลน์ 100%, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงื่อนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเท่านัน้  

ค่าธรรมเนียมประกนัภัยและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ 
  คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทัวร์สว่นเพิ่ม บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที่ออกตัว๋ในทุกกรณี 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / ส าหรับ

ผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกนั  ซึง่
อาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่าง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจัดโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่สถานที่เข้าชมนัน้ ๆ ปิดท า

การ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่าน
ระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรม
เพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่าน
ไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระ Reservation Fee ไป
แล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (Porter) 
  ค่าทวัร์ได้รวมค่าขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะ

ถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  



 

 

ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 
 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้ โดยสารชัน้

ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 
 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+

ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 
 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐาน

ได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน า้หนกั
สว่นที่เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง  
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนัเกิด

จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบต่อการ
สญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชดัเจนใน

เร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศอิตาลี ใช้เวลายื่นประมาณ 16 วันท าการ 

(การขอวีซ่าประเทศอิตาลีผู้ เดินทางทกุท่านต้องมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศนูย์รบัค าร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี) 
อาคารสีลมคอมเพล็ก  ชัน้ 15  ถนนสีลม (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง) 

 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่ประเทศเชง
เก้นหรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า 

 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสขีาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป  
 ส าเนาทะเบียนบ้าน , ส าเนาบตัรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ , ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล , ส าเนาทะเบียนสมรส , หย่า  
 ส าเนาสติูบตัร ในกรณีอายไุม่ถงึ 20 ปีบริบูรณ์  และกรณีที่ผู้ เดินทางอายเุกิน 20 ปีบริบูรณ์ แต่ยงัคงสถานะเป็นนกัเรียน/นกัศกึษา และ

มีบิดาหรือมารดาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 
 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัทไม่เกิน สงักดัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน

ปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติ
หลงัครบก าหนดลา (หนังสือรับรองการท างานที่ยื่นในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกิน 30 วัน ก่อนการไปยื่นวีซ่าในแต่ละ
ประเทศ)   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า , ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทที่คดัไว้ไม่เกิน 1  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน  

 หนังสือรับรองทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว มีอายุไม่เกิน 15 วันจากวันยื่นค าร้องวี
ซ่า พร้อมส าเนาสมุดบัญชีเงนิฝากที่แสดงยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 7 วัน โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทัง้สิน้  ทัง้นีค้วรเลอืกเล่มที่มีการ
เข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่
เดือดร้อนเมื่อกลบัสูภู่มิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึง่ในการย่ืนขอวีซ่า ต้องออกหนงัสอืรับรอง
ค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1–6แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุชื่อผู้ เดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนักเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจริงเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ พร้อมส าเนาบตัรนักเรียน/
นกัศกึษา   



 

 

 กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไป
ย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึง่ได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้  

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 


