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วนัที ่1 ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ - กรงุโรม (อติาล)ี ศกุร ์

21.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ 

เคานเ์ตอร ์D16-19 สายการบนิไทย เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก

ในเรือ่งสมัภาระและการเชค็อนิ 

 

วนัที ่2 กรงุโรม - โคลอสเซยีม - น า้พเุทรวี ่- บนัไดสเปน - นครวาตกินั - 

มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์- ฟลอเรน้ซ ์

เสาร ์

00.01 น. ออกเดนิทางสูก่รงุโรม โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG944  

หมายเหต ุ ทางบรษัิทไดเ้ตรยีมการเดนิทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซือ้ตั๋ว

เครือ่งบนิ, เชา่รถโคช้, จองทีพ่ัก, รา้นอาหาร สถานทีเ่ขา้ชมต่าง ๆ ไว ้

ลว่งหนา้ใหก้บักรุ๊ปทัวร ์กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ อาท ิการยกเลกิเทีย่วบนิ, 

การล่าชา้ของสายการบนิ,  การพลาดเทีย่วบนิ (ขึน้เครือ่งไมท่ัน), การ

นัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพบิัต,ิ การถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง ท าให ้

การเดินทางล่าชา้ หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยัง

จุดหมายตามโปรแกรมได ้หัวหนา้ทัวร ์มสีทิธิใ์นการเปลี่ยนโปรแกรม 

และไม่สามารถคนืเงนิค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่ช าระแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ 

ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ลว่งหนา้แลว้ และหากมคี่าใชจ้่ายอืน่ ๆ เกดิขึน้

นอกจากในรายการทัวร ์หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นสิง่ที่

ทางบรษัิท ฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

 

05.55 น. คณะถงึสนามบนิ ลีโอนารโ์ด-ดาวนิช ีที่กรุงโรม ผ่านการตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากรแลว้น าท่าน เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม  

สิง่ก่อสรา้งที่ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของโลก 

สนามกีฬาแห่งกรุงโรมนี้ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 80 สามารถจุผูช้มได ้

ประมาณ 50,000 คน ใตพ้ืน้สนามประลองมหีอ้งใตด้นิทีส่รา้งขึน้เพือ่ขัง

สงิโต และนักโทษประหารก่อนปล่อยใหอ้อกมาต่อสูก้ันกลางสนาม 

ปัจจบุนัไดม้กีารบรูณะเป็นโบราณสถาน ทีส่ามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่วได ้

ทั่วโลก ถ่ายรูปกับประตูชัยคอนสแตนติน, ผ่านชมเขตอุทยาน

ประวัตศิาสตร์โรมันฟอร่ัม ซึง่เป็นศูนย์กลางชวีติในเมืองของโรมยุค

โบราณ, จตรัุสเวเนเซยี มอีาคารแบบเรอเนสซองสใ์นยคุแรก ปาลาซโซ 

ด ิเวเนเซยี เคยเป็นฐานบัญชาการใหญ่ของมุสโสลนิี ดา้นตรงขา้มคอื

อนุสาวรยีพ์ระเจา้วคิเตอร-์เอ็มมานูเอ็ล หลังจากนัน้น าท่านสู่น ้าพุเทรวี ่

ผลงานมาสเตอรพ์ซีของนโิคลัส-ซาลว ีแลว้อสิระใหท้า่นไดส้ ารวจสนิคา้

แบรนดเ์นมบนถนนคอนดอตต ิยา่นบนัไดสเปน ทีม่ชี ือ่เสยีงและคลาคล ่า

ไปดว้ยนักทอ่งเทีย่ว 
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12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Local 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูน่ครรัฐวาตกินัซึง่เป็นรัฐอสิระและศนูยก์ลางของศาสนา

ครสิตน์กิายโรมนัคาทอลกิ ชมความอลังการของมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์

ไดรั้บการตกแตง่อยา่งโออ่า่หรหูรา ชมรปูปัน้แกะสลัก เฟียตา้ ผลงาน

ชิน้เอกของไมเคลิแองเจโล เสาพลับพลาทีอ่อกแบบโดยแบรน์นิ ี และ

ยอดโดมขนาดใหญท่ีห่าชมไดย้าก ซึง่ปัจจบุนัลว้นแตเ่ป็นสิง่ทีส่ าคญัล ้า

คา่คูบ่า้นคูเ่มอืงของอติาล ี

 

