
 

 

 



 

 

13 เม.ย. 2562 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มหานครปารีส (ฝร่ังเศส) เสาร์ 
21.00 น. พร้อมคณะทีส่นามบนิสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ 

D 16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระ
และการเช็คอิน  

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้จดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ 15 วนักอ่นการเดินทาง โดยซือ้
ตัว๋เคร่ืองบิน, เชา่รถโค้ช, จองโรงแรมที่พกั, ร้านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข้าชม
ตา่ง ๆ เพือ่เป็นการเตรียมพร้อมให้กบักรุ๊ปทวัร์ ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์อนั
สุดวสิยัอาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน 
(ขึน้เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาติ รวมถงึการ
ถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเป็นผลท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือ ไมส่ามารถ
เดินทางไปยงัจดุหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม หวัหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ที่ทา่นได้ช าระ
มาแล้ว เพราะทางบริษัท ฯ ได้มีการตกลงช าระคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ไว้ล่วงหน้าแล้ว 
และหากมีคา่ใช้จา่ยใด ๆ ทีเ่กิดขึน้นอกเหนือจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์
จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็นส่ิงทีท่างบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

14 เม.ย. 2562 พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ - ประตูชัย - ถนนชองป์เอลิเซ่ - จัตุรัสคองคอร์ด - 
ล่องแม่น า้แซนน์ 

อาทติย์ 

00.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG930  
07.05 น. ถงึสนามบินชาร์ลเดอโกล ประเทศฝรัง่เศส ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง รถโค้ชรอ

รับทา่นแล้วเดินทางเข้าสูใ่จกลางมหานครปารีส  
10.00 น. น าทา่นเข้าสู่ พิพิธภณัฑ์ลูฟร์ ในอดีตเป็นพระราชวงัทีใ่หญ่โตมากที่สุดของโลก 

สร้างขึน้ในสมยัพระเจ้าฟิลิปออกสุต์ ราวคริสต์ศตวรรษที่ 13 ปัจจบุนัพระราชวงั
แหง่นีก้ลายเป็นพิพธิภณัฑ์ทีส่ าคญัและใหญ่โตที่สุดในปารีส ที่นกั ทอ่งเที่ยวไม่
ควรพลาดชม ภายในเป็นที่เก็บรักษาวตัถโุบราณตา่ง ๆ ที่มีคา่และมีชื่อเสียงของ
โลก เชน่ ภาพเขียน ลาชาก็อง (La Jaconde) หรือภาพ  โมนาลิซา่ อนัเป็น
ภาพวาดของเลโอนาร์ด เดอ วินซี จิตรกรและสถาปนิกชาวอติาเลียน และวตัถุ
โบราณซึง่เป็นศิลปะอนัล า้คา่จากชาติตา่งๆ กวา่ 300,000 ชิน้ ที่ฝรัง่เศสเคยมี
อิทธิพลปกครองมาในอดีต ส่วนใหญ่ได้มาจากตะวนัออกกลางและอาณานิคม
จากประเทศในเอเชีย เชน่ รูปแกะสลกัซาโมทราซ (La Victoire de 
Samothrace) และรูปแกะสลกัเทพธิดาวีนสั (Venus de Milo) และในปี 1981 
เอ็ม ไอ เป่ย สถาปนิกชื่อดงัชาวอเมริกนั ได้สร้างทางเข้าพิพิธภณัฑ์เป็นรูปปิรา
มิดกระจก ครอบคลุมเนือ้ที่บนลานนโปเลียน ท าให้สถาปัตยกรรมของ
พิพิธภณัฑ์แหง่นีด้โูดดเดน่เป็นสง่า 

 
 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บา่ย น าทา่นล่องเรือแมน่ า้แซนน์ ชมสถานทีส่ าคญัคูบ้่านคูเ่มืองสองฝ่ังของแมน่ า้

