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วันที ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี) พฤหัสบดี
.  น. พร้อมคณะทีสนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์

D16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าทีคอยอํานวยความสะดวกในเรืองสมัภาระและ
การเช็คอิน

วันที กรุงโรม - โคลอสเซียม - นําพุเทรวี - บันไดสเปน - นครวาตกัิน –
ฟลอเร้นซ์

ศุกร์

.20 น. ออกเดินทางสูก่รุงโรม โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG944
หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน  วนั โดยซื อตัวเครืองบิน, เช่า

รถโค้ช, จองทีพกั, ร้านอาหาร สถานทีเข้าชมตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณี
ทีเกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเทียวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาด
เทียวบิน (ขึ นเครืองไม่ทนั), การนดัหยุดงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถกูปฏิเสธ
การเข้าเมือง ทําให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตสุดุวิสยัอืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไป
ยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิในการเปลียนโปรแกรม และไม่
สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีชําระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอืน ๆ เกิดขึ นนอกจากในรายการทัวร์
หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิงทีทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

6.50 น. คณะถงึสนามบินลีโอนาร์โดดาวินชีทีกรุงโรม ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากร นําเทียวชมเมืองหลวงทียิงใหญ่มีอายเุก่าแก่กวา่ ,  ปี เข้าชมสนาม
กีฬาโคลอสเซียม ได้รับการยกย่องให้เป็น  ใน  สิงมหศัจรรย์ของโลก สนามกีฬา
แห่งกรุงโรมนี ถกูสร้างขึ นในปี ค.ศ.  (ต้นคริสต์ศตวรรษที ) อฒัจนัทร์เป็นรูป
วงกลมก่อด้วยอิฐและหินทราย สามารถจผุู้ชมได้ประมาณ ,  คน ใต้พื น
สนามประลองมีห้องใต้ดินทีสร้างขึ นเพือขงัสิงโตและนกัโทษประหารก่อนปลอ่ยให้
ออกมาต่อสู้กนักลางสนาม ปัจจบุนัได้มีการบรูณะเป็นโบราณสถาน ทีสามารถ
ดงึดดูนกัท่องเทียวได้ทัวโลก ถ่ายรูปกบัประตชูยัคอนสแตนติน, ผ่านให้ท่านได้ชม
เขตอทุยานประวติัศาสตร์โรมนัฟอรัม ซึงเป็นศนูย์กลางชีวิตในเมืองของโรมยคุ
โบราณ, สนามกีฬามกัซีมสุ ทีเก่าแก่และยิงใหญ่ทีสดุจคุนได้ ,  คน,
จตัรัุสเวเนเซีย มีอาคารแบบเรอเนสซองส์ในยคุแรก ปาลาซโซ ดิ เวเนเซีย เคยเป็น
ฐานบญัชาการใหญ่ของมสุโสลินี ด้านตรงข้ามคืออนสุาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์-เอม็
มานเูอล็ แล้วไปชมนํ าพเุทรวี ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลสั-ซาลวี อิสระให้ท่าน
ได้สํารวจสินค้าแบรนด์เนมบนถนนคอนดอตติ ในเขตย่านบนัไดสเปน ทีมีชือเสียง
และคลาคลําไปด้วยนกัท่องเทียว

.  น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese
บ่าย นําท่านเดินทางเข้าสูน่ครรัฐวาติกนั ซึงเป็นรัฐอิสระและศนูย์กลางของศาสนาคริสต์

นิกายโรมันคาทอลิก ตืนตาตืนใจกับความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที
ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปันแกะสลกั เฟียต้า (Pieta) ผลงานชิ น
เอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาทีออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาด
ใหญ่ทีหาชมได้ยาก ซึงปัจจบุนัล้วนแต่เป็นสิงทีสําคญัลํ าคา่คูบ้่านคูเ่มืองของอิตาลี
ทั งสิ นจากนั นนําคณะออกเดินทางสู่ภาคกลางของประเทศเขตแคว้นทอสคาน่า ที
มีเมืองฟลอเร้นซ์เป็นเมืองหลวง ระหว่างเส้นทางท่านจะได้เห็นร่องรอยของอารย
ธรรมของชาวอีทรัสกันทีอยู่มาตั งแต่ครั งก่อนคริสต์กาล จนกระทังโรมันเข้ามา
ครอบครองบ้านเรือนตลอดจนปราสาทเก่าแก่ตั งอยู่บนเนินเขา เป็นชัยภูมิที
เหมาะสมผ่านท้องทุ่งเกษตรกรรม และแหลง่ผลิตไวน์ชั นดีของแคว้นนี

(  ก.ม.)

