
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี) ศุกร์ 
21.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19 สายการ

บินไทย เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสัมภาระและการเชค็อิน 
 

 

วันที่ 2 กรุงโรม - โคลอสเซียม - น ้าพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ฟลอ
เร้นซ์ 

เสาร์ 

00.01 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG944 
 

 

หมายเหตุ ทางบริษทัไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโคช้, จอง
ที่พกั, ร้านอาหาร สถานที่เขา้ชมต่าง ๆ ไวล้่วงหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ 
การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน (ข้ึนเคร่ืองไม่ทนั), การนัด
หยุดงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ท าให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุ
สุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได ้หัวหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิในการ
เปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที่ช  าระแลว้ เพราะทางบริษทัฯ ไดช้  าระ
ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ่้ายอื่น ๆ เกิดข้ึนนอกจากในรายการทวัร์ หัวหน้า
ทวัร์จะแจง้ใหท่้านทราบ เพราะเป็นส่ิงท่ีทางบริษทั ฯ มิอาจรับผิดชอบได ้
 
 

 



 
  

 

05.55 น. คณะถึงสนามบิน ลีโอนาร์โด-ดาวินชี ที่กรุงโรม ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้น า
ท่าน เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม  ส่ิงก่อสร้างท่ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย ์
ของโลก สนามกีฬาแห่งกรุงโรมน้ีถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 80 สามารถจุผูช้มไดป้ระมาณ 50,000 
คน ใตพ้ื้นสนามประลองมีหอ้งใตดิ้นท่ีสร้างข้ึนเพื่อขงัสิงโต และนกัโทษประหารก่อนปล่อยให ้
ออกมาต่อสู้กันกลางสนาม ปัจจุบันได้มีการบูรณะเป็นโบราณสถาน ที่สามารถดึง ดูด
นกัท่องเท่ียวไดท้ัว่โลก ถ่ายรูปกบัประตูชยัคอนสแตนติน, ผ่านชมเขตอุทยานประวติัศาสตร์
โรมนัฟอร่ัม ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางชีวิตในเมืองของโรมยุคโบราณ, จตุรัสเวเนเซีย มีอาคารแบบเรอ
เนสซองส์ในยคุแรก ปาลาซโซ ดิ เวเนเซีย เคยเป็นฐานบญัชาการใหญ่ของมุสโสลินี ดา้นตรง
ขา้มคืออนุสาวรียพ์ระเจา้วิคเตอร์-เอม็มานูเอล็ หลงัจากนั้นน าท่านสู่น ้าพุเทรวี่ ผลงานมาสเตอร์
พีซของนิโคลสั-ซาลวี แลว้อิสระให้ท่านไดส้ ารวจสินคา้แบรนด์เนมบนถนนคอนดอตติ ย่าน
บนัไดสเปน ที่มีช่ือเสียงและคลาคล ่าไปดว้ยนกัท่องเที่ยว 
 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

Local 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่นครรัฐวาติกันซ่ึงเป็นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิก าย
โรมนัคาทอลิก ชมความอลงัการของมหาวิหารเซนตปี์เตอร์ ไดรั้บการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา 
ชมรูปป้ันแกะสลกั เฟียตา้ ผลงานช้ินเอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลบัพลาที่ออกแบบโดยแบร์
นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ท่ีหาชมไดย้าก ซ่ึงปัจจุบนัลว้นแต่เป็นส่ิงท่ีส าคญัล  ้าค่าคู่บา้นคู่เมือง
ของอิตาลี 
 

 

