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จุดหมายปลายทางของนั กท่องเที่ยว 3 ประเทศไฮไลท์ของยุโรป ประวัติศาสตร์ ชาติอันยิ่งใหญ่ สถาปั ตยกรรมอันโดดเด่น
ภูมิทัศน์ งดงามตา ทัง้ หมดนี ร้ อคอยให้ ท่านมาสัมผัส ชมความยิ่งใหญ่ของสถาปั ตยกรรมแบบโรมันในอิตาลี มรดกตกทอดจาก
บรรพบุรุษทิง้ ไว้ ให้ เป็ นสมบัติข องชาติ ชมงานศิลปะชัน้ สุดยอดที่โลกยอมรั บที่นครรั ฐวาติกัน ศูนย์กลางของคริ สต์จักร เดินเที่ยว
เมืองในฝันในยุคเรอเนสซองส์ที่ฟลอเร้ นซ์ หรื อล่องเรื อตามลาคลองในเวนิ ส ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก สาหรั บผู้ที่
กาลังมองหาสถานที่ช้อปปิ ้งที่น่าสนใจ มิลาน เมืองหลวงแห่ง แฟชั่นชัน้ นาของโลก เที่ยวไปอย่างไม่ร้ ู เบื่อในสวิตเซอร์ แลนด์ ดินแดน
ในฝัน ภูมิทัศน์ อันงดงามของทะเลสาบและภูเขา สัมผัสหิมะบนยอดเขาตลอดทุกฤดูกาล เยือนฝรั่ งเศส กล่าวกันว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์
ที่มีชีวิต เดินทอดน่ องไปตามถนน Champs- Élysées ในปารี ส ความยิ่งใหญ่ของพระราชวังแวร์ ซายน์ จุดเปลี่ยนของการปกครอง
ที่โลกจะต้ องจดจา เส้ นทางท่องเที่ยวแสนสวยของยุโรปนี ก้ าลังรอท่านมาร่ วมเดินทางไปกับเรา
วันที่ 1
ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - กรุ งโรม (อิตาลี)
เสาร์
21.30 น. พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
เคาน์ เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ อง
สัมภาระและการเช็คอิน
วันที่ 2
กรุ งโรม - นครรั ฐวาติกัน - โคลอสเซียม - นา้ พุเทรวี่ - บันไดสเปน อาทิตย์
เซียน่ า
00.20 น. ออกเดินทางสู่กรุ งโรม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG944
หมายเหตุ ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซือ้ ตั๋วเครื่ องบิน , เช่า
รถโค้ ช, จองที่พัก, ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ล่วงหน้ าให้ กับกรุ๊ ปทัวร์ กรณี
ที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน , การล่าช้ าของสายการบิน ,การพลาด
เที่ยวบิน (ขึ น้ เครื่ องไม่ทัน), การนั ดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธ
การเข้ าเมือง ทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไป
ยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่
สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชาระแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่าย
ต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ น้ นอกจากในรายการทัวร์
หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะเป็ นสิ่ งที่ทางบริ ษัทฯ มิอาจรั บผิดชอบได้
06.50 น. คณะถึงสนามบินลีโอนาร์ โดดาวินชี กรุ งโรม ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร
(31 ก.ม.)
แล้ ว รถโค้ ชนาท่านเดินทางเข้ าสู่นครรั ฐวาติกัน ซึ่งเป็ นรั ฐ อิสระและศูนย์กลางของ
ศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิก เข้ าสู่นครรั ฐวาติกัน ซึ่งเป็ นรั ฐอิสระและ
ศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิก ตื่นตาตื่นใจกับความอลังการของ
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่ได้ รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรู หรา ชมรู ปปั น้ แกะสลัก
เฟี ยต้ า (Pieta) ผลงานชิน้ เอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบร์
นิ นี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ ยาก ซึ่งปั จจุบันล้ วนแต่เป็ นสิ่งที่สาคัญลา้ ค่า
คู่บ้านคู่เมืองของอิตาลีทงั ้ สิน้
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
บ่าย
หลังอาหาร นาเที่ยวชมเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่มีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี นาท่านเข้ า
ชมสนามกีฬาโคลอสเซียม ได้ รับการยกย่องให้ เป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
สนามกีฬาแห่งกรุ งโรมนี ถ้ ูกสร้ างขึ น้ ในปี ค.ศ. 80 (ต้ นคริ สต์ศตวรรษที่ 1) อัฒจันทร์
เป็ นรู ปวงกลมก่อด้ วยอิฐและหินทราย สามารถจุผ้ ชู มได้ ประมาณ 50,000 คน ใต้
พืน้ สนามประลองมีห้องใต้ ดินที่สร้ างขึ น้ เพื่อขั งสิงโตและนั กโทษประหารก่อนปล่อย
ให้ ออกมาต่อสู้กันกลางสนาม ปั จจุบันได้ มีการบูรณะเป็ นโบราณสถาน ที่สามารถ
ดึงดูดนั กท่องเที่ยวได้ ทั่วโลก ถ่ายรู ปกับประตูชัยคอนสแตนติน, ผ่านให้ ท่านได้ ชม
เขตอุทยานประวัติศาสตร์ โรมันฟอรั่ ม
ซึ่งเป็ นศูนย์กลางชีวิตในเมืองของโรมยุค
โบราณ, สนามกีฬามักซีมุส ที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดจุคนได้ 250,000 คน,
จัตุรัสเวเนเซีย มีอาคารแบบเรอเนสซองส์ ในยุคแรก ปาลาซโซ ดิ เวเนเซีย เคยเป็ น
ฐานบัญชาการใหญ่ของมุสโสลินี ด้ านตรงข้ ามคืออนุสาวรี ย์พระเจ้ าวิคเตอร์ -เอ็ม
มานูเอ็ล แล้ วไปชมนา้ พุเทรวี่ ผลงานมาสเตอร์ พีซของนิ โคลัส-ซาลวี อิสระให้ ท่านได้
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18.00 น.