แซนน์ โบราณสถาน และอาคารที่เกา่แกส่ร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควร
คา่แกก่ารอนรุักษ์ และท าให้ให้ปารีสโดดเดน่เป็นมหานครทีง่ดงามแหง่หนึง่ของ
โลก น าทา่นเที่ยวชมมหานครปารีส นครหลวงแหง่แฟชัน่ชัน้น าของโลก ถา่ยรูป
กบัหอไอเฟล จากจดุชมววิแบบพาโนรามาที่จตัรุสัทรอคคาเดโร ผ่านชม
ประตชูยัอาร์ค เดอ ตรีอองฟ์ สร้างในปีค.ศ. 1810 เพื่อเป็นอนสุรณ์แหง่ชยัชนะ
ของจกัรพรรด์ินโปเลียน ถนนชองป์เซลิเช ่ (Champs-Elysees) เป็นถนนสาย
ส าคญัมีความยาว 2 กม. ร่มร่ืนไปด้วยเงาต้นปาตานสองฝ่ัง มีทัง้ร้านค้าชัน้น า 
หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น า้พ ุ ภตัตาคารชัน้เลิศ ร้านกาแฟ โรงละคร ได้ชื่อ
วา่เป็นถนนทีส่วยทีสุ่ดในโลก จตรุสัคองคอร์ด ซึง่ออกแบบโดยเลอโนตร (Le 
Notre) ที่ชวนให้ระลึกถงึการปฏิวติัใหญ่ฝรั่งเศส สวนตยุเลอลีส์ สวนแบบ
ฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้อยา่งงดงาม, โบสถ์แองวาลีดส์อนังามสง่าด้วยยอดโดมสี
ทอง ได้รับการกลา่วขานวา่เป็นพิพิธภณัฑ์ที่มีชวีิต โดดเดน่ด้วยผลงานศลิปะอนั
ย่ิงใหญ่ 

 

 



 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES **** 
หรือเทยีบเท่า 

www.mercureparis.com 

15 เม.ย. 2562 พระราชวังแวร์ซายส์ - โบสถ์โนตเตรอดาม - ช้อปป้ิงดิวตีฟ้รี - 
ห้างสรรพสินค้า  แกลเลอรีลาฟาแยต 

จันทร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าทา่นเดินทางสู่พระราชวงัแวร์ซายส์ พระราชวงัทีใ่หญ่ทีส่ดุในปฐพีซึง่อยูห่า่ง

จากจดุศนูย์กลางของปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต้ ปัจจบุนับางส่วนของพระ
ราช วงันีไ้ด้รับการบรูณะเรียบร้อยแล้ว น าทา่นเข้าชมความงามของพระราชวงั
ภายในห้องตา่ง ๆ อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนสั, ห้องเทพไดอานา่ และ
ห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แตล่ะห้องของพระราชวงัล้วนมีคา่ด้วยภาพ เขียน
สีแบบเฟรสโก้ โดยชา่งฝีมือชาวฝรัง่เศส ควรคา่แกก่ารยกยอ่งให้เป็นพระราชวงั
ที่งดงามล า้คา่ที่สุดแหง่หนึง่ของโลก  

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
บา่ย น าคณะชมมหาวิหารโนตเตรอดาม สร้างด้วยศิลปะแบบกอธิค ตัง้อยูบ่นเกาะ

กลางแมน่ า้จดุก าเนิดของชาวปารีเชียง ประติมากรรมและหน้าตา่งประดบั
กระจกสี (stained glass) โดดเดน่เป็นสงา่คูบ้่านคูเ่มือง อสิระให้ทา่นช้อปปิง้
สินค้าแบรนด์ที่โดง่ดงัของฝรัง่เศสในแกลลอรี ลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสินค้าที่
ใหญ่และทนัสมยัที่สุด ยา่นถนนออสแมนบโูลวาร์ด และสินค้าประเภทน า้หอม, 
เคร่ืองส าอางค์, เคร่ืองประดบั, เคร่ืองแตง่กายในร้าน Duty Free  ที่คืนภาษี
ให้กบันกัทอ่งเที่ยวโดยเฉพาะ  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES **** 
หรือเทยีบเท่า 

www.mercureparis.com 

16 เม.ย. 2562 มองต์มาตร์ - หอไอเฟล - รถไฟทีจีวี - ดิจอง (ฝร่ังเศส) อังคาร 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. น าคณะเดินทางสู่มองต์มาตร์ (Montmartre) ตัง้อยูบ่นเนินเขาทางตอนเหนอื