 ออกเดินทางสู่ภาคกลางของประเทศเขตแควน้ทอสคาน่า ที่มีเมืองฟลอเร้นซ์เป็นเมืองหลวง 
ระหว่างเส้นทางท่านจะไดเ้ห็นร่องรอยของอารยธรรมของชาวอีทรัสกนัท่ีอยู่มาตั้งแต่คร้ังก่อน
คริสตก์าล จนกระทัง่โรมนัเขา้มาครอบครองบา้นเรือนตลอดจนปราสาทเก่าแก่ตั้งอยูบ่นเนินเขา 
เป็นชยัภูมิท่ีเหมาะสมผ่านทอ้งทุ่งเกษตรกรรม และแหล่งผลิตไวน์ชั้นดีของแควน้น้ี 
 

(275 ก.ม.) 
 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 

Chinese 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั NOVOTEL FIRENZE NORD**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.accorhotels.com 

  
วนัที่ 3 ฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จตุัรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้ อาทติย์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 
Buffet 

08.00 น. น าคณะเดินทางเขา้สู่เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ เมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนส
ซองส์ และเป็นเมืองตน้แบบที่ไม่อนุญาตให้รถโคช้เขา้ไปในเขตเมือง เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของ
สถานที่ส าคญัติดอนัดบัโลก มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร ที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของ
โลก หรือ DUOMO แห่งนครฟลอเร้นซ์ หอระฆงั หอศีลจุ่มทรง 8 เหลี่ยม งดงามดว้ยศิลปะและ
สถาปัตยกรรมยนืยาวมากว่า 500 ปี จตุรัสซินญอเรีย เดิมเป็นท่ีตั้งรูปป้ันเดวิดของแทม้านานกว่า 
3 ศตวรรษ ในปัจจุบนัถูกเกบ็รักษาไวใ้นแกลลอเรีย            อาคาเดมี ผ่านอาคารท่ีมีรูปป้ันศิลปิน
ระดบัโลก คือพิพิธภณัฑ์อุฟฟิซี ที่เก็บงานศิลปะล ้าค่าในยุคกลางใกลส้ะพานเวคคิโอ สะพาน
เก่าแก่ของเมืองท่ีขา้มแม่น ้าอาร์โน สร้างมาตั้งแต่ยคุโรมนั และถูกสร้างแทนท่ีอีกคร้ังในปี 1345 
จนกลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง แลว้ออกเดินทางสู่ปิซ่า 
 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 

Local 
 

http://www.accorhotels.com/


 
  

 

บ่าย น าชมหอเอนปิซ่า หอระฆงัแห่งน้ีถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี 1987 โดยเป็นส่วนหน่ึง
ของ Piazza Dei Miracoli และยงัเป็น 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุกลางอีกดว้ย จตุัรัสกมัโป เดย ์มี
ราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จัตุรัสอศัจรรย"์ หรือที่ไดรั้บลงทะเบียนเป็นมรดกโลก
ในช่ือจัตรัุสดโูอโมแห่งปิซ่า คือบริเวณที่ลอ้มรอบดว้ยก าแพงใจกลางเมืองปิซ่า ประกอบไปดว้ย 
ส่ิงก่อสร้างไดแ้ก่ มหาวิหารปิซ่า (DUOMO)  หอเอน (TORRE) หอศีลจุ่ม (BAPTISTERY) เร่ิม
สร้างปี ค.ศ. 1173 ค.ศ. แลว้เสร็จในปี 1372 อิสระใหท้่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอธัยาศยั 

 

 ออกเดินทางสู่เมืองเมสเตร้ Gateway to Venice ในแควน้เวเนโต้ ท่ีตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ
ประเทศอิตาลี  

(331 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั NOVOTEL MESTRE HOTEL**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.accorhotels.com 