 ออกเดนิทางสูภ่าคกลางของประเทศเขตแควน้ทอสคาน่า ทีม่เีมอืงฟลอ

เรน้ซเ์ป็นเมอืงหลวง ระหวา่งเสน้ทางทา่นจะไดเ้ห็นรอ่งรอยของอารย

ธรรมของชาวอทีรัสกนัทีอ่ยูม่าตัง้แตค่รัง้กอ่นครสิตก์าล จนกระทั่งโรมนั

เขา้มาครอบครองบา้นเรอืนตลอดจนปราสาทเกา่แกต่ัง้อยูบ่นเนนิเขา 

เป็นชยัภมูทิีเ่หมาะสมผา่นทอ้งทุง่เกษตรกรรม และแหลง่ผลติไวนช์ัน้ดี

ของแควน้นี ้

(275 ก.ม.) 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  Chinese 

 น าท่านเขา้สู่ที่พัก NOVOTEL FIRENZE NORD**** หรือ

เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.accorhotels.com 

  

วนัที ่3 ฟลอเรน้ซ ์ - หอเอนปิซา่ - ดโูอโม ่ - จตัรุสัซนิญอเรยี - เวนสิ 

เมสเตร ้

อาทติย ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าคณะเดนิทางเขา้สูเ่มอืงเกา่ของนครฟลอเรน้ซ ์เมอืงนี้เป็นศูนยก์ลาง

แห่งศลิปะในยุคเรอเนสซองส ์และเป็นเมอืงตน้แบบทีไ่มอ่นุญาตใหร้ถ

โคช้เขา้ไปในเขตเมอืง เนื่องจากเป็นทีต่ัง้ของสถานทีส่ าคัญตดิอันดับ

โลก มหาวหิารซานตามาเรยีเดลฟิโอเร ทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอนัดับ 3 ของ

โลก หรือ DUOMO แห่งนครฟลอเรน้ซ ์หอระฆัง หอศีลจุ่มทรง 8 

เหลีย่ม งดงามดว้ยศลิปะและสถาปัตยกรรมยนืยาวมากว่า 500 ปี จตุรัส

ซนิญอเรยี เดมิเป็นทีต่ัง้รูปปั้นเดวดิของแทม้านานกว่า 3 ศตวรรษ ใน

ปัจจุบันถูกเก็บรักษาไวใ้นแกลลอเรีย อาคาเดม ีผ่านอาคารที่มรีูปปั้น

ศลิปินระดับโลก คอืพพิธิภณัฑอ์ฟุฟิซ ีทีเ่ก็บงานศลิปะล ้าค่าในยคุกลาง

ใกลส้ะพานเวคคโิอ สะพานเกา่แกข่องเมอืงทีข่า้มแมน่ ้าอารโ์น สรา้งมา

ตัง้แต่ยุคโรมัน และถูกสรา้งแทนที่อีกครัง้ในปี 1345 จนกลายเป็น

สญัลักษณ์ของเมอืง แลว้ออกเดนิทางสูปิ่ซา่ 

 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Local 

บา่ย น าชมหอเอนปิซา่ หอระฆงัแหง่นีถ้กูประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1987  

http://www.accorhotels.com/
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โดยเป็นสว่นหนึง่ของ Piazza Dei Miracoli และยงัเป็น 7 สิง่มหศัจรรย์

ของโลกยคุกลางอกีดว้ย จตรัุสกมัโป เดย ์ มรีาโกล ี (Campo dei 

Miracoli) แปลวา่ "จตรัุสอศัจรรย"์ หรอืทีไ่ดรั้บลงทะเบยีนเป็นมรดกโลก

ในชือ่จตรัุสดโูอโมแหง่ปิซา่ คอืบรเิวณทีล่อ้มรอบดว้ยก าแพงใจกลาง

เมอืงปิซา่ ประกอบไปดว้ยสิง่กอ่สรา้งไดแ้ก ่ มหาวหิารปิซา่ (DUOMO) 

หอเอน (TORRE) หอศลีจุม่ (BAPTISTERY) เริม่สรา้งปี ค.ศ. 1173 

ค.ศ. แลว้เสร็จในปี 1372 อสิระใหท้า่นถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

 ออกเดนิทางสูเ่มอืงเมสเตร ้Gateway to Venice ในแควน้เวเนโต ้ทีต่ัง้

อยูท่างตอนเหนอืของประเทศอติาล ี 

(331 ก.ม.) 