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19.00 น.

วันที่ 4
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

สารวจสินค้ าแบรนด์เนมบนถนนคอนดอตติ ในเขตย่านบันไดสเปน ที่มีชื่อเสียงและ
คลาคล่าไปด้ วยนั กท่องเที่ยว จากนั น้ ออกเดินทางสู่เมืองเซียน่ า ซึ่งเป็ นเมือง
สวยงามที่ได้ รับการขึ น้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสู่ที่พัก HOTEL MERCURE SIENA DEGLI ULIVI หรื อเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน
เซียน่ า - หอเอนปิ ซ่ า - ฟลอเร้ นซ์ - ดูโอโม่ - จตุรัสซินญอเรี ย
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองปิ ซ่า อันเป็ นที่ตัง้ ของหอเอนปิ ซ่า เป็ นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของ
โลก ในแคว้ นทอสคาน่ า ระหว่างเส้ นทางท่านจะได้ เห็นร่ องรอยของอารยธรรมของ
ชาวอีทรั สกัน ที่อยู่มาตัง้ แต่ครั ง้ ก่อนคริ สต์กาล จนกระทั่งโรมันเข้ ามาครอบครอง
บ้ านเรื อนตลอดจนปราสาทเก่าแก่ตงั ้ อยู่บนเนิ นเขา เป็ นชัยภูมิที่เหมาะสมผ่ านท้ อง
ทุ่งเกษตรกรรม และแหล่งผลิตไวน์ ชนั ้ ดีของแคว้ นนี ้ นาท่านเข้ าสู่จตุรัสกัมโป เดย์ มี
ราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จตุรัสอัศจรรย์" หรื อที่ได้ รับลงทะเบียนเป็ น
มรดกโลกในชื่อ จัตุรัสดูโอโมแห่งปิ ซ่า คือบริ เวณที่ล้อมรอบด้ วยกาแพงใจกลาง
เมืองปิ ซ่า ประกอบไปด้ วยสิ่งก่อสร้ างได้ แก่ มหาวิหารปิ ซ่า (Duomo) หอเอน
(Torre) หอศีลจุ่ม (Baptistery) เริ่ มสร้ างปี ค.ศ.1173 ค.ศ. แล้ วเสร็ จในปี 1372
ปั จจุบันยูเนสโกประกาศให้ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1987 อิสระให้ ท่าน
ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาคณะเดินทางเข้ าสู่เมืองเก่าของนครฟลอเร้ นซ์ เมืองนี เ้ ป็ นศูนย์กลาง
แห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ และเป็ นเมืองที่ไม่อนุญาตให้ รถโค้ ชเข้ าไปในเขตเมือง
มีมหาวิหารซานตามาเรี ยเดลฟิ โอเร หรื อ Duomo แห่งนครฟลอเร้ นซ์เป็ นศูนย์กลาง
ใกล้ กันเป็ นจตุรัสซินญอเรี ย เดิมเป็ นที่ตงั ้ รู ปปั น้ เดวิดของแท้ มานานกว่า 3 ศตวรรษ
ในปั จจุบันถูกเก็บรั กษาไว้ ในแกลลอเรี ย อะเคเดมี ผ่านชมพิพิธภัณฑ์อุฟฟิ ซี ที่เก็บ
งานศิลปะลา้ ค่าในยุคกลางใกล้ ชมสะพานอันเก่าแก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรกที่ข้าม
แม่นา้ อาร์ โน
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสู่ที่พัก NOVOTEL FIRENZE NORD AEROPORTO HOTEL หรื อ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ฟลอเร้ นซ์ - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์ โค ล่ องเรื อกอนโดล่ า
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสู่จังหวัดเวเนเซีย เมืองหลวงของแคว้ นเวเนโตเป็ นแคว้ นที่มีความมั่งคั่ง
และเป็ นแหล่งอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศอิตาลี และยังเป็ นแคว้ นหนึ่ งที่มี
นั กท่องเที่ยวมามากที่สุดแห่งหนึ่ งอีกด้ วย มีนักท่องเทีย่ วมาเยือนไม่ต่ากว่า 60 ล้ าน
คนในทุกๆ ปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านลงเรื อทัศนาจรข้ ามสู่เกาะเวนิ ส (เมืองที่ไม่มีรถยนต์วิ่งผ่าน) เกาะเวนิ ส มี
เกาะน้ อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ น้ ฝั่งที่ซาน
มาร์ โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิ ส ผ่านชม Doge Palace อันเป็ นที่ประทับของเจ้ าผู้
ครองนครเวนิ สในอดีตและมีความรุ่ งเรื อง เมื่อครั ง้ ทาการค้ ากับตะวัน ออกไกล
สะพานถอนหายใจที่มีเรื่ องราวน่ าสนใจในอดีต การเป่ าแก้ วมูราโน่ งานฝี มือตัง้ แต่
ครั ง้ บรรพบุรุษที่มีชื่อเสียง แล้ วไปชมความสวยงามของจตุรัสซานมาร์ โค ที่
กว้ างขวางรายล้ อมไปด้ วยศิลปะและสถาปั ตยกรรมแบบไบเซนไทน์ ที่แม้ แต่นโป
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บ่าย

17.00 น.