วนัที่ 4 เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า – มลิาน 
 

จันทร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 

Buffet 

08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ Tronchetto เรือน าท่านขา้มสู่เกาะเวนิส ความโด่งดงัของเวนิสมาจาก
เป็นเกาะท่ีมีลกัษณะพิเศษคือ ไม่มีถนนให้รถยนต์วิ่ง ประกอบไปดว้ยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 
เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกนักว่า 400 แห่ง ศูนยก์ลางอยูท่ี่จตุัรัสซานมาร์โค รายลอ้มรอบจตุัรัส
เป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบเวเนเชียนสไตล ์พระราชวงัเก่า (PALAZZO DUCALE) เคยเป็นที่
ประทับของเจ้าผู ้ครองนครเวนิสในอดีต เวนิสเคยรุ่งเรืองในยุคกลางและเป็นศูนยก์ลางทาง
การคา้ของฝ่ังทะเลอาเดรียติก มีเจา้ผูค้รองแควน้ปกครองตนเอง ส่ิงก่อสร้างท่ีบ่งบอกถึงความมี
ฐานะไดแ้ก่ โบสถเ์ซนตม์าร์ก อลงัการดว้ยสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์, หอระฆงั ที่ มีความ
สูง 98.6 ฟุต, เสาแห่งนักบุญ, อาคารระเบียงล้อมรอบจัตุรัสที่นโปเลียนกล่าวชมว่า  "The 
drawing room of Europe” ดูงามสง่ายิง่นกั นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งก  าเนิดศิลปะการเป่าแกว้มูรา
โน่ งานฝีมือตั้งแต่คร้ังบรรพบุรุษ, ผา้ลูกไม ้เรือกอนโดล่า พาหนะอนัเป็นสัญลกัษณ์ของชาวเว
นิส เราจะน าท่านสัมผสับรรยากาศแห่งเวนิสดว้ยการล่องเรือพาย (นัง่ล  าละ 6 ท่าน) ล่องไปตาม
คลองนอ้ยใหญ่สลบัดว้ยบา้นเรือนที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั สู่แกรนด์คาแนล เป็นคลองที่กวา้ง
ที่สุดของเกาะ มีสะพานเรียลอลัโตท้อดตวัขา้มสัญจรไปมา จิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิด
ใหบ้ริการมาตั้งแต่ปี 1720 ปล่อยเวลาไปกบัความงามท่ามกลางบรรยากาศอนัแสนโรแมนติก  
 

 
 
 
 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

Local 

13.30 น. คณะนัง่เรือกลบัสู่ฝ่ังแผ่นดินใหญ่ท่ีท่าเรือ TRONCHETTO 
 

 

บ่าย ออกเดินทางพาคณะออกเดินทางเขา้สู่จุดศูนย์กลางอนัศกัด์ิสิทธ์ิคือ ดูโอโม (DUOMO) มหา
วิหารแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามในยุโรป สร้างในปี 1386 ดา้นนอก มีหลงัคายอดเรียว
แหลมจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมยักว่า 2,245 ช้ิน บนสุดมีรูปป้ัน
ทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ อิสระให้ท่านไดถ้่ายภาพเป็นที่ระลึก แลว้
ผ่านชมแกลลอเรีย วิคเตอร์ เอม็มานูเอล็ อาคารกระจกท่ีเก่าแก่และมีความสวยงาม หลงัจากนั้น
น าท่านชมโรงละครโอเปร่า ลาสกาล่า ชมรูปป้ันของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตรกรเอกท่ีโด่งดงั  
 

(256ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Chinese 
 
 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL**** หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกนั 
 

www.double3.hilton.com 

http://www.accorhotels.com/


 
  

 

วนัที่ 5 มลิาน - ลูเซิรน์ - อนิเทอลาเก้น  
 อังคาร 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 

Buffet 

08.00 น. น าคณะเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ผ่านอุโมงค์ก็อธธาร์ดเลาะเลียบทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ช่ือว่า เวีย
วาลด์สแตร์ทเตอร์ อนัหมายถึงทะเลสาบส่ีพนัธรัฐทีมี่เร่ืองราวในประวติัศาสตร์เกี่ยวกบัการรวม
ชาติ และก่อตั้งสมาพนัธรัฐสวิส จนเขา้สู่เมืองลูเซิร์นเมืองตากอากาศที่โด่งดงั ถูกลอ้มรอบดว้ย
ทะเลสาบและขุนเขาโอบล้อม มีเขตเมืองเก่า ก  าแพงโบราณ Water Tower และสะพานไม ้
Chapel Bridge ซ่ึงมีอายกุว่า 600 ปี ถ่ายรูปกบัสิงโตแกะสลกัริมหนา้ผาสัญลกัษณ์แห่งความกลา้
หาญและซ่ือสัตยต่์อหนา้ที่ของทหารสวิส แลว้อิสระตามอธัยาศยัให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ชั้นดี
ของสวิตเซอร์แลนด ์
 