ของกรุงปารีส เป็นยา่นศิลปะที่โดง่ดงัแหง่หนึง่ในอดีตประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 
19 มีศิลปินดงั ๆ มาปักหลกัอยูห่ลายคนกอ่นที่จะมีชื่อเสียง  บนเนินเขาสูง 130 
เมตร เป็นที่ตัง้ของโบสถ์ซาเครเกอร์ สร้างขึน้เพื่อเป็นอนสุรณ์สถานทีอ่ทุิศแด่
ชาวฝรั่งเศส ที่เสียชีวิตจากสงครามกบัปรสัเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์
โรมนั - ไบเซนไทน์ ด้านล่างเป็นยา่นปิกลัล์ (Pigalle) แหล่งบนัเทิงยามราตรีของ
กรุงปารีส จากนัน้น าคณะบนัทกึภาพหอไอเฟลจากมมุกว้าง ณ จตรุัสทรอคคา
เดโร ปารีสได้รับการกล่าวขานวา่เป็นพิพิธภณัฑ์ที่มีชีวิตโดดเดน่ด้วยผลงาน
ศิลปะอนัย่ิงใหญ่ 
 

 
 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Chinese 
บา่ย ออกเดินทางโดยรถไฟดว่นจากสถานี Paris Est สู่เมืองดิจอง (ฝรั่งเศส) วิ่งด้วย

ความเร็ว 250 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง เมืองดิจองตัง้อยูค่อ่นไปทางทิศตะวนัออก
ของประเทศฝรัง้เศส  เมืองดิจองเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเร่ืองของไวนช์ัน้เลิศ 
เมืองดิจองเป็นเมืองหลวงที่มีความส าคญัด้านประวติัศาสตร์ของแคว้นเบอร์กนั
ดีและฝรั่งเศสเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะประวติัศาสตร์อนัเกา่แกใ่นเร่ืองของการ
ผลิตไวน์ นอกจากวฒันธรรมเก่ียวกบัไวน์และการปลูกองุ่นแล้ว เมืองดิจองยงั
เป็นอีกเมืองที่มีความเก่ียวพนักบัคริสต์ศาสนาเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะ
ประวติัศาสตร์อนัเกา่แกใ่นเร่ืองของการผลิตไวน์ 

 



 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN DIJON**** หรือเทยีบเท่า  www.holidayinndijon.co
m 

17 เม.ย. 2562 ดิจอง - เบิร์น - อนิเทอลาเก้น (สวติเซอร์แลนด์) - อสิระให้ช้อปป้ิง พุธ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าทา่นเดินทางข้ามสู่พรมแดนสวิตเซอร์แลนด์ที่กรุงเบิรน์  เมืองหลวงอนังาม

สง่าของชาวสวิส กรุงเบิร์นเป็นเมืองเกา่จากยคุกลางทีส่วยงาม ตัง้อยูริ่มคุ้งโค้ง
ของแมน่ า้อาเรอ (Aare River) ล้อมรอบทัง้ 3 ด้าน เป็นชยัภูมิที่เหมาะสมในการ
ตัง้เมือง ชื่อเมืองมาจาก "Baren" หรือเมืองแหง่หมี สญัลกัษณ์ของเมืองคือบอ่
หมี (Bear Pit) ที่นกัทอ่งเที่ยวนิยมในการไปเย่ียมชม ภายในเมืองเกา่ที่ได้รับการ
อนรุักษ์ไว้ได้อยา่งดี หลงัจากได้รับการคดัเลือกให้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม
และเป็นมรดกโลกจากองค์การยเูนสโก นบัวา่เป็นเมืองโบราณเกา่ แกแ่ละโร
แมนติก เหมาะแกก่ารเดินเที่ยวชม ความงดงามของสถาปัตยกรรม เป็นส่ิงที่
นกัทอ่งเที่ยวไมค่วรพลาด 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
บา่ย เดินทางสูเ่มืองอินเทอลาเก้น อนัเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวทีส่ าคญัของ กงัตองแบรน