19.00 น.

วันที่ 6
08.00 น.
09.00 น.

เลียนยังหลงใหล รายล้ อมไปด้ วยโบสถ์นักบุญเซนต์มาร์ ค, หอระฆัง, เสาแห่ง
นั กบุญ ทาให้ ดูงามสง่ายิ่งนั ก อิสระให้ ท่านได้ เดินเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก
หรื อช้ อปปิ ้งสินค้ าของเมืองอาทิ ผ้ าลูกไม้ หรื อจิบกาแฟในร้ าน Café Florian ที่เปิ ด
ให้ บริ การมาตัง้ แต่ปี 1720 นาท่านสัมผัสความเป็ นเวนิ ส ด้ วยการล่องเรื อกอนโดล่า
เพื่อชมมนต์เสน่ ห์แห่งนครเวนิ ส
ลาคลองน้ อยใหญ่สลับด้ วยบ้ านเรื อนที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวแกรนด์คาแนล คลองที่กว้ างที่สุดของเกาะ และงานก่อสร้ างที่
แสดงให้ เห็นถึงความเป็ นอัจฉริ ยะด้ านสถาปั ตยกรรมที่สะพานเรี ยลอัลโต้
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
คณะนั่ งเรื อกลับสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ที่ท่าเรื อตรอนเคตโต้
นาท่านเข้ าสู่ที่พัก HOTEL MERCURE VENEZIA MARGHERA หรื อเทียบเท่า
ในระดับเดียวกัน
เวนิส เมสเตร้ - ลูกาโน่ - ลูเซิร์น - อินเทอลาเก้ น (สวิตเซอร์ แลนด์ )
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
หลังอาหาร นาคณะออกเดินทางผ่านเขตเมืองตากอากาศโคโม แล้ วข้ ามพรมแดนที่
เมืองคีอัสโซ่ ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ จนเข้ าสู่เมืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศแสน
สวยริ มทะเลสาบ ที่ตงั ้ อยู่ระหว่างพรหมแดนของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์และอิตาลี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็ นเวลานั บศตวรรษมาแล้ วที่
นั กท่องเที่ยวและบุคคลผู้มีชื่อเสียงพากันมาเยือนเมืองนี ้ นาท่านชมรู ปสลักสิงโตหิน
บนหน้ าผา สร้ างขึ น้ เพื่อเป็ นเกียรติแก่ทหารรั บจ้ างชาวสวิส เที่ยวชมสัญลักษณ์ของ
เมืองคือ สะพานชาเปล สะพานไม้ ทอดตัวข้ ามแม่นา้ รอยส์ ในอดีตสร้ างมาตัง้ แต่
คริ สต์ศตวรรษที่ 14 ถือได้ ว่าเป็ นสะพานไม้ ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ งของยุโรป ภายหลัง
ได้ มีการบูรณะขึ น้ มาใหม่หลังจากถูกไฟไหม้ โดยด้ านหลังมี ยอดเขาพิลาตุสเป็ นฉาก
สวย อิสระให้ ช้อปปิ ้งสินค้ าชัน้ ดีของชาวสวิสในเขตคนเดินย่านเมืองเก่า อาทิ
นาฬิกาชัน้ ดี, มีดพับวิคตอรี น็อกซ์, นาฬิกากุ๊กกู, ช็อกโกแล็ตและอื่น ๆ อีกมากมาย
ตามอัธยาศัย
จนได้ เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอลาเก้ น อันเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่
สาคัญ และมีความสาคัญประหนึ่ งเมืองหลวงของแบรนเนอร์ โอเบอลันด์ ตัง้ อยู่
ทะเลสาบสองแห่งมีภาพขอสีงยอดเขายูงเฟราเป็ นฉากหลัง อีกทัง้ ยังเมืองแห่งการ
พักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริ สุทธิ์
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสู่ที่พัก VICTORIA-JUNGFRAU HOTEL 5* หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
อินเทอลาเก้ น - กริ นเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา TOP OF
EUROPOE
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเดินทางสู่หมู่บ้านกริ นเดอวาลด์ จุดเริ่ มต้ นของการท่องเที่ยวยอดเขายูงเฟ
รา ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้ ยอดเขายูงเฟรา เป็ นพืน้ ที่มรดกโลกทาง
ธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป รถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ JUNGFRAUBAHN ขึ น้ พิชิต
ยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับนา้ ทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้ รับการยกย่อง
ว่าเป็ น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้ นทางนาท่านสู่ยอดเขาแวะชมกลาเซียร์ หรื อ
ธารนา้ แข็ งขนาดใหญ่ จนถึงสถานี รถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป เพลิดเพลินและ
สนุกสนานไปกับการเล่นหิมะในลานกว้ าง Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป
มองเห็นได้ กว้ างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถา้ นา้ แข็ งที่แกะสลักให้ สวยงาม