20.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร Local
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นําท่านเข้าสู่ทีพัก NOVOTEL FIRENZE NORD AEROPORTO HOTEL หรือ
เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั

www.novotel.com

วันที ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - หอเอนปิซ่า - เวนิส เมสเตร้ เสาร์
.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet
.  น. นําคณะเดินทางเข้าสูเ่มืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ เมืองนี เป็นศนูย์กลางแห่งศิลปะ

ในยคุเรอเนสซองส์ และเป็นเมืองต้นแบบทีไมอ่นญุาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมือง
เก่า มีมหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร หรือ DUOMO แห่งนครฟลอเร้นซ์เป็น
ศนูย์กลาง ใกล้กนัเป็นจตรัุสซนิญอเรีย เดิมเป็นทีตั งรูปปันเดวิดของแท้มานานกวา่

 ศตวรรษ ในปัจจบุนัถกูเก็บรักษาไว้ในแกลลอเรีย อะเคเดมี ผ่านชมพิพิธภณัฑ์
อฟุฟิซี ทีเก็บงานศิลปะลํ าคา่ในยคุกลางใกล้ ชมสะพานอนัเก่าแก่เวคคิโอ สะพาน
แห่งแรกทีข้ามแมนํ่ าอาร์โน กบัวิวทิวทศัน์ทีแสนสวยแล้วเดินทางสูเ่มืองปิซา่

.  น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local
บ่าย เทียวชม หอเอนปิซา่ ซึงเป็นสิงมหศัจรรย์  ใน  ของโลก นําท่านเข้าสูจ่ตรัุสกมัโป

เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลวา่ "จตรัุสอศัจรรย์" หรือทีได้รับ
ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในชือ จตรัุสดโูอโมแห่งปิซา่ คือบริเวณทีล้อมรอบด้วย
กําแพงใจกลางเมืองปิซา่ ประกอบไปด้วยสิงก่อสร้างได้แก่ มหาวิหารปิซา่
(DUOMO) หอเอน (TORRE) หอศีลจุ่ม (BAPTISTERY) เริมสร้างปี ค.ศ.
ค.ศ. แล้วเสร็จในปี  ปัจจบุนัยเูนสโกประกาศให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมในปี
ค.ศ.  อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นทีระลกึตามอธัยาศยั
จนได้เวลาอนัสมควร นําคณะออกเดินทางสูเ่มืองเวนิสเมสเตร้เป็นเมือง ในแคว้น
เวเนโต้ทีตั งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี

.  น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร Chinese
นําท่านเข้าสูที่พกั NOVOTEL VENEZIA MESTRE CASTELLANA HOTEL
หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั

www.novotel.com

วันที เทียวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูเซิร์น
(สวิตเซอร์แลนด์)

อาทติย์

.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet
08.00 น. นําท่านลงเรือทศันาจรข้ามสูเ่กาะเวนิส ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กวา่ 118

เกาะ และมีสะพานเชือมถงึกนักวา่ 400 แห่ง ศนูย์กลางอยู่ทีจตัรัุสซานมาร์โค ราย
ล้อมรอบจตัรัุสเป็นอาคารสถาปัตยกรรมเวเนเชียน พระราชวงัเก่า (PALAZZO
DUCALE) เคยเป็นทีประทบัของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต มหาวิหารเซนต์มาร์ก
งดงามอลงัการด้วยสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์, หอระฆงั ทีมีความสงุ .  ฟตุ
, เสาแห่งนกับญุ, อาคารล้อมรอบจตัรัุสซานมาร์โค ทีนโปเลยีนกลา่วชมวา่ "The
drawing room of Europe” ดงูามสง่ายิงนกั อิสระให้ท่านได้เดินเทียวชมถ่ายรูป
หรือช้อปปิงสนิค้าของเมืองอาทิ เครืองแก้วมรูาโน่ งานฝีมือตั งแตค่รั งบรรพบรุุษทีมี
ชือเสียง, ผ้าลกูไม้ หรือจิบกาแฟในร้าน Café Florian ทีเปิดให้บริการมาตั งแตปี่
1720 และสมัผสัความเป็นเวนิส ด้วยการล่องเรือกอนโดล่า พาหนะอนัเป็น
สญัลกัษณ์ของชาวเวนิส เรือลําน้อย (นังลําละ  ท่าน) ลอ่งไปตามคลองน้อยใหญ่
สลบัด้วยบ้านเรือนทีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั แกรนด์คาแนล เป็นคลองทีกว้างทีสดุ
ของเกาะและงานก่อสร้างทีแสดงให้เห็นถงึความเป็นอจัฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที
สะพานเรียลอลัโต้