(244ก.ม.) 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

Chinese 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองอินเตอร์ลาเคน อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ และมีความส าคัญ
ประหน่ึงเมืองหลวงของ แบรนเนอร์โอเบอลนัด ์ตั้งอยูท่ะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขายงูเฟ
ราเป็นฉากหลงั อีกทั้ งยงัเป็นเมืองแห่งการพกัผ่อน สัมผสับรรยากาศอนับริสุทธ์ิ เมืองเล็ก ๆ 
บรรยากาศเสมือนหน่ึงเมืองในหุบเขา ถนนสายหลกัเรียงรายไปดว้ยร้านคา้ ร้านขายของที่ระลึก 
ร้านอาหาร ในสไตลแ์บบสวิส เพลิดเพลินกบัการชมเมือง และชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั 
 

(68 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 

Local Fondue 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั MOTROPOLE HOTEL**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.metropole-

interlaken.ch 

วนัที่ 6 กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค – อนิเทอลาเก้น 
 

พุธ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 

Buffet 

08.00 น. คณะออกเดินทางสู่กรินเดอวาลด์ จุดเร่ิมตน้ของการท่องเท่ียวยอดเขายุงค์ฟราว ในปี 2001 
UNESCO ประกาศให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป สัมผัสรถไฟ
ท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ข้ึนพิชิตยอดเขายูงเฟราท่ีมีความสูงกว่า
ระดบัน ้าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซ่ึงไดรั้บการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทาง
ข้ึนสู่ยอดเขา รถไฟจอดใหท่้านไดช้มกลาเซียร์ หรือ ธารน ้ าแข็งขนาดใหญ่  Aletsch ที่ยาวที่สุด
ในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย จนถึงสถานีรถไฟที่สูง
ที่สุดในยโุรป เพลิดเพลินสนุกสนานไปกบัการเล่นหิมะในลานกวา้ง Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุด
ในยโุรป มองเห็นไดก้วา้งไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร  พาท่านชมถ ้าน ้ าแข็งท่ีแกะสลกัให้สวย 
งามอยูใ่ตธ้ารน ้าแขง็ 30 เมตร อิสระให้ท่านไดส้นุกสนานและเพลิดเพลินกบักิจกรรมบนยอด
เขายงุคฟ์ราว และไม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการ์ด โดยที่ท  าการไปรษณียท์ี่สูงที่สุดในยโุรป 
 

 
 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
 

Local 

บ่าย น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ ้ าเส้นทางเดิม เส้นทางแสนสวยผ่านเมืองเชงเกน้ 
 หมุ่บา้นปลอดมลพิษและหมู่บา้นเลาเทอบรุนเน่รถโคช้รอรับคณะแลว้เดินทางผ่านพรมแดน
สวิตเซอร์แลนด-์ฝร่ังเศส  
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 

Chinese 



 
  

 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั METROPOLE HOTEL**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.metropole-

interlaken.ch 
 

วนัที่ 7 อนิเทอลาเก้น - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส- ล่องเรือบาโตมูซ-ขึ้นช้ัน2หอไอ
เฟล (ฝร่ังเศส) 
 