อยู่ใต้ ธารนา้ แข็ ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารนา้ แข็ ง Aletsch ที่ยาวที่สุดใน
เทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระให้ ท่าน
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ได้ สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา และไม่ควรพลาดกับ
การส่งโปสการ์ ด โดยที่ทาการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
นาคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซา้ เส้ นทางเดิม เส้ นทางแสนสวยผ่า น
เมืองปลอดมลพิษที่ไ ม่อนุญาตให้ รถยนต์ วิ่ง แล้ วเปลี่ยนขึ น้ รถโค้ ชคันเดิม กลับสู่อิ น
เทอลาเก้ น อิสระให้ ท่านเที่ยวชมเมือง บรรยากาศเสมือนหนึ่ งเมืองในหุบเขามีภาพ
ของยอดเขายูง เฟราเป็ นฉากหลัง ถนนสายหลักเรี ยงรายไปด้ วยร้ านค้ า , ร้ า นขาย
ของที่ระลึก ร้ าน อาหารในสไตล์แบบสวิส เพลิ ดเพลินกับการชมเมือง และช้ อปปิ ้ ง
สินค้ าชัน้ ดีที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสู่ที่พัก VICTORIA-JUNGFRAU HOTEL 5* หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
อินเทอลาเก้ น - สตราสบูรก์
รก์ - ย่ านแกรนด์ อิล - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารี ส
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
รถโค้ ชข้ ามพรมแดนของสวิตเซอร์ แลนด์ -ฝรั่ งเศส ผ่านข้ ามแดนที่เมืองบาเซิล เมือง
อุตสาหกรรมเคมีที่มีชื่อเสียงของสวิส จนข้ ามสู่แคว้ นอัลซาส ที่เมือง สตราสบูรก์
ประเทศฝรั่ งเศสเมืองหลวงแห่งสหภาพยุโรป อีกทัง้ ยังเป็ นที่ตงั ้ ของรั ฐสภาแห่งยุโรป
อีกด้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินเที่ยวชมย่านเมืองเก่าในย่านประวัติศาสตร์ “แกรนด์อิล” จตุรัสคาธีด
ราลที่ตงั ้ ของโบสถ์นอร์ ธเตรอดาม คู่บ้านคู่เมืองที่ครั ง้ หนึ่ งเคยเป็ นอาคารที่สูงที่สุด
ในโลกและปั จจุบันสูงเป็ นอันดับ 4 ของโลก สร้ างด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบกอธิค
แล้ วไปชมย่านที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองคือ La Petite France ได้ รับการยกย่องจาก
ยูเนสโก้ ให้ เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1988 บ้ านเรื อนในยุคกลางนี ไ้ ด้ รับการบูรณะให้
อยู่ในสภาพดีทาสีสดใสหลาก หลายสีสันสลับสับ เปลี่ยนกันไปเรี ยงรายอยู่ริมสอง
ฝั่งแม่นา้ อิล จุดชมวิวทิวทัศน์ ที่งดงามที่สุดของการเดินเที่ยวชมเมือ ง แล้ วนาท่านนั่ง
รถไฟ TGV สู่นครปารี สวิ่งด้ วยความเร็ ว 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง 19 นาที
คณะเดินทางถึงสถานี รถไฟ Paris Est ในนครปารี ส รถโค้ ชท้ องถิ่นนาท่านเดินทาง
สู่ภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสู่ที่พัก HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE หรื อเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน
พระราชวังแวร์ ซายน์ - อิสระช้ อปปิ ้ ง - ร้ านดิวตีฟ้ รี - ห้ างแกลลอรี่
ลาฟาแยตต์ - ล่ องแม่ นา้ แซนด์
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสู่พระราชวังแวร์ ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปฐพีซึ่งอยู่ห่างจากจุด
ศูนย์กลางของปารี สไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร
บางส่วนของพระราชวังได้ รับการบูรณะเรี ยบร้ อยแล้ ว
เข้ าชมความงามของ
พระราชวังภายในห้ องต่าง ๆ อาทิ ห้ องเทพอพอลโล, ห้ องเทพวีนัส, ห้ องเทพไดอา
น่ า และห้ องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละห้ องของพระราชวังล้ วนมีค่าด้ วย
ภาพเขี ยนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝี มือเอกชาวฝรั่ งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้ เป็ น
พระราชวังที่งดงามลา้ ค่าที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แล้ วอิสระให้ ท่านช้ อปปิ ้งสินค้ าแบรนด์ที่โด่งดังของฝรั่ งเศส ในแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์
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ย่ า นถนน ออสแ มน บู โ ลวาร์ ด แ ละสิ น ค้ า ป ระเภท น ้ า หอม , เครื่ อ งส าอา ง,