19.00 น. รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าท่านเขา้สู่ที่พัก NOVOTEL MESTRE HOTEL**** หรือ

เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.accorhotels.com 

วนัที ่4 เทีย่วเกาะเวนสิ - จตรุสัซานมารโ์ค - ลอ่งเรอืกอนโดลา่ - มลิาน จนัทร ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่่าเรอื Tronchetto เรอืน าท่านขา้มสูเ่กาะเวนสิ ความ

โด่งดังของเวนิสมาจากเป็นเกาะที่มีลักษณะพิเศษคือ ไม่มีถนนให ้

รถยนตว์ิง่ ประกอบไปดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมสีะพาน

เชือ่มถงึกนักวา่ 400 แหง่ ศนูยก์ลางอยูท่ีจ่ัตรัุสซานมารโ์ค รายลอ้มรอบ

จัตุรัสเป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบเวเนเชยีนสไตล์ พระราชวังเก่า 

(PALAZZO DUCALE) เคยเป็นทีป่ระทับของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดตี 

เวนสิเคยรุ่งเรอืงในยุคกลางและเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ของฝ่ังทะเล

อาเดรยีตกิ มเีจา้ผูค้รองแควน้ปกครองตนเอง สิง่ก่อสรา้งทีบ่่งบอกถงึ

ความมฐีานะไดแ้ก ่โบสถเ์ซนตม์ารก์ อลังการดว้ยสถาปัตยกรรมแบบไบ

แซนไทน์, หอระฆัง ที่มีความสูง 98.6 ฟุต, เสาแห่งนักบุญ, อาคาร

ระเบยีงลอ้มรอบจัตุรัสทีน่โปเลยีนกล่าวชมว่า  "The drawing room of 

Europe” ดูงามสง่ายิง่นัก นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งก าเนดิศลิปะการเป่า

แกว้มูราโน่ งานฝีมือตัง้แต่ครัง้บรรพบุรุษ, ผา้ลูกไม ้เรอืกอนโดล่า 

พาหนะอันเป็นสัญลักษณ์ของชาวเวนสิ เราจะน าท่านสัมผัสบรรยากาศ

แหง่เวนสิดว้ยการลอ่งเรอืพาย (น่ังล าละ 6 ทา่น) ลอ่งไปตามคลองนอ้ย

ใหญ่สลับดว้ยบา้นเรอืนทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัว สู่แกรนดค์าแนล เป็น

คลองทีก่วา้งทีส่ดุของเกาะ มสีะพานเรยีลอลัโตท้อดตัวขา้มสัญจรไปมา 

จบิกาแฟในรา้น Café Florian ทีเ่ปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี 1720 ปล่อย

เวลาไปกบัความงามทา่มกลางบรรยากาศอนัแสนโรแมนตกิ  
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12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Local 

13.30 น. คณะน่ังเรอืกลับสูฝ่ั่งแผน่ดนิใหญท่ีท่า่เรอื Tronchetto  

บา่ย ออกเดนิทางพาคณะออกเดนิทางเขา้สูจุ่ดศูนยก์ลางอันศักดิส์ทิธิค์อื ดู

โอโม (DUOMO) มหาวหิารแบบกอธคิทีใ่หญ่เป็นอันดับสามในยุโรป 

สรา้งในปี 1386 ดา้นนอก มหีลังคายอดเรยีวแหลมจ านวน 135 ยอด 

และมรีูปปั้นหนิอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ช ิน้ บนสุดมรีูปปั้น

ทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ อสิระใหท้่านได ้

ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก แลว้ผ่านชมแกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล 

อาคารกระจกที่เก่าแก่และมคีวามสวยงาม หลังจากนัน้น าท่านชมโรง

ละครโอเปร่า ลาสกาล่า ชมรูปปั้นของ ลโีอนาโด ดาวนิช ีจติรกรเอกที่

โดง่ดัง  

(256ก.ม.) 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  Chinese 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL**** 

หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 
www.double3.hilton.com 

วนัที ่5 มลิาน - ลเูซริน ์- อนิเทอลาเกน้  องัคาร 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าคณะเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ ผ่านอุโมงค์ก็อธธาร์ด เลาะเลียบ

ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ช ื่อว่า เวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึง

ทะเลสาบสีพั่นธรัฐ ที่มเีรื่องราวในประวัตศิาสตร์เกีย่วกับการรวมชาต ิ

และกอ่ตัง้สมาพันธรัฐสวสิ จนเขา้สู่เมอืงลูเซริน์ เมอืงตากอากาศทีโ่ด่ง

ดัง ถูกลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบและขุนเขาโอบลอ้ม มีเขตเมืองเก่า 

ก าแพงโบราณ Water Tower และสะพานไม ้Chapel Bridge ซึง่มอีายุ

กว่า 600 ปี ถ่ายรูปกับสงิโตแกะสลักรมิหนา้ผา สัญลักษณ์แห่งความ

กลา้หาญและซือ่สตัยต์อ่หนา้ทีข่องทหารสวสิ แลว้อสิระตามอธัยาศัยให ้

ทา่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ชัน้ดขีองสวติเซอรแ์ลนด ์

(244ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Chinese 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงอนิเทอลาเกน้ อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 

และมคีวาม ส าคัญประหนึง่เมอืงหลวงของ แบรนเนอรโ์อเบอลันด ์ตัง้อยู่

ทะเลสาบสองแหง่มภีาพของยอดเขายงูเฟราเป็นฉากหลัง อกีทัง้ยงัเป็น

เมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์ เมืองเล็ก ๆ 

บรรยากาศเสมอืนหนึ่งเมืองในหุบเขา ถนนสายหลักเรียงรายไปดว้ย

รา้นคา้ รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร ในสไตลแ์บบสวสิ เพลดิเพลนิ

กบัการชมเมอืง และชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศัย 

(68 ก.ม.) 

 



Page 6 of 16 

 
 

 
 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  Local Fondue 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก MOTROPOLE HOTEL**** หรอืเทยีบเทา่ใน

ระดับเดยีวกนั 

www.metropole-

interlaken.ch 

วนัที ่6 กรนิเดอวาลด ์- Top of Europe ยงุคฟ์ราวยอค - อนิเทอลาเกน้ พุธ 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. คณะออกเดนิทางสู่กรนิเดอวาลด ์จุดเริม่ตน้ของการท่องเทีย่วยอดเขา         

ยงุคฟ์ราว ในปี 2001 UNESCO ประกาศใหเ้ป็นพืน้ทีม่รดกโลกทาง

ธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป สัมผัสรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ 

JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิช ิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่า

ระดับน ้าทะเลถงึ 11,333 ฟตุ ซึง่ไดรั้บการยกย่องว่าเป็น TOP OF 

EUROPE ระหว่างเสน้ทางขึน้สูย่อดเขา รถไฟจอดใหท้่านไดช้มกลา

เซยีร ์หรอื ธารน ้าแข็งขนาดใหญ่  Aletsch ทีย่าวทีสุ่ดในเทอืกเขา

แอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย จนถงึ

สถานีรถไฟทีส่งูทีส่ดุในยโุรป เพลดิเพลนิสนุกสนานไปกับการเล่นหมิะ

ในลานกวา้ง Sphinx จุดชมววิทีส่งูทีส่ดุในยโุรป มองเห็นไดก้วา้งไกล

ทีส่ดุ ณ จุด 3,571 เมตร  พาท่านชมถ ้าน ้าแข็งทีแ่กะสลักใหส้วย งาม

อยูใ่ตธ้ารน ้าแข็ง 30 เมตร อสิระใหท้า่นไดส้นุกสนานและเพลดิเพลนิกบั

กจิกรรมบนยอดเขา          ยุงค์ฟราว และไม่ควรพลาดกับการส่ง

โปสการด์ โดยทีท่ าการไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุในยโุรป 

 

 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Local 

บา่ย น าคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ ้าเสน้ทางเดมิ เสน้ทาง

แสนสวยผา่นเมอืงเวงเกน้ หมุบ่า้นปลอดมลพษิและหมูบ่า้นเลาเทอบรุน

เน่น รถโคช้รอรับคณะแลว้เดินทางผ่านพรมแดนสวิตเซอร์แลนด์-

ฝร่ังเศส  

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก METROPOLE HOTEL**** หรอืเทยีบเทา่ใน

ระดับเดยีวกนั 

www.metropole-

interlaken.ch 

วนัที ่7 อนิเทอลาเกน้ - น ัง่รถไฟ TGV สูม่หานครปารสี- ลอ่งเรอืบา

โตมซู-ขึน้ช ัน้2หอไอเฟล (ฝร ัง่เศส) 