เนอร์โอเบอลนัด์ ตัง้อยูท่ะเลสาบสองแหง่ มีภาพของยอดเขายงูเฟราเป็นฉาก
หลงั อีกทัง้ยงัเป็นเมืองแหง่การพกัผ่อน สมัผสับรรยากาศอนับริสุทธ์ิ เมืองเล็ก ๆ 
บรรยากาศเสมือนหนึง่เมืองในหบุเขา ถนนสายหลกัเรียงรายไปด้วย ร้านค้า 
ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ในสไตล์แบบสวิส เพลิดเพลินกบัการชมเมือง 
และช้อปปิง้สินค้าตามอธัยาศยั  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก METROPOLE HOTEL**** หรือเทยีบเท่า www.metropole-

interlaken.ch 
18 เม.ย. 2562 กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - ลูกาโน่ พฤหัสบดี 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. คณะออกเดินทางสู่กรินเดอวาลด์ จดุเร่ิมต้นของการทอ่งเทีย่วยอดเขายงุค์ฟราว 

ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้เป็นพืน้ที่มรดกโลกทางธรรมชาติแหง่แรกของ
ยโุรป สมัผสัรถไฟทอ่งเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึน้พิชิตยอดเขา
ยงูเฟราที่มีความสูงกวา่ระดบัน า้ทะเลถงึ 11,333 ฟตุ ซึง่ได้รับการยกยอ่งวา่เป็น 
TOP OF EUROPE ระหวา่งเส้นทางขึน้สู่ยอดเขา รถไฟจอดให้ทา่นได้ชมกลา
เซียร์ หรือ ธารน า้แข็งขนาดใหญ่  Aletsch ที่ยาวทีสุ่ดในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 
22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไมเ่คยละลาย จนถงึสถานีรถไฟท่ีสงูที่สุดใน
ยโุรป เพลิดเพลินสนกุสนานไปกบัการเล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx จดุชมวิวที่
สูงทีสุ่ดในยโุรป มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จดุ 3,571 เมตร  พาทา่นชมถ า้
น า้แข็งทีแ่กะสลกัให้สวย งามอยูใ่ต้ธารน า้แข็ง 30 เมตร อิสระให้ทา่นได้
สนกุสนานและเพลิดเพลินกบักิจกรรมบนยอดเขายงุค์ฟราว และไมค่วรพลาด
กบัการสง่โปสการ์ด โดยที่ท าการไปรษณีย์ทีสู่งทีสุ่ดในยโุรป 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Local 
บา่ย น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไมซ่ า้เส้นทางเดิม เส้นทางแสนสวย

ผ่านเมืองเวงเก้น หมูบ้่านปลอดมลพิษและหมูบ้่านเลาเทอบรุนเนน่ แล้วเดินทาง
เข้าสู่เมืองลูกาโน ่ เมืองตากอากาศแสนสวยริมทะเลสาบ ที่ตัง้อยูร่ะหวา่ง
พรมแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL ADMIRAL**** หรือเทยีบเท่า www.luganohoteladmiral.co

m/ 

http://www.holidayinndijon.com/
http://www.holidayinndijon.com/


 

 

19 เม.ย. 2562 ลูกาโน่ - โรแมนติกบนเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - 
ล่องเรือกอนโดล่า 