พฤหัส 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 
 

Buffet 

08.00 น. มุ่งหน้าสู่เมืองดิจองเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของไวน์ชั้นเลิศ และยงัเป็นเมืองหลวงของ
แควน้เบอร์กนัดี(Burgundy region) แควน้ท่ีตั้งอยูท่างภาคตะวนัออกของประเทศฝร่ังเศส เมืองดี
จอง เป็นเมืองหลวงท่ีมีความส าคญัดา้นประวติัศาสตร์ของฝร่ังเศสเป็นอยา่งมาก 
 

(310 กม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร  
 

Local 

บ่าย น าคณะเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองดิจอง Gateway ดา้นตะวนัออกของการขนส่งและคมนาคม 
เดินทางสู่มหานครปารีส ดว้ยรถไฟด่วน TGV สู่นครปารีสวิ่งดว้ยความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อ
ชัว่โมง ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.35 ชัว่โมง 

 

 น ำคณะลอ่งเรือบำโตมซูสมัผัสบรรยำกำศบนเรือบำโตมูช ชมสถำนที่ส ำคัญคู่บ้ำนคู่เมืองสอง
ฝ่ังของแม่น ำ้แซนน์ โบรำณสถำนและอำคำรที่เก่ำแก่ สร้ำงด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่ำ
แก่กำรอนรัุกษ์ ท ำให้ปำรีสโดดเด่นเป็นมหำนครที่งดงำมแห่งหนึ่งของโลก  

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 Thai 

 จำกนัน้น ำท่ำนขึน้ลฟิต์สูช่ัน้ 2 ของหอไอเฟล เพื่อชมวิวทิวทศัน์ของมหำนครปำรีส 
 

 

 น ำท่ำนเข้ำสูท่ี่พกั CONCORDE MONTPARNASSE**** หรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั www.hotel-

montparnasse.com  

 
วันท่ี 8 เท่ียวชมเมือง-พระราชวังแวร์ซายส์  ศุกร์ 

 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 
Buffet 

09.00 น. น าท่านเท่ียวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชัน่ชั้นน าของโลก ชมมหาวิหารโนตเตรอดาม 
สร้างดว้ยศิลปะแบบกอธิค ตั้งอยูบ่นเกาะกลางแม่น ้าจุดก  าเนิดของชาวปารีเชียง ประติมากรรม
และหน้าต่างประดบักระจกสี (stained glass) โดดเด่นเป็นสง่าคู่บา้นคู่เมือง ผ่านกลุ่มอาคาร
พิพิธภณัฑล์ูฟร์ ปัจจุบนัเกบ็งานศิลปะที่มีค่ากว่า 300,000 ช้ิน, ถ่ายรูปกบัประตูชยัอาร์ค เดอตรี
อองฟ์ สร้างในปี 1810 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะของจกัรพรรดิ นโปเลียน ถนนชองป์เซลิเช่ 
(Champs-Elysees) เป็นถนนสายส าคญัมีความยาว 2 กม. ร่มร่ืนไปดว้ยเงาตน้ปาตานสองฝ่ัง มี
ทั้งร้านคา้ชั้นน า หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม ้น ้าพุ ภตัตาคารชั้นเลิศ ร้านกาแฟ โรงละคร ไดช่ื้อ
ว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก จตุรัสคองคอร์ด ซ่ึงออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ที่ชวนให้
ระลึกถึงการปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส สวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝร่ังเศสท่ีออกแบบไวอ้ย่างงดงาม, 
โบสถแ์องวาลีดส์อนังามสง่าดว้ยยอดโดมสีทอง, บนัทึกภาพหอไอเฟล จากมุมกวา้ง ณ จัตุรัส
ทรอคคาเดโร ปารีสไดรั้บการกล่าวขานว่าเป็นพิพิธภณัฑท์ี่มีชีวิต โดดเด่นดว้ยผลงานศิลปะอนั
ยิง่ใหญ่  
 

 
 

 

http://www.metropole-interlaken.ch/
http://www.metropole-interlaken.ch/
http://www.hotel-montparnasse.com/
http://www.hotel-montparnasse.com/