พฤหสั 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. มุง่หนา้สูเ่มอืงดจิองเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งของไวน์ชัน้เลศิ และยัง

เป็นเมอืงหลวงของแควน้เบอรก์ันด(ีBurgundy region) แควน้ทีต่ัง้อยู่

ทางภาคตะวันออกของประเทศฝร่ังเศส เมอืงดจีอง เป็นเมอืงหลวงทีม่ี

(310 กม.) 
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ความส าคัญดา้นประวัตศิาสตรข์องฝร่ังเศสเป็นอยา่งมาก 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร  Local 

บา่ย น าคณะเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเมอืงดจิอง Gateway ดา้นตะวันออกของ

การขนสง่และคมนาคม เดนิทางสูม่หานครปารสี ดว้ยรถไฟด่วน TGV สู่

นครปารีสวิง่ดว้ยความเร็ว 250 กโิลเมตรต่อชั่วโมง ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.35 ชัว่โมง 

 

 น าคณะล่องเรือบาโตมูซสัมผัสบรรยากาศบนเรือบาโตมูช ชมสถานที่

ส าคัญคู่บา้นคู่เมอืงสองฝ่ังของแม่น ้าแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่

เก่าแก ่สรา้งดว้ยศลิปะแบบเรอเนสซองส ์ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ท าให ้

ปารสีโดดเดน่เป็นมหานครทีง่ดงามแห่งหนึง่ของโลก  

 

18.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร  Thai 

 จากนัน้น าทา่นขึน้ลฟิตส์ูช่ัน้ 2 ของหอไอเฟล เพือ่ชมววิทวิทศันข์อง

มหานครปารสี 
 

 น าท่านเขา้สู่ที่พัก CONCORDE MONTPARNASSE**** หรือ

เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.hotel-

montparnasse.com  

 

วนัที ่8 เทีย่วชมเมอืง-พระราชวงัแวรซ์ายส ์ ศกุร ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าทา่นเทีย่วชมมหานครปารสี นครหลวงแหง่แฟชัน่ชัน้น าของโลก ชม

มหาวหิารโนตเตรอดาม สรา้งดว้ยศลิปะแบบกอธคิ ตัง้อยูบ่นเกาะกลาง

แมน่ ้าจดุก าเนดิของชาวปารเีชยีง ประตมิากรรมและหนา้ตา่งประดบั

กระจกส ี(stained glass) โดดเดน่เป็นสงา่คูบ่า้นคูเ่มอืง ผา่นกลุม่อาคาร

พพิธิภณัฑล์ฟูร ์ ปัจจบุนัเกบ็งานศลิปะทีม่คีา่กวา่ 300,000 ช ิน้, ถา่ยรปู

กบัประตชูยัอารค์ เดอ ตรอีองฟ์ สรา้งในปี 1810 เพือ่เป็นอนุสรณ์แหง่

ชยัชนะของจักรพรรดิน์โปเลยีน ถนนชองป์เซลเิช ่ (Champs-Elysees) 

เป็นถนนสายส าคญัมคีวามยาว 2 กม. รม่รืน่ไปดว้ยเงาตน้ปาตานสองฝ่ัง 

มทีัง้รา้นคา้ชัน้น า หอแสดงศลิปะ สวนดอกไม ้ น ้าพ ุ ภตัตาคารชัน้เลศิ 

รา้นกาแฟ โรงละคร ไดช้ือ่วา่เป็นถนนทีส่วยทีส่ดุในโลก จตรัุส

คองคอรด์ ซึง่ออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ทีช่วนใหร้ะลกึถงึการ

ปฏวิัตใิหญฝ่ร่ังเศส สวนตยุเลอลสี ์ สวนแบบฝร่ังเศสทีอ่อกแบบไวอ้ยา่ง

งดงาม, โบสถแ์องวาลดีสอ์นังามสงา่ดว้ยยอดโดมสทีอง, บนัทกึภาพ

หอไอเฟลจากมมุกวา้ง ณ จตรัุสทรอคคาเดโร ปารสีไดรั้บการกลา่วขาน

วา่เป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชีวีติ โดดเดน่ดว้ยผลงานศลิปะอนัยิง่ใหญ ่ 

 

 

 

http://www.hotel-montparnasse.com/
http://www.hotel-montparnasse.com/
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12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูพ่ระราชวังแวรซ์ายส ์พระราชวังทีใ่หญ่ทีส่ดุในปฐพซีึง่

อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต ้ปัจจุบัน

บางส่วนของพระราชวังนี้ไดรั้บการบูรณะเรยีบรอ้ยแลว้ น าเขา้ชมความ

งามของพระราชวังภายในหอ้งตา่ง ๆ อาท ิหอ้งเทพอพอลโล, หอ้งเทพ

วนัีส, หอ้งเทพไดอาน่า และหอ้งเดอะฮอลลอ์อฟมลิเลอร ์แต่ละหอ้ง

ของพระราชวังลว้นมคี่าดว้ยภาพ เขยีนสแีบบเฟรสโกโ้ดยชา่งฝีมอืเอก

ชาวฝร่ังเศส ควรค่าแกก่ารยกยอ่งใหเ้ป็นพระราชวังทีง่ดงามล ้าค่าทีสุ่ด

แหง่หนึง่ของโลก 

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร  Local 

 น าท่านเขา้สู่ทีพั่ก  CONCORDE MONTPARNASSE**** หรอื

เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.hotel-

montparnasse.com  

 

วนัที ่9 มองตม์าตร-์พพิธิภณัฑน์ า้หอมฟราโกนารด์-ชอ้ปป้ิง-เดนิทาง

กลบักรงุเทพ 
เสาร ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าคณะเดนิทางสูม่องตม์าตร ์ (Montmartre) ตัง้อยูบ่นเนนิเขาทางตอน

เหนอืของกรงุปารสี เป็นยา่นศลิปะทีโ่ดง่ดังแหง่หนึง่ในอดตีประมาณ

ครสิตศ์ตวรรษที ่ 19 มศีลิปินดัง ๆ มาปักหลกัอยูห่ลายคนกอ่นทีจ่ะมี

ชือ่เสยีง  บนเนนิเขาสงู 130 เมตร เป็นทีต่ัง้ของโบสถซ์าเครเกอร ์สรา้ง

ขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานทีอ่ทุศิแดช่าวฝร่ังเศส ทีเ่สยีชวีติจากสงคราม

กบัปรัสเซยี ออกแบบตามแบบศลิปะสไตลโ์รมนั - ไบเซนไทน ์หลังจาก

นัน้น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑฟ์ราโกนารด์ พพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดงเกีย่วกบั

น ้าหอมแบรนดฟ์ราโกนารด์เป็นหนึง่ในแบรนดท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในฝร่ังเศสมี

ตน้ก าเนดิทีเ่มอืงกราสสม์อีายเุกอืบ 100 ปี และ อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง

สนิคา้แบรนดท์ีโ่ดง่ดังของฝร่ังเศส อาท ิ สนิคา้ประเภท น ้าหอม, 

เครือ่งส าอางค,์ เครือ่งประดบั, เครือ่งแตง่กายในรา้น Duty Free 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Thai 

บา่ย อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงทีห่า้งสรรพสนิคา้แกลลอรีล่าฟาแยตต ์ ยา่นถนน

ออสแมนบโูลวารด์  ทีค่นืภาษีใหก้บันักทอ่งเทีย่วโดยเฉพาะหรอืแบรนด์

ชัน้น าของฝร่ังเศสและอติาล ี

 

 น าคณะออกเดนิทางสูส่นามบนิชารล์เดอโกล เพือ่เดนิทางกลบัสู่

กรงุเทพฯ มเีวลาใหท้า่นไดท้ า TAX REFUND คนืภาษีกอ่นการเชค็อนิ 

 

http://www.hotel-montparnasse.com/
http://www.hotel-montparnasse.com/
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21.20 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG933  

วนัที ่10 เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ อาทติย ์

13.35 น. การบนิไทยน าทา่นเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดังกลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเทีย่ว ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงเนือ่งจาก 

การจัดโปรแกรมของแตล่ะวนัเดนิทางจะไมเ่หมอืนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบรูณ์ครบถว้น จะสง่ใหท้า่น 7 วันกอ่นการ

เดนิทางเทา่นัน้) 

PPEERRIIOODD  
TToouurr  FFaarree  

AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  

WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  

NNoo  BBeedd  

DDBBLL  

SSGGLL  

SSGGLL  

SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  

AADDLL  //  CCHHDD  

17-26 ม.ค.2563 

99,000.- 89,900.- 79,900.- 14,000.- 11,500.- 
-26,000 

-21,000 
21ก.พ.-1ม.ีค.2563 

06-15 ม.ีค.2563 

20-29 ม.ี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 

22-31พ.ค.2563 

29พ.ค.-7ม.ิย.2563 

5-14 ม.ิย.2563 

19-28ม.ิย.2563 

คา่ทัวรร์วม :      