ศุกร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเดินทางสู่จงัหวดัเวเนเซีย เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เป็นแคว้นที่มี

ความมัง่คัง่ และเป็นแหล่งอตุสาหกรรมมากทีสุ่ดในประเทศอติาลี อีกทัง้ยงัเป็น
แคว้นที่มีนกัทอ่งเที่ยวมามากที่สุดแหง่หนึง่อีกด้วย มีนกัทอ่งเที่ยวมาเยือนไมต่ ่า
กวา่ 60 ล้านคนในทกุ ๆ ปี 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บา่ย น าทา่นลงเรือทศันาจรข้ามสู่เกาะเวนสิ (เมืองที่ไมมี่รถยนต์วิ่งผ่าน) เกาะเวนิส มี

เกาะน้อยใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมีสะพานเชือ่มถงึกนักวา่ 400 แหง่ ขึน้ฝ่ังที่
ซานมาร์โค ศนูย์กลางของเกาะเวนสิ ผา่นชม Doge Palace อนัเป็นที่ประทบั
ของเจ้าผู้ครองนครเวนสิในอดีตและมีความรุ่งเรือง เม่ือครัง้ท าการค้ากบั
ตะวนัออกไกล สะพานถอนหายใจที่มีเร่ืองราวนา่สนใจในอดตี การเป่าแก้วมู
ราโนง่านฝีมือตัง้แตค่รัง้บรรพบรุุษที่มีชือ่เสียง แล้วไปชมความสวยงามของ
จตัรุัสซานมาร์โค ที่กว้างขวางรายล้อมไปด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบไบ
เซนไทน์ทีแ่ม้แตน่โปเลียนยงัหลงใหล โบสถ์เซนต์มาร์ค, หอระฆงั, เสาแหง่
นกับญุ ท าให้ดงูามสงา่ยิ่งนกั อิสระให้ทา่นได้เดินเที่ยวชมเกาะอนัแสนโรแมน
ติก หรือช้อปปิง้สินค้าของเมืองอาทิ ผ้าลูกไม้ หรือจิบกาแฟในร้าน Café Florian 
ที่เปิดให้บริการมาตัง้แตปี่ค.ศ. 1720 รายการทวัร์รวมค่าใช้จ่ายในการ
ล่องเรือกอนโดล่า เพื่อชมความโรแมนติกของนครเวนิส 

 
 

 
18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
19.00 น. คณะนัง่เรือกลบัสู่ฝ่ังแผ่นดินใหญ่ทีท่า่เรือตรอนเคตโต้ แล้วเข้าโรงแรมที่พกั  
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก FOURPOINT by SHERATON VENICE MESTRE 

HOTEL**** หรือเทยีบเท่า  
www.starwoodhotels.co

m 
20 เม.ย. 2562 เวนิส เมสเตร้ - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซนิญอเรีย เสาร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่เมืองปิซา่ อนัเป็นที่ตัง้ของหอเอนปิซา่ เป็นส่ิงมหศัจรรย์ 1 

ใน 7 ของโลก ในแคว้นทอสคานา่   
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บา่ย น าทา่นเข้าสู่จตรุสักมัโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลวา่ "จตรุสั

อศัจรรย์" หรือที่ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อ จตรุัสดโูอโมแหง่ปิซา่ คือ
บริเวณท่ีล้อมรอบด้วยก าแพงใจกลางเมืองปิซา่ ประกอบไปด้วยส่ิงกอ่สร้าง
ได้แก ่ มหาวิหารปิซา่ (Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุม่ (Baptistery)  เร่ิม
สร้างปี ค.ศ.1173 แล้วเสร็จในปี 1372 ปัจจบุนัยเูนสโกประกาศให้เป็นมรดก
ทางวฒันธรรมในปีค.ศ. 1987 อิสระให้ทา่นถา่ยภาพเป็นที่ระลึกตามอธัยาศยั 
จากนัน้เดินทางเข้าสูเ่มืองเกา่ของนครฟลอเร้นซ ์  