 
  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

Chinese 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่ สุดในปฐพีซ่ึงอยู่ห่างจากจุด
ศูนยก์ลางของปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้ปัจจุบนับางส่วนของพระราชวงัน้ีไดรั้บการบูรณะ
เรียบร้อยแลว้ น าเขา้ชมความงามของพระราชวงัภายในหอ้งต่าง ๆ อาทิ หอ้งเทพอพอลโล , ห้อง
เทพวีนสั, หอ้งเทพไดอาน่า และหอ้งเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละห้องของพระราชวงัลว้นมี
ค่าด้วยภาพ เขียนสีแบบเฟรสโก้โดยช่างฝีมือเอกชาวฝร่ังเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็น
พระราชวงัท่ีงดงามล ้าค่าท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  Local 
 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั  CONCORDE MONTPARNASSE **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotelmontparnasse.co
m  
 

วนัที่ 9 มองต์มาตร์-พพิธิภัณฑ์น า้หอมฟราโกนาร์ด-ช้อปป้ิง-เดินทางกลบักรุงเทพ เสาร์ 
 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 

Buffet 

08.00 น. น าคณะเดินทางสู่มองตม์าตร์ (Montmartre) ตั้งอยูบ่นเนินเขาทางตอนเหนือของกรุงปารีส เป็น
ยา่นศิลปะที่โด่งดงัแห่งหน่ึงในอดีตประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 19 มีศิลปินดงั ๆ มาปักหลกัอยู่
หลายคนก่อนท่ีจะมีช่ือเสียง  บนเนินเขาสูง 130 เมตร เป็นท่ีตั้งของโบสถ์ซาเครเกอร์ สร้างข้ึน
เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานท่ีอุทิศแด่ชาวฝร่ังเศส ท่ีเสียชีวิตจากสงครามกบัปรัสเซีย ออกแบบตาม
แบบศิลปะสไตล์โรมัน - ไบเซนไทน์ หลังจากนั้ นน าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟราโกนาร์ด 
พิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงเกี่ยวกบัน ้าหอมแบรนด์ฟราโกนาร์ดเป็นหน่ึงในแบรนด์ที่เก่าแก่ที่สุดใน
ฝร่ังเศสมีตน้ก  าเนิดท่ีเมืองกราสมีอายเุกือบ 100 ปี และ อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์ท่ี
โด่งดงัของฝร่ังเศส อาทิ สินคา้ประเภท น ้าหอม, เคร่ืองส าอาง, เคร่ืองประดบั, เคร่ืองแต่งกายใน
ร้าน Duty Free 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

Thai 

บ่าย อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงท่ีหา้งสรรพสินคา้แกลลอร่ีลาฟาแยตต ์ยา่นถนนออสแมนบูโลวาร์ด  ที่คืน
ภาษีใหก้บันกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะหรือแบรนดช์ั้นน าของฝร่ังเศสและอิตาลี 
 

 

 น าคณะออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกล เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านไดท้  า 
TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเชค็อิน 
 

 

21.20 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG933 
 

 

วนัที่ 10 เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ อาทิตย์ 
13.35 น. การบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.hotelmontparnasse.com/
http://www.hotelmontparnasse.com/


 
  

 

(หมายเหตุ  โปรแกรมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจดัโปรแกรมของแต่ละวนั
เดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์ครบถว้น จะส่งใหท่้าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น) 
 