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local
บ่าย คณะนังเรือกลบัสู่ฝังแผ่นดินใหญ่ทีท่าเรือตรอนเคตโต้ รถโค้ชรอรับคณะและนํา ( ก.ม.)
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ท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนไปยังเมืองลูเซิร์น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมือง
ท่องเทียวทีมีชือเสียง เป็นเวลานับศตวรรษมาแล้วทีนักท่องเทียวและบุคคลผู้ มี
ชือเสียงพากนัมาเยือนเมืองนี

.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร Thai
นําท่านเข้าสูที่พกั HOTEL ASTORIA LUCERNE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.astoria-luzern.ch

วันที ลูเซิร์น - แองเกลเบิร์ก - นังกระเช้าสู่ยอดเขาทติลิส - ลูเซิร์น จันทร์
.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet
. น. เทียวชมสญัลกัษณ์ของเมืองคือ สะพานชาเปล สะพานไม้ทอดตวัข้ามแมนํ่ ารอยส์

ในอดีตสร้างมาตั งแตค่ริสต์ศตวรรษที  ถือได้วา่เป็นสะพานไม้ทีเก่าแก่ทีสดุแห่ง
หนึงของยโุรป ภายหลงัได้มีการบรูณะขึ นมาใหมห่ลงัจากถกูไฟไหม้ แล้วไปชมรูป
สลกัสิงโตหินบนหน้าผา สร้างขึ นเพือเป็นเกียรติแก่ทหารรับจ้างชาวสวิส มีเวลาให้
ท่านได้ช้อปปิงย่าน Schwanenplatz หรือจตัรัุสหงส์

.  น. เดินทางสูเ่มืองแองเกิลเบิร์ก เมืองทีถือได้วา่ใจกลางทีสดุของยโุรป ตั งอยู่บนความ
สงูถงึ 1,000 เมตรเหนือระดบันํ าทะเล ในเขตแอลไพน์แวลเลย์่ ท่านจะชืนชอบกบั
ความเป็นธรรมชาติในเขตชนบทของสวิส มีบ้านน้อยแบบชาเลต์่ ตกแตง่ด้วยผ้า
มา่นลกูไม้สีขาว ล้วนแตเ่ป็นบรรยากาศทีงดงามทีสดุแห่งหนึง นําคณะขึ นกระเช้า
ขึ นสูย่อดเขาทิตลิส บนความสงูระดบั 10,000 ฟตุ เป็นยอดเขาทีสงูทีสดุในแถบ
ตอนกลางของประเทศ ประทบัใจกบักระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ ทีมีอยู่เพียงสองแห่งใน
โลก (กระเช้าหมนุรอบตวัเองให้ท่านได้ชมวิว 360 องศา) ยอดเขาทิตลิสเป็นแหลง่
สกียอดนิยมในฤดหูนาว

.  น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Local
บ่าย นําท่านสมัผสักบัถํ านํ าแข็ง Glacier Grotto ทีมีความยาวถึง 130 เมตร และมี

ความลกึทีสดุถงึ 15 เมตร บนัทกึภาพภายในถํ านํ าแขง็ทีหาชมได้ไมง่่ายนกั
ท่ามกลางอณุหภมิู 1 ถงึ 1.5 องศา แล้วอิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบัการสมัผสัหิมะ
ในลานกว้าง ชมธารนํ าแข็งทีทบัถมกนัมานานนบัพนัปีบนความสงู 3,000 เมตร
เหนือระดบันํ าทะเลด้วย ICE FLYER CHAIRLIFT (ไมร่วมในคา่ตัว) จนได้เวลาอนั
สมควร นําคณะเดินทางกลบัสูเ่มืองลเูซิร์น และอิสระให้ช้อปปิงสินค้าชั นดีของชาว
สวิสในเขตคนเดินย่านเมืองเก่า อาทิ นาฬิกาชั นดี, มีดพบัวิคตอรีน็อกซ์, นาฬิกากุ๊ก
ก,ู ช็อกโกแลต็และอืน ๆ อีกมากมายตามอธัยาศยั

1 . 0 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร Chinese
นําท่านเข้าสูที่พกั HOTEL ASTORIA LUCERNE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.astoria-luzern.ch

วันที อิสระช้อปปิง - เบอซงซอง - ดจิอง - นังรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส
(ฝรังเศส)