 น าคณะเข้าสู่เมืองเกา่ของนครฟลอเร้นซ์ เมืองนีเ้ป็นศนูย์กลางแหง่ศิลปะในยคุ
เรอเนสซองส์ และเป็นเมืองที่ไมอ่นญุาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมือง มีมหาวหิาร
ซานตามาเรียเดลฟิโอเร หรือ Duomo แหง่นครฟลอเร้นซ์เป็นศนูย์กลาง ใกล้กนั
เป็นจตรุสัซินญอเรีย 1 ใน 3 จตัรุสัที่โดดเดน่ของอิตาลี นอกจากรายล้อมด้วย
อาคารเกา่แกแ่ล้ว ยงัมีงานประติมากรรมแกะสลกัหินออ่นที่งดงาม ทัง้รูป
แกะสลกัเดวิด เทพเนปจนู เทพอพอลโล เพอร์ซอิสุ เฮอร์คิวลีส รวมทัง้อนสุาวรีย์
ของโคสิโมท่ี่ 1 แหง่ตระกลูเมดิซี ผ่านชมพิพิธภณัฑ์อฟุฟิซี ที่เก็บงานศิลปะล า้
คา่ในยคุกลาง ชมสะพานอนัเกา่แกเ่วคคิโอ สะพานแหง่แรกท่ีข้ามแมน่ า้อาร์โน 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก STARHOTELS VESPUCCI**** หรือเทยีบเท่า www.starhotels.com 
21 เม.ย. 2562 ฟลอเร้นซ์ - กรุงโรม - โคลอสเซียม - น า้พเุทรวี่ - บันไดสเปน อาทติย์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 
Buffet 

http://www.starhotels.com/


 

 

08.00 น. คณะออกเดินทางเข้าสู่กรุงโรม ระหวา่งเส้นทางทา่นจะได้เหน็ร่องรอยของอารย
ธรรมของชาวอีทรัสกนั ที่อยูม่าตัง้แตค่รัง้กอ่นคริสต์กาล จนกระทัง่โรมนัเข้ามา
ครอบครอง บ้านเรือนตลอดจนปราสาทเกา่แกต่ัง้อยูบ่นเนินเขา เป็นชยัภูมิที่
เหมาะสมผ่านท้องทุง่เกษตรกรรม และแหล่งผลิตไวน์ชัน้ดี 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
13.00 น. เที่ยวชมกรุงโรมที่ย่ิงใหญ่มีอายเุกา่แกเ่กือบ 2,000 ปี ค่าทัวร์รวมตั๋วเข้าชม

สนามกีฬาโคลอสเซียม ส่ิงกอ่สร้างที่ได้รับการยกยอ่งให้เป็น 1 ใน 7 ส่ิง
มหศัจรรย์ของโลก สนามกีฬาแหง่กรุงโรมนีถ้กูสร้างขึน้ในปีค.ศ. 72 ปัจจบุนัได้มี
การบรูณะเป็นโบราณสถานทีส่ามารถดงึดดูนกัทอ่งเที่ยวได้ทัว่โลก และสถานที่
นา่สนใจในประวติัศาสตร์อาทิ ประตชูยัคอนสแตนติน, โรมนัฟอรั่ม ซึง่เป็น
ศนูย์กลางชีวิตในเมืองของโรมยคุโบราณ, สนามกีฬามกัซีมสุ จตัรุัสเวเนเซีย 
อนสุาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์-เอ็มมานเูอล็ ร าลึกถงึการรวมชาต ิ น าชมน า้พเุทรวี่ 
ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลสั ซาลวี แล้วอสิระให้ทา่นได้ส ารวจสินค้าแบรนด์
เนมบนถนนคอนดอตติ ยา่นบนัไดสเปน ที่มีชื่อเสียงและคลาคล ่าไปด้วย
นกัทอ่งเที่ยว 

 
 
 

 
18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก COURTYARD by MARRIOTT ROME CENTRAL 