เครื่ อ งประดั บ , เครื่ องแต่ ง กายในร้ าน Duty Free ที่ คืน ภาษี ใ ห้ กับ นั ก ท่อ งเที่ ย ว
โดยเฉพาะ
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
ั่
นำท่ำนล่องเรือแม่น้ ำแซนน์
ชมสถำนทีส่ ำคัญคู่บำ้ นคู่เ มืองสองฝงของแม่
น้ ำ
แซนน์ โบรำณสถำน และอำคำรทีเ่ ก่ำแก่สร้ำงด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควร
ค่ำแก่กำรอนุ รักษ์ และทำให้ให้ปำรีสโดดเด่นเป็นมหำนครทีง่ ดงำมแห่งหนึ่งของ
โลก
นาท่านเข้ าสู่ที่พัก HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE หรื อเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน
พิพิธภัณฑ์ ลูฟร์ - ซิตที ้ ัวร์ - ขึน้ ชัน้ 2 หอไอเฟล - ถนนชองป์เอลิเซ่ มงต์ มารต์
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเข้ าสู่ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ในอดีตเป็ นพระราชวังที่ใหญ่โตมากที่สุดของโลก
สร้ างขึ น้ ในสมัยพระเจ้ าฟิ ลิปออกุสต์ ราวคริ สต์ศตวรรษที่ 13 ปั จจุบันพระราชวัง
แห่งนี ก้ ลายเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่สาคัญและใหญ่โตที่สุดในปารี ส ที่นัก ท่องเที่ยวไม่ควร
พลาดชม ภายในเป็ นที่เก็บรั กษาวัตถุโบราณต่าง ๆ ที่มีค่าและมีชื่อเสียงของโลก
เช่น ภาพเขี ยน ลาชาก็อง (La Jaconde) หรื อภาพโมนาลิซ่า อันเป็ นภาพวาด
ของเลโอนาร์ ด เดอ วินซี จิตรกรและสถาปนิ กชาวอิตาเลี ยน และวัตถุโบราณซึ่งเป็ น
ศิลปะอันลา้ ค่าจากชาติต่างๆ กว่า 300,000 ชิน้ ที่ฝรั่ งเศสเคยมีอิทธิพลปกครองมา
ในอดีต ส่วนใหญ่ได้ มาจากตะวันออกกลางและอาณานิ คมจากประเทศในเอเชีย
เช่น รู ปแกะสลักซาโมทราซ (La Victoire de Samothrace) และรู ปแกะสลัก
เทพธิดาวีนัส (Venus de Milo) และในปี 1981 เอ็ม ไอ เป่ ย สถาปนิ กชื่อดังชาว
อเมริ กัน ได้ สร้ างทางเข้ าพิพิธภัณฑ์เป็ นรู ปปิ รามิดกระจกครอบคลุมเนื อ้ ที่บนลานน
โปเลียน ทาให้ สถาปั ตยกรรมของพิพิธภัณฑ์แห่งนี ด้ ูโดดเด่นเป็ นสง่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เที่ยวชมมหานครปารี ส ชมมหาวิหารโนตเตรอดาม มหาวิหารในยุคกอธิค ตัง้ อยู่
ทางฝั่งตะวันออกของกรุ งปารี สบนเกาะกลางแม่นา้ (อิลเดอลาซิเต้ ) ได้ รั บการ
บูรณะโดย เออแชน วียอเลต์-เลอ-ดุค สถาปนิ กคนสาคัญที่สุดคนหนึ่ งของฝรั่ งเศส
ประติมากรรมและหน้ าต่างประดับกระจกสี (stained glass) ระหว่างการปฏิวัติ
ฝรั่ งเศส มหาวิหารแห่งนี ไ้ ด้ รับความเสียหายอย่างหนั ก งานประติมากรรมและ
ศิลปะทางศาสนาถูกทาลายไปมาก
และได้ มีการบูรณะครั ง้ ใหญ่ระหว่าง
คริ สต์ศตวรรษที่ 19 ให้ เหมือนเดิมทุกประการ นาท่านไปถ่ายรู ปกับโบสถ์แองวา
ลีดส์อันงามสง่าด้ วยยอดโดมสีทอง, โรงเรี ยนนายร้ อยทหาร บก (L’Ecole Militaire)
บันทึกภาพหอไอเฟล มุมกว้ างที่เป็ นจุดที่สวยที่สุด แล้ วนาคณะขึ น้ ชมวิวบนชัน้ 2
ของหอไอเฟล เพื่อชมวิวทิวทัศน์ ของกรุ งปารี ส กล่าวกันว่าเปรี ยบเสมือนพิพิธภัณฑ์
ที่มีชีวิต (ระหว่างเดือน ส.ค.-ต.ค. การซือ้ ตั๋วด้ วยระบบออนไลน์ ไม่เปิ ดรั บจอง
สาหรั บกรุ๊ ป นั กท่องเที่ยวต้ องเข้ าคิวซือ้ ตั๋วซึ่งใช้ เวลาในการขึ น้ หอไอเฟล 1-2 ช.ม.)
รถโค้ ชนาท่านผ่านชมลานจตุรัสคองคอร์ ด ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ที่
ชวนให้ ระลึกถึงการปฏิวัติใหญ่ฝรั่ งเศส, สวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่ งเศสที่ออกแบบ
ไว้ อย่างงดงาม, ประตูชัย (Arc de Triomphe) สร้ างขึ น้ เพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ
ของจักรพรรดินโปเลียน, ถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) เป็ นถนนสายสาคัญ
มีความยาว 2 กม. ร่ มรื่ นไปด้ วยเงาต้ นปาตานสองฝั่ง มีทงั ้ ร้ านค้ าชัน้ นา หอแสดง
ศิลปะ สวนดอกไม้ นา้ พุ ภัตตาคารชัน้ เลิศ ร้ านกาแฟ โรงละคร เป็ นถนนที่มี สีสัน
ตลอด 24 ชั่วโมง จนได้ ชื่อว่าเป็ นถนนที่สวยที่สุดในโลก อิสระให้ ท่านได้ ช้ อปปิ ้ง
ในร้ านค้ าชื่อดังอาทิ Louise Vuitton, Chanel เป็ นต้ น
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19.00 น.

รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
Local
www.hotelนาท่านเข้ าสู่ที่พัก HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE หรื อเทียบเท่าใน
montparnasse.com
ระดับเดียวกัน
วันที่ 10 เดินทางสู่สนามบิน - เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
จันทร์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
09.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ ลเดอโกล เพื่อเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ มีเวลาให้ ท่านได้
ทา TAX REFUND คืนภาษี ก่อนการเช็คอิน
13.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931
วันที่ 11 เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ
อังคาร
05.55 น. การบินไทยนาท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้ แจ้ งล่ วงหน้ า
โดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ที่นกั ท่องเที่ยวได้ ร ับเป็ นหลักฯ)
กาหนดวันเดินทาง / เมษายน - ตุลาคม 2559
Tour Fare Child 4-11 Child 4-6
SGL
Double
No TKT
Period
Adults
With Bed
No Bed
Supp
SGL USE
ADL / CHD
9-19 เมษายน 2559
119,000.- 114,000.- 102,000.- 10,000.- 12,000.- -41,000 / -33,500
10-20 เมษายน 2559
119,000.- 114,000.- 102,000.- 10,000.- 12,000.- -41,000 / -33,500
12-22 เมษายน 2559
119,000.- 114,000.- 102,000.- 10,000.- 12,000.- -41,000 / -33,500
23 เมษายน-3 พฤษภาคม 2559 110,000.- 105,000.- 94,000.- 10,000.- 12,000.- -36,000 / -30,500
30 เมษายน-10 พฤษภาคม 2559 110,000.- 105,000.- 94,000.- 10,000.- 12,000.- -36,000 / -30,500
7-17 พฤษภาคม 2559
110,000.- 105,000.- 94,000.- 10,000.- 12,000.- -36,000 / -30,500
14-24 พฤษภาคม 2559
110,000.- 105,000.- 94,000.- 10,000.- 12,000.- -36,000 / -30,500
21-31 พฤษภาคม 2559
110,000.- 105,000.- 94,000.- 10,000.- 12,000.- -36,000 / -30,500
28 พฤษภาคม-7 มิถุนายน 2559 112,000.- 107,000.- 96,000.- 10,000.- 12,000.- -36,000 / -30,500
4-14 มิถุนายน 2559
112,000.- 107,000.- 96,000.- 10,000.- 12,000.- -36,000 / -30,500
11-21 มิถุนายน 2559
112,000.- 107,000.- 96,000.- 10,000.- 12,000.- -36,000 / -30,500
18-28 มิถุนายน 2559
112,000.- 107,000.- 96,000.- 10,000.- 12,000.- -36,000 / -30,500
25 มิถุนายน-5 กรกฎาคม 2559 112,000.- 107,000.- 96,000.- 10,000.- 12,000.- -36,000 / -30,500
2-12 กรกฎาคม 2559
111,000.- 106,000.- 95,000.- 10,000.- 12,000.- -36,000 / -30,500
9-19 กรกฎาคม 2559
111,000.- 106,000.- 95,000.- 10,000.- 12,000.- -36,000 / -30,500
16-26 กรกฎาคม 2559
111,000.- 106,000.- 95,000.- 10,000.- 12,000.- -36,000 / -30,500
23 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2559 111,000.- 106,000.- 95,000.- 10,000.- 12,000.- -36,000 / -30,500
30 กรกฎาคม-9 สิงหาคม 2559 111,000.- 106,000.- 95,000.- 10,000.- 12,000.- -36,000 / -30,500
6-16 สิงหาคม 2559
111,000.- 106,000.- 95,000.- 10,000.- 12,000.- -36,000 / -30,500
13-23 สิงหาคม 2559
111,000.- 106,000.- 95,000.- 10,000.- 12,000.- -36,000 / -30,500
20-30 สิงหาคม 2559
111,000.- 106,000.- 95,000.- 10,000.- 12,000.- -36,000 / -30,500
27 สิงหาคม-6 กันยายน 2559
112,000.- 107,000.- 96,000.- 10,000.- 12,000.- -36,000 / -30,500
3-13 กันยายน 2559
112,000.- 107,000.- 96,000.- 10,000.- 12,000.- -36,000 / -30,500
10-20 กันยายน 2559
112,000.- 107,000.- 96,000.- 10,000.- 12,000.- -36,000 / -30,500
17-27 กันยายน 2559
112,000.- 107,000.- 96,000.- 10,000.- 12,000.- -36,000 / -30,500
24 กันยายน-4 ตุลาคม 2559
112,000.- 107,000.- 96,000.- 10,000.- 12,000.- -36,000 / -30,500
1-11 ตุลาคม 2559
110,000.- 105,000.- 94,000.- 10,000.- 12,000.- -36,000 / -30,500
8-18 ตุลาคม 2559
110,000.- 105,000.- 94,000.- 10,000.- 12,000.- -36,000 / -30,500
15-25 ตุลาคม 2559
110,000.- 105,000.- 94,000.- 10,000.- 12,000.- -36,000 / -30,500
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22 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2559 110,000.- 105,000.- 94,000.- 10,000.- 12,000.- -36,000 / -30,500
ค่าทัวร์ รวม :
 ค่าตั๋วเครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 26 มกราคม 2559
 ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ มาตรฐานยุโรป
 ค่าเข้ าชมสนามกี ฬาโคลอสเซียม / ค่าล่องเรื อกอนโดล่าที่เกาะเวนิส / ค่าเรื อไป-กลับเกาะเวนิส / ค่ารถไฟสายภูเขายูงเฟ
รายอค / ค่ารถไฟชั ้น 2 TGV สู่ปารี ส / ค่าล่องเรื อบาโตมูส / ค่าเข้ าชมพระราชวังแวร์ ซายส์ / ค่าตั๋วขึ ้นชั ้น 2 หอไอเฟล /
ค่าเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์
 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกั น (ห้ องละ 2 ท่าน) ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงการจัดโรงแรมที่พัก หากช่วงวันเดินทางตรงกั บงานเทศกาล, การประชุมใหญ่ , เทรดแฟร์ อันมีผลทาให้
โรงแรมไม่มีห้องพักว่าง หรื อ การปรั บราคาสูงขึ ้นกว่า Contract Rates โดยจะเลือกโรงแรมที่อยู่ในระดับเดียวกั น แต่เป็ น
เมืองใกล้ เคียงแทน
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกั บอาหารท้ องถิ่ นในแต่ละประเทศ ในกรณี ทีท่านมี
ข้อจากัดในการรับประทานอาหารบางชนิ ด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่ วงหน้าเพือ่ ความเหมาะสม
 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าอิตาลี (เชงเก้ น) **เป็ นไปตามเงื่อนไขและกฏเกณฑ์ของสถานฑูตกลุ่มเชงเก้ น**
 ค่าประกั นการเดินทางของ บริ ษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ FAST LANE TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สาหรั บผู้เอาประกั นภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้อยกว่า 75 ปี ไม่
เกิ น 3,000,000 บาท และค่ารั กษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั ้งนี ้ครอบคลุมถึ งสุขภาพที่ไม่ได้ เกิ ด
จากโรคประจาตัว
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณี สัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของสัมภาระ
และเที่ยวบิน กรุ ณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสาร แนบท้ ายใบจองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิ น 30 กิ โลกรั ม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิ น 7
กิ โลกรั ม
ค่าทัวร์ ไม่รวม :
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่ น
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกั นเป็ นกรณี พิเศษ เช่น หากท่านทาน
ได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกั บ EUROPEAN HOLIDAY กรุ ณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ท่านรู้ จักและ