PPEERRIIOODD  
TToouurr  FFaarree  

AAdduullttss  
CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

21 ก.พ.-1 มี.ค. 2563 
99,000.- 89,900.- 79,900.- 14,000.- 11,500.- -26,000 

-21,000 06-15 มี.ค. 2563 

20-29 มี.ค. 2563 102,000.- 91,900.- 81,900.- 14,000.- 11,500.- -26,000 
-21,000 

10-19 เม.ย. 2563 104,000.- 93,900.- 83,900.- 14,000.- 11,500.- -30,000 
-25,000 

1-10 พ.ค. 2563 

102,000.- 91,900.- 81,900.- 14,000.- 11,500.- -26,000 
-21,000 

22-31 พ.ค. 2563 
29 พ.ค.-7 มิ.ย. 2563 
5-14 มิ.ย. 2563 
19-28 มิ.ย. 2563 

  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามนัเช้ือเพลิง ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 
 ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ มาตรฐานยโุรป 
 ค่าเขา้ชมสนามกีฬาโคลอสเซียม / ล่องเรือกอนโดล่าที่เกาะเวนิส / ค่าเรือไป-กลบัเกาะเวนิส / ค่ารถไฟสายภูเขายุงค์ฟราว

ยอค / ค่ารถไฟชั้น 2 TGV สู่ปารีส / ค่าเขา้ชมพระราชวงัแวร์ซายส์  / ค่าล่องเรือบาโตมูช  
 โรงแรมที่พกัตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการคดัสรรเมนู และใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อ 

จ ากัดใน 
 การรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพ่ือความเหมาะสม 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี (เชงเกน้) **พักในประเทศอิตาลี 3 คืน** 
 ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสูญเสียชีวิต/

อวยัวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบติัเหตุ ส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอายุ 16-75 ปี จ  านวนเงินเอาประกนัภัย 
1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ1,500,000บาทรวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศ
ไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทั้งน้ีครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพที่ไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 
กิโลกรัม 

ค่าทัวร์ไม่รวม : 
 
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี

สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหาร
ทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม 

 
การจองทัวร์ (How to make your reservation) 
 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือที่ท่านรู้จักและ

เช่ือถือได ้ซ่ึงจะดูแลท่านดว้ยขั้นตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยนืยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และ 
ช าระเงินมดัจ าล่วงหนา้ 30,000 บาทต่อผูเ้ดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วนันบัจากวนัที่จอง ซ่ึงเงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยนืยนัการ 
 
 



 
  

 

จองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนที่เหลือตามวนัที่
ก  าหนด ทางบริษทัฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอ้ืออ านวยต่อบุคคลดังต่อไปน้ี 
 
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 

1. เดก็ที่มีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูสู้งอายทุี่มีความจ าเป็นตอ้งใชว้ิลแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผูท้ี่ด่ืมสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พูดจาหยาบคาย สร้าง

ความร าคาญใหแ้ก่ผูร่้วมคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทวัร์ ที่มีระบุอยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผูท้ี่ก่อหวอด ประทว้ง 
ยยุงใหผู้ร่้วมเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัร์ตอ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซ่ึงบางคร้ังอาจจะมีผลกระทบกบัผูร่้วมคณะ
ท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  
 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)  
 
 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว                 
          ให้คนื 100% ของเงินค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว 
         ให้คนื 50% ของเงินค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว  
          ไม่ต้องคนืเงินค่าบริการ 

 2. ค่าใชจ่้ายของผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ไดจ่้ายจริง เพื่อการเตรียมการจดัการน าเท่ียวต่อไปน้ี ใหน้ ามาหกัจากเงิน  
    ค่าบริการที่ตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ่้ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ไดช้  าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก  
    นกัท่องเท่ียวไม่ได ้ทั้งน้ีผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเท่ียวทราบ ดงัต่อไปน้ี 
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
    2.3 ค่าใชจ่้ายที่จ  าเป็นอื่นๆ 
 

หมายเหตุ หลักเกณฑ์ที่น ามาใช้น้ี เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกขา แห่งพระราชบญัญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใชน้บัตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนายน 2553 เป็นตน้ไป 
 

ต๋ัวเคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป -กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถ 
เขา้ไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ได้ด  าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู ้เดินทางต้องรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อ
ยนืยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได ้50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 

100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขการสะสมไมลข์องสาย 
การบินนั้น ๆ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น 
 