PARK**** หรือเทยีบเท่า  
www.marriott.com 

 
22 เม.ย. 2562 วาตกัิน - มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ - สนามบิน - กรุงเทพฯ จันทร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าทา่นเข้าสู่นครรัฐวาติกนั ซึง่เป็นรัฐอสิระและศนูย์กลางของศาสนาคริสต์

นิกายโรมนัคาทอลิก ต่ืนตาตืน่ใจกบัความอลงัการยิ่งใหญ่ของมหาวิหารเซนต์ปี
เตอร์ ที่ได้รับการตกแตง่อยา่งโออ่า่หรูหรา ถือเป็นศาสนสถานทีง่ดงามหาที่
เปรียบได้ในโลกใบนี ้ ชมรูปปัน้แกะสลกัเฟียต้า ผลงานชิน้เอกของมิเกลนั-แอง
เจโล เสาพลบัพลาทีอ่อกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้
ยาก มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ แหง่นีโ้อบล้อมด้วยระเบียงเสาคร่ึงวงกลม ซึง่เบอร์
นินี ตัง้ใจออกแบบเปรียบเทียบเสมือนแขนของศาสนาจกัร ที่ย่ืนออกไปโอบล้อม
โลกและคริสต์ศาสนิกชน ความใหญ่โตของจตัรุัสนีส้ามารถจคุนได้ถงึ 400,000 
คนในชว่งทีมีพธีิส าคญัทางศาสนา ซึง่ปัจจบุนัล้วนแตเ่ป็นส่ิงที่ส าคญัล า้คา่
คูบ้่านคูเ่มืองของอิตาลีทัง้สิน้ 

 

10.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินลีโอนาร์โด ดาวินชี เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลา
ให้ทา่นได้ท า  TAX REFUND  คืนภาษีกอ่นการเช็คอิน  

13.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 945  
23 เม.ย. 2562 เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ อังคาร 
05.45 น. การบินไทยน าท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  

(หมายเหต ุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า 
โดยจะค านงึถึงผลประโยชน์ท่ีนกัท่องเท่ียวได้รับเป็นหลกัฯ) 

 
ก าหนดวันเดนิทาง 

13-23 เมษายน 2562 
  ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน) ราคาท่านละ   

 เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ  
 เด็กอาย ุ4-6 ปี พกัรวมกบัผู้ ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 
 พกัห้องเด่ียว (DBL SGL USED) จ่ายเพิ่มท่านละ 
 พกัห้องเด่ียว (SGL SUPPLEMENT) จ่ายเพิ่มท่านละ 
 ในกรณีที่ไม่ใช้ตัว๋ผู้ใหญ่ หกัต่อท่าน 
 ในกรณีที่ไม่ใช้ตัว๋เด็ก หกัต่อท่าน 
 
 

113,000.- 
102,000.- 

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

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

http://www.marriott.com/


 

 

ค่าทวัร์รวม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที่ 14 กนัยายน 2561 

 ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
 ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลฟูท์ / ค่าเข้าชมพระราชวงัแวร์ซายส์ / ค่าเรือลอ่งแม่น า้แซนน์ / ค่ารถไฟชัน้ 2 TGV สูดิ่จอง 

(ฝร่ังเศส) / ค่ารถไฟสายภูเขายงุค์ฟราวยอค / ค่าเรือไป-กลบัเกาะเวนิส / ค่าเข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม 
 โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คัดสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแต่ละประเทศ 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าฝร่ังเศส (เชงเก้น) 
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยว และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าอิตาล ี(เชงเก้น) **เป็นไปตามเงื่อนไขและกฏเกณฑ์ของสถานฑตูกลุม่เชงเก้น** 
 ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยีชีวิต/

อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุติัเหต ุส าหรับผู้ เอาประกนัภัยอาย ุ16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภัย 
1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 
1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรค 
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระ
และเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสาร แนบท้ายใบจองทวัร์ 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 
กิโลกรัม  