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่ 14 กนัยายน 

2561 

 คา่พาหนะทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุมาตรฐานยโุรป 

 คา่เขา้ชมสนามกฬีาโคลอสเซยีม / ลอ่งเรอืกอนโดลา่ทีเ่กาะเวนสิ / คา่เรอืไป-กลบัเกาะเวนสิ / 

คา่รถไฟสายภเูขายงุคฟ์ราวยอค / คา่รถไฟชัน้ 2 TGV สูป่ารสี / คา่เขา้ชมพระราชวังแวรซ์ายส ์ / 

คา่ลอ่งเรอืบาโตมชู  

 โรงแรมทีพ่ักตามระบใุนรายการ หรอื เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ทา่น)  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการคัดสรรเมนู และใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 

ในกรณีททีา่นมขีอ้ จ ากดัในการรับประทานอาหารบางชนดิ กรณุาสอบถามรายละเอยีดลว่งหนา้

เพือ่ความเหมาะสม 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอติาล ี(เชงเกน้) **พักในประเทศอติาล ี3 คนื** 
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 คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR 

คุม้ครองการสญูเสยีชวีติ/อวยัวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุตัเิหต ุ ส าหรับผูเ้อา

ประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงนิเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลใน

ตา่งประเทศ รวมถงึคา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งหลังจากกลับถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นี้

ครอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตวั 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญท่า่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดแูล

ของทา่นเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

คา่ทัวรไ์มร่วม : 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพกั และคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพัก

คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทจัดให ้ ยกเวน้จะตกลงกนั

เป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 

 กรณุาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบั

จากวนัทีจ่อง ซึง่เงนิมดัจ าดังกลา่วจะเป็นการยนืยนัการจองของทา่น และกรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื

ลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่น

ยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี ้

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทวัรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตวั 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทวัร ์หรอืแยกจากคณะทวัรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหวา่งทัวร ์ อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดัง 

พดูจาหยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้ว่มคณะ, ผูท้ีไ่มย่อมรับเงือ่นไขระหวา่งทัวร ์ ทีม่รีะบอุยู่

ชดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดนิทางบงัคับใหห้ัวหนา้ทัวรต์อ้งท าการ

นอกเหนอืโปรแกรมทวัร ์ ซึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่ว

ได ้  

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)  

 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้
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    1.1 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั กอ่น

วันทีน่ าเทีย่ว                 

          หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

    1.2 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่น

วันทีน่ าเทีย่ว 

         ใหค้นื 40% ของเงนิคา่บรกิาร 

    1.3 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวันที่

น าเทีย่ว  

          ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 2. คา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้า่ยจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดการน าเทีย่วตอ่ไปนี ้ใหน้ ามา

หักจากเงนิ  

    คา่บรกิารทีต่อ้งจา่ยตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้า่ยสงูกวา่เงนิคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธรุกจิน า

เทีย่วจะเรยีกจาก 

    นักทอ่งเทีย่วไมไ่ด ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่ว แสดงหลักฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ ดังตอ่ไปนี้ 

    2.1 คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ 

    2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

    2.3 คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ีน่ ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แหง่พระราชบญัญตัธิรุกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก ์

พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่ันที ่15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตั๋วเครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลบั 

ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจดัทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทาง

บรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิ

เทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่น่ใจในวันเดนิทางดังกลา่ว กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยนัในกรณีที่

ตั๋วเครือ่งบนิสามารถท า REFUND ไดห้รอืไม ่

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 

 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้

50%, ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์ 100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน,์ 

สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์  ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไข

บางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

  คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัที ่14 กนัยายน 2561 การเปลีย่นแปลงของ
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สายการบนิในภายหลัง ถอืเป็นคา่ทวัรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความ

เป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation) 

  หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพกั 2 

ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพัก 2 

ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพกัทีเ่ตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 

3.5 ฟตุ 3 เตยีง / ส าหรับผูพั้ก 3 ทา่น (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการวางผังมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมทีแ่ตกตา่ง

กนัในแตล่ะประเทศ)  

 หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 1 

ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / 

ส าหรับพัก 1 ทา่น 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 

ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพัก และการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแต่

ละโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ 

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาด

กะทัดรัด และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้ง

อาจมลีักษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญก่วา่ ทา่นสามารถจา่ย

เพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

  การจัดโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกลา่วตรงกบัวันทีส่ถานที่

เขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยใน

วันทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดังกลา่วได ้ ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามที่

ระบไุวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลบัโปรแกรมเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้ แต่

หากมกีารลา่ชา้ หรอืเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชม

สถานทีด่ังกลา่วได ้ ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้กท่า่น เนือ่งจากไดช้ าระ Reservation Fee 

ไปแลว้ กรณุาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นช าระ
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เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศอติาล ีใชเ้วลายืน่ประมาณ 16 วนัท าการ 

(การขอวซีา่ประเทศอติาลผีูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมา สแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง ณ ศนูยรั์บค ารอ้งขอวซีา่ประเทศ

อติาล)ี   

เดเดอะพลาซา่ ชัน้ อะพลาซา่ ชัน้ 4 4 ยนูติที ่ยนูติที ่404 404 และ และ 405 405 อาคารจาอาคารจามจรุสีแควร ์ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวันมจรุสีแควร ์ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวัน  กรงุเทพฯกรงุเทพฯ 

เงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter) 

  คา่ทัวรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมี

กระเป๋าเพิม่เตมิ ทา่นจะถกูเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดังกลา่วไม่

สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม 

(ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิ

ของสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร 

(21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร ์ ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให ้

ต ่ากวา่มาตรฐานได ้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ

ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิ ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้บนพาหนะการ

เดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ

ผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิ

พาณชิย ์ ซึง่จะรับผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 

10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

 ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่า่ง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่ และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพ

ของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 

 หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดแูลเป็น

พเิศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิ

กวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง 

เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
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 พาสปอรต์ทีย่งัไมห่มดอาย ุ และมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่

ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ 

 รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลังเป็นสขีาว (ไมใ่ชร่ปูขาวด าและหา้มสแกน) ควรมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืนและ

เหมอืนกนัทัง้ 2 รปู 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ / ส าเนาทะเบยีนสมรส , 

หยา่  

 ส าเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ์  และกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายเุกนิ 18 ปีบรบิรูณ์ แตย่งัคงสถานะเป็น

นักเรยีน/นักศกึษา และมบีดิาหรอืมารดาเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท / สงักดัทีท่า่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัรา

เงนิเดอืนในปัจจบุนั, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษัิทนีแ้ละชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปทอ่งเทีย่ว หลงัจาก

นัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา (หนงัสอืรบัรองการท างานทีย่ ืน่ในแตล่ะประเทศ ตอ้งออกไม่

เกนิ 30 วนั กอ่นการไปยืน่วซีา่ในแตล่ะประเทศ)   

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ , ใบทะเบยีนพาณชิย ์ และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ัดไวไ้มเ่กนิ 3  

เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 สเตทเมน้ท ์มอีายไุมเ่กนิ 15 วนัจากวนัยืน่ค ารอ้งวซีา่ พรอ้มส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากทีแ่สดงยอดเงนิลา่สดุ

ไมเ่กนิ 7 วนั โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ใดๆท ัง้ส ิน้ ในกรณีรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลในครอบครวัตอ้งท าหนงัสอื

รบัรองทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate Sponsor โดยระบชุือ่ผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให)้ ทัง้นีค้วร

เลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม า่เสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพือ่ใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะ

ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชใีด

บญัชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในครอบครัวดว้ย ***สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชี

กระแสรายวัน*** 

 กรณีทีบ่รษัิทของทา่น เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมดนอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 1–

6แลว้ ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ย และการกลับมาท างาน

ของทา่น โดยระบชุือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ี หนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจรงิเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ พรอ้ม

ส าเนาบตัรนักเรยีน/นักศกึษา   

 กรณีทีเ่ด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดา ทา่นใดท่านหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยทีบ่ดิา, 

มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกบัอกีทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่า่การอ าเภอหรอื

เขต โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบั มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะ

ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม ่ กต็อ้งช าระ

คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัด
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หมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา 

และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซีา่

ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็น

เหตผุลใดก็ตาม ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

 

โปรดทราบ 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ
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การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทนัท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