 



 
  

 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเช้ือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 
  คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือ

เป็นค่าทวัร์ส่วนเพิ่มท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
 

โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) 
 
  ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟุต 2 เตียงในหน่ึงหอ้ง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / ส าหรับผูพ้กั 3 

ท่าน (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการวางผงัมาตรฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหน่ึงหอ้ง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ข้ึนอยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั  ซ่ึงอาจจะ
ท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต  ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น   

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้ า 
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความ
สะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมได ้
 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนั้น ๆ ปิดท าการ 

หรือ ปิดโดยมิไดแ้จ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบ
ดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้
เขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได ้แต่หากมีการล่าชา้ หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชม
สถานที่ดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานที่เขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) 
 
 ค่าทวัร์ไดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูก

เรียกเกบ็โดยผูใ้ห้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าข้ึนลงได ้ ท่าน
สามารถเรียกร้องเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / คร้ัง 

 ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+
สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก  าหนดให้ต  ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก  าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้ าหนักส่วนท่ี
เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกิดจาก

สายการบิน ทางสายการบินผูใ้ห้บริการจะเป็นผูรั้บผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ซ่ึงจะรับผิดชอบต่อการสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 
 
 



 
  

 

เอกสารในการยื่นวซ่ีาของประเทศอิตาลี ใช้เวลายื่นประมาณ 16 วนัท าการ 
(การขอวีซ่าประเทศอิตาลีผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมา สแกนลายน้ิวมือด้วยตนเอง ณ ศูนยรั์บค าร้องขอวีซ่าประเทศอิตาล)ี   

เดอะพลาซ่า ชั้น 4 ยนิูตท่ี 404 เดอะพลาซ่า ชั้น 4 ยนิูตท่ี 404 และ 405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนัและ 405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั   กรุงเทพฯกรุงเทพฯ 
 

 
พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้น หรือ
ประเทศอื่น ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า 
 รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบพื้นหลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและหา้มสแกน) ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทั้ง 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล / ส าเนาทะเบียนสมรส , หยา่  
 ส าเนาสูติบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์  และกรณีที่ผูเ้ดินทางอายเุกิน 18 ปีบริบูรณ์ แต่ยงัคงสถานะเป็นนักเรียน/นักศึกษา และมีบิดา

หรือมารดาเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายให้ 
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั / สังกดัท่ีท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้นโดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนั

เดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ีและช่วงเวลาท่ีขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา 
(หนังสือรับรองการท างานที่ยืน่ในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกิน 30 วัน ก่อนการไปยืน่วีซ่าในแต่ละประเทศ)   

 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ , ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนังสือรับรองบริษทัที่คดัไวไ้ม่เกิน 3  เดือน พร้อมวตัถุประสงค ์
หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 สเตทเม้น มีอายไุม่เกิน 15 วันจากวันยืน่ค าร้องวีซ่า พร้อมส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 7 วัน โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ
ทั้งส้ิน ในกรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวต้องท าหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate Sponsor โดยระบุช่ือผู้
ออกค่าใช้จ่ายให้) ทั้งน้ีควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล  าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยื่นขอวีซ่า 
ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายในครอบครัวดว้ย ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีท่ีบริษทัของท่าน เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1–6แลว้ ทางบริษทัจะตอ้ง
ออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและเหตุผลที่จัดการ
เดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะตอ้งมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจริงเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน/นกัศึกษา  
 กรณีที่เดก็อายตุ  ่ากว่า 18 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตอ้งไปยื่นเร่ือง

แสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการเขตลง
ลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูต
ไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯ 
ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวี
ซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้บัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่
สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได ้
 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 
 
 ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีขอ้ก  าหนดที่ชดัเจนใน

เร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 
 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผูสู้งอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้ง
ใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์
ทั้งหมด 
 



 
  

 

 