 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
ค่าทวัร์ไม่รวม : 
  ค่าธรรมเนียมภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 ค่าท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพักค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จักและ

เชื่อถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจอง
ทวัร์และช าระเงินมดัจ าลว่งหน้า 30,000 บาทต่อผู้ เดินทางหนึง่ท่าน ภายใน 3 วนันบัจากวนัที่จอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะ
เป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือลว่งหน้า 21 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงิน
สว่นที่เหลอืตามวนัที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

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 ผู้ที่ด่ืมสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย 

สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทวัร์ ที่มีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่ก่อหวอด 
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบ
กบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้   

 
 
 
 



 

 

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge) 
 1. การยกเลกิและขอเงินค่าบริการที่ช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจดัการน าเที่ยวต่อไปนี ้ให้น ามาหักจากเงิน  
    ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้อ 1 แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสงูกว่าเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก 
    นกัท่องเที่ยวไม่ได้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานให้นกัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี  ้
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
    2.3 ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ หลกัเกณฑ์ที่น ามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้นบัตัง้แต่วนัที่ 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 

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

ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนัน้ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงื่อนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเท่านัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภัยและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที่ 12 ธันวาคม 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลงั 

ถือเป็นค่าทวัร์สว่นเพิ่มที่ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที่ออกตั๋ว 
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 าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
 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) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมีความแตกต่างกนั 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 ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่าน
ระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรม
เพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ แต่หากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่าน
ไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระ Reservation Fee ไป
แล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

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

จะถกูเรียกเก็บโดยผู้ ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลา่วไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  
ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้ โดยสารชัน้
ประหยดั /Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนักไม่เกิน 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 ่ากว่า
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในน า้หนกัส่วนที่เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบต่อ
การสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า  
ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเง่ือนไขท่ีบริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศฝร่ังเศส  ใช้เวลายื่นประมาณ 10 วันท าการ 
(ในการยืน่ค  าร้องขอวีซ่าขอความกรุณาทุกท่านมาสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย์ืน่ค  าร้องวีซ่าฝร่ังเศสดว้ยตนเอง) 

 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าต้องน าไปแสดงด้วย 
 รูปถ่ายสขีนาด 3.5 X4.5 ซม.ความใหญ่ของหน้าถึงไหลเ่ป็น 70%ของรูป จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสขีาว (ไม่ใช่รูปขาวด า และห้าม

สแกน) มีอายไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า / ส าเนาสติูบตัร 

ในกรณีอายไุม่ถงึ 18 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักัดที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง , อตัรา

เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างาน
ตามปกติหลงัครบก าหนดลา และสลิปเงนิเดือนย้อนหลัง 3 เดือนเป็นภาษาอังกฤษ 

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทที่คดัไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

 ส าเนาสมุดบัญชีเงนิฝากย้อนหลัง 6 เดือน ต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ต้องเป็นบัญชีท่ีมีเลขที่เล่มของสมุดบัญชีเงนิฝาก
ทุกหน้า เช่น บัญชีของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทยฯลฯ ในกรณีที่สมุดบัญชีท่ีจะน ามายื่นขอวีซ่าไม่มีเลขที่เล่มของ
สมุดบัญชีเล่มดังกล่าวรบกวนขอเป็น Statement จากทางธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนอัพเดทถงึเดือนปัจจบัุน ควรเลอืกเลม่ที่มี
การเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกับค่าใช้จ่ายได้อย่าง
ไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสูภู่มิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบญัชีหนึ่งในการย่ืนขอวีซ่า ต้องออกหนงัสอืรับรอง
ค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1  – 6 แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบชุื่อผู้ เดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 



 

 

 กรณีที่เป็นนักเรียน นกัศึกษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไป

ย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึง่ได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้  

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลงัจากการจองทัวร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 