อังคาร

.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet

.  น. อิสระให้ท่านได้เดินเลน่ชมเมือง หรือช้อปปิงสินค้าชั นดีฝากคนทางบ้านก่อนอําลา
แล้วออกเดินทางสู่เมืองเบอซงซอง เมืองหลวงของแคว้นฟร็องกงเต้ และเป็นบ้านเกิด
ของวิคเตอร์ ฮโูก้ นกัเขียนชือดงัของฝรังเศส

.  น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร Local
บ่าย รถโค้ชเดินทางเข้าสูดิ่นแดนประเทศฝรังเศส ผ่านทุ่งราบอนักว้างใหญ่สูเ่ขตแคว้น

เบอร์กนัดี แหลง่ปลกูต้นมาสต้าในฤดใูบไม้ผลิ เพือนํามาผลิตมาเป็นมสัตาร์ด อีก
ทั งยงัเป็นแหลง่ผลิตไวน์ชั นดี และยงัเป็นเมืองทีมีความสําคญัในด้านการคมนาคม
ขนสง่จนถงึเมืองดิจอง

(92 ก.ม.)
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.58 น. นําคณะออกเดินทางสูม่หานครปารีส ด้วยรถไฟดว่น TGV สูน่ครปารีสวิงด้วย
ความเร็ว กิโลเมตรตอ่ชัวโมง ใช้เวลาเดินทางประมาณ  ชัวโมงเศษ

8. 8 น. รถโค้ชรอรับคณะและเดินทางตอ่สูภ่ตัตาคาร
19.  น. รับประทานอาหารคํา ณ  ภตัตาคาร Chinese

นําท่านเข้าสู่ทีพัก CATALOGNE PARIS GARE MONTPARNASSE HOTEL
หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั

www.hotel-
montparnasse.com

วันที 7 พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องแม่นําแซนน์ - ช้อปปิงถนนชองป์เซลิเซ่ พุธ
.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet
.  น. นําท่านเดินทางสูพ่ระราชวงัแวร์ซายส์ พระราชวงัทีใหญ่ทีสดุในปฐพีซึงอยู่ห่างจาก

จดุศนูย์กลางของปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต้ ปัจจบุนับางสว่นของพระราชวงันี
ได้รับการบรูณะเรียบร้อยแล้ว นําเข้าชมความงามของพระราชวงัภายในห้องตา่ง ๆ
อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนสั, ห้องเทพไดอาน่า และห้องเดอะฮอลล์ออฟ
มิลเลอร์ แตล่ะห้องของพระราชวงัล้วนมีคา่ด้วยภาพ เขียนสีแบบเฟรสโก้ โดย
ช่างฝีมือเอกชาวฝรังเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวงัทีงดงามลํ าค่าทีสดุ
แห่งหนึงของโลก

.  น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร Chinese
บ่าย นําท่านลอ่งเรือแมนํ่ าแซนน์ ชมสถานทีสําคญัคูบ้่านคูเ่มืองสองฝังของแมนํ่ าแซนน์

โบราณสถาน และอาคารทีเก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรคา่แก่การ
อนรัุกษ์ และทําให้ให้ปารีสโดดเดน่เป็นมหานครทีงดงามแห่งหนึงของโลก แล้วพา
ท่านเทียวนครปารีสตอ่ ถ่ายรูปกบัประตชูยัอาร์ค เดอ ตรีอองฟ์สร้างในปีค.ศ.
เพือเป็นอนสุรณ์แห่งชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียน และอิสระช้อปปิงบนถนน
ชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) เป็นถนนสายสําคญัมีความยาว  กม. ร่มรืนไป
ด้วยเงาต้นปาตานสองฝัง มีทั งร้านค้าชั นนํา หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ นํ าพุ
ภตัตาคารชั นเลิศ ร้านกาแฟ โรงละคร เป็นถนนทีมีสีสนัตลอด ชัวโมง จนได้ชือวา่
เป็นถนนทีสวยทีสดุในโลก

.  น. รับประทานอาหารคํา ณ  ภตัตาคาร Local
นําท่านเข้าสู่ทีพัก CATALOGNE PARIS GARE MONTPARNASSE HOTEL
หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั

www.hotel-
montparnasse.com

วันที 8 เทียวชมมหานครปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม - หอไอเฟล - ร้านดวิตี
ฟรี - ห้างแกลลอรีลาฟาแยตต์

พฤหัสบดี

8.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet
9.  น. เทียวชมมหานครปารีส ชมมหาวิหารโนตเตรอดาม มหาวิหารในยุคกอธิค ตั งอยู่