เชื่อถื อได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้ วยขั ้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุ ณาจอง
ทัวร์ และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ 30,000 บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่งท่ ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจา
ดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณาชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่ อนการเดินทาง หากท่านไม่
ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริ ษัทฯถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่ อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรั บลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิ ดถึ ง 4 ขวบ
2. ผู้สูงอายุที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่ วมเดินทางกั บทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย
สร้ างความราคาญให้ แก่ ผ้รู ่ วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรั บเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด
ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่ วมเดินทางบังคับให้ หัวหน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั ง้ อาจจะมีผลกระทบ
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กั บผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกก่ อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทั ้งหมด
 ยกเลิกก่ อนออกเดินทาง 59 - 45 วัน
หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 44 - 30 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 29 - 15 วันก่ อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 14 - 1 วันก่ อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงือ่ นไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
ทันตามกาหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั ้น และต้ องไม่อยู่ในเงื่อนไข
ของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่า
ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อมกั นทั ้งหมด ให้ ถือ
เป็ นการยกเลิกตามเงือ่ นไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณี ที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมัติวี
ซ่าจากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนาให้ ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ ผลเร็ วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ ป
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ
ล่วงหน้ าก่ อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั ้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิ ดเหตุ
จาเป็ นสุดวิสัยดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่ อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิ
ประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกั นเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่ระบุความรั บผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านั ้น ทั ้งนี ้จะคานึงถึ งผลประโยชน์และจะ
รั กษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ ได้ มากที่สุด และทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่ เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการ
เข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่าน
ชาระมาแล้ ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ล่วงหน้ าก่ อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตั๋วเครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกั น หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชาระ
ค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็ บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึ่งทางบริ ษัทฯ ไม่
สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษทั ฯ ได้ ดาเนินการออกตั๋วเครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทาง
ต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั ้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกั บ
เจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณี ที่ตั๋วเครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมู่คณะของการบินไทยในกรณี ตวั๋ กรุ๊ ป สามารถสะสมไมล์กับเครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยนแอร์
ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนั ้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทั ้งหมดเป็ นสิทธิของสายการบินเท่านั ้น
ค่าธรรมเนียมประกั นภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรั บค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถื อเป็ นค่าทัวร์ ส่วนเพิ่ม บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็ บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตั๋วในทุกกรณี
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ ้นอยู่กับข้ อจากั ดของห้ องพัก และการวางรู ปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกั น ซึ่ง
อาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกั นตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรั บอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรั บอากาศที่มีจะให้ บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั ้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
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ปรั บเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิ ดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรั ด และไม่มีอ่าง
อาบน ้า ซึ่งขึ ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั ้น ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลักษณะแตกต่างกั นด้ วย หากท่าน
ต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่ กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ น
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทั ง้ ปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนั ้น ๆ ปิ ดทา
การ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรั บจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถจองผ่าน
ระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นั ้น ๆ หรื อ สลับโปรแกรม
เพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ ท่าน
ไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ ท่าน เนื่องจากได้ ชาระ Reservation Fee ไป
แล้ ว กรุ ณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่ อนชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรั บเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม ท่านจะ
ถูกเรี ยกเก็ บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้
ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั ง้
 สาหรั บน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิ โลกรั ม (สาหรั บผู้โดยสารชั ้น
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรั บกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรั ม และมีความกว้ าง+
ยาว+สูง ไม่เกิ น 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบนิ ด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ต่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กับข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรั บผิดชอบค่าใช้ จ่ายในน ้าหนัก
ส่วนที่เกิ น
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่ เกิ น ไม่เหมาะกั บการเป็ นกระเป๋ าถื อขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรั บผิดชอบต่อกรณี เกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิ ด
จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รั บผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิ ชย์ ซึ่งจะรั บผิดชอบต่อการ
สูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ ในวงเงินสูงสุดไม่เกิ น 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช , โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกาหนดที่ชัดเจนใน
เรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรั บผู้สูบบุหรี่ ทั ้งนี ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครั ว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครั วใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครั ว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกิ นกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกั น ท่านและ
ครอบครั วต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครั วของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความ
จาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทั ้งหมด

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศอิตาลี ใช้ เวลายื่นประมาณ 16 วันทาการ

(การขอวีซ่าประเทศอิตาลี ผ้ ู เดินทางทุกท่านต้ องมา สแกนลายนิว้ มือด้ วยตนเอง ณ ศูนย์รบั คาร้ องขอวีซ่าประเทศอิต าลี )
อาคารสีลมคอมเพล็ก ชัน้ 15 ถนนสีลม (ใกล้ สถานี รถไฟฟ้าศาลาแดง)

 พาสปอร์ ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่า กว่า 6 เดือนก่ อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง
เก้ นหรื อประเทศอื่น ควรนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 รู ปถ่ ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบพื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดาและห้ ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิ น 6 เดือนและเหมือนกั นทั ้ง 2 รู ป
 สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ / สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สาเนาทะเบียนสมรส , หย่า
 สาเนาสูติบตั ร ในกรณี อายุไม่ถึง 20 ปี บริ บูรณ์ และกรณี ที่ผ้ เู ดินทางอายุเกิ น 20 ปี บริ บูรณ์ แต่ยังคงสถานะเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา และ
มีบดิ าหรื อมารดาเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายให้
 หนังสือรั บรองการทางานจากบริ ษัท / สังกั ดที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั ้นโดยระบุตาแหน่ง , อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั ,
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วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกั บบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั ้นจะกลั บมาทางานตามปกติหลังครบ
กาหนดลา (หนังสือรั บรองการทางานที่ย่ นื ในแต่ ละประเทศ ต้ องออกไม่ เกิน 30 วัน ก่ อนการไปยื่นวีซ่าในแต่ ละประเทศ)
กรณี ที่เป็ นเจ้ าของกิ จการ ขอใบทะเบียนการค้ า , ใบทะเบียนพาณิ ชย์ และหนังสือรั บรองบริ ษัทที่คัดไว้ ไม่เกิ น 1 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
หนังสือรั บรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) บัญชีออมทรั พย์ ส่วนตัว มีอายุไม่ เกิน 15 วันจากวันยื่นคาร้ องวี
ซ่ า พร้ อมสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงินล่ าสุดไม่ เกิน 7 วัน โดยไม่ มีข้อยกเว้ น ใดๆทัง้ สิน้ ทั ้งนี ้ควรเลือกเล่มที่มีการ
เข้ าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกั บค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่
เดือดร้ อนเมื่อกลับสู่ภูมิลาเนา ในกรณี ที่เดินทางเป็ นครอบครั วหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรั บรอง
ค่าใช้ จ่ายในครอบครั วด้ วย ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***
กรณี ที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กับผู้เดินทางทั ้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1–6แล้ ว ทางบริ ษัท
จะต้ องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรั บผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและ
เหตุผลที่จัดการเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
กรณี ที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรั บรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั ้น พร้ อมสาเนาบัตรนักเรี ยน/
นักศึกษา
กรณี ที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกั บบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บดิ า, มารดา จะต้ องไป
ยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บุตรเดินทางไปกั บอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอ หรื อ
ผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารั บรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึ งแม้ ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั ง้
หากสถานทูตมีการสุ่มเรี ยกสัมภาษณ์ บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั ้งนี ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริ ษัทฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่ าวเช่นกั น
กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิ ติในนามของบริ ษัทฯ
ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็ นเหตุผลใดก็ ตาม
ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซ่าได้

หลังจากการจองทัวร์และชาระเงิ นมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่ อนไขที่บริษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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