ทางฝังตะวันออกของกรุงปารีสบนเกาะกลางแม่นํ า (อิลเดอลาซิเต้) ได้ รับการ
บูรณะโดย เออแชน วียอเลต์-เลอ-ดคุ สถาปนิกคนสําคญัทีสดุคนหนึงของฝรังเศส
ประติมากรรมและหน้าต่างประดับกระจกสี (stained glass) ระหว่างการปฏิวัติ
ฝรังเศส มหาวิหารแห่งนี ได้รับความเสียหายอย่างหนัก งานประติมากรรมและ
ศิลปะทางศาสนาถูกทําลายไปมาก และได้มีการบูรณ ะครั งใหญ่ระหว่าง
คริสต์ศตวรรษที  ให้เหมือนเดิมทุกประการ นําท่านไปถ่ายรูปกับโบสถ์แองวา
ลีดส์อนังามสง่าด้วยยอดโดมสีทอง, โรงเรียนนายร้อยทหารบก (L’Ecole Militaire)
บนัทึกภาพหอไอเฟล มมุกว้างทีเป็นจุดทีสวยทีสดุ แล้วนําคณะ ขึ นชมวิวบนชั น
ของหอไอเฟล เพือชมวิวทิวทศัน์ของกรุงปารีส กล่าวกนัวา่เปรียบเสมือนพิพิธภณัฑ์
ทีมีชีวิต จากนั นรถโค้ชนําท่านผ่านชมลานจตุรัสคองคอร์ด ซึงออกแบบโดยเลอ
โนตร (Le Notre) ทีชวนให้ระลึกถึงการปฏิวัติใหญ่ฝรังเศส, สวนตุยเลอลีส์ สวน
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แบบฝรังเศสทีออกแบบไว้อย่างงดงาม

.0  น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese
บ่าย หลงัอาหาร อิสระให้ท่านได้ช้อปปิงสินค้าแบรนด์ทีโดง่ดงัของฝรังเศส อาทิ สนิค้า

ประเภท นํ าหอม, เครืองสําอางค์, เครืองประดบั, เครืองแตง่กายในร้าน Duty Free
ทีคืนภาษีให้กบันกัท่องเทียวโดยเฉพาะหรือแบรนด์ชั นนําของฝรังเศสและอิตาลีใน
ห้างสรรพสนิค้าแกลลอรี ลาฟาแยตต์ ย่านถนนออสแมนบโูลวาร์ด

.  น. รับประทานอาหารคํา ณ  ภตัตาคาร Thai
นําท่านเข้าสู่ทีพัก CATALOGNE PARIS GARE MONTPARNASSE HOTEL
หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั

www.hotel-
montparnasse.com

วันที เดนิทางสู่สนามบิน - เพือเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย ศุกร์
.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet

09.30 น. นําคณะออกเดินทางสูส่นามบินชาร์ลเดอโกล เพือเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ มีเวลา
ให้ท่านได้ทํา TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน

.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เทียวบินที TG931
วันที เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ เสาร์
05.55 น. การบินไทยนําท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ

(หมายเหตุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการนําเสนอโปรแกรมท่องเทียว ซึงอาจมีการเปลียนแปลงเนืองจากการจดัโปรแกรม
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมท่องเทียวทีสมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน  วนัก่อนการเดินทางเท่านั น)

กาํหนดการเดนิทาง
เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2

-  ก.พ. 25 -  ก.พ. 25 -  ก.พ. 25 ก.พ.-  มี.ค. 25
-  มี.ค. 25 -  มี.ค.25 8- 7 มี.ค.25  มี.ค.-  เม.ย.25

 มี.ค.-  เม.ย.25 -  เม.ย.25 -  เม.ย.25 -  เม.ย.25
เม.ย.-  พ.ค.25 - พ.ค. -  พ.ค. -  พ.ค.
 พ.ค. –  มิ.ย. -  มิ.ย. -  มิ.ย. -  มิ.ย.
 มิ.ย.-  ก.ค.  มิ.ย.-  ก.ค. -  ก.ค. -  ก.ค.

-  ก.ค.  ก.ค.-  ส.ค. -  ส.ค. -  ส.ค.
-  ส.ค.  ส.ค.-  ก.ย. ส.ค.-  ก.ย. -  ก.ย.
-  ก.ย. -  ก.ย.  ก.ย.-  ต.ค.

ค่าทวัร์ต่อท่าน : เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม
 ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ  ท่าน) ท่านละ
 เดก็อายุ -  ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่  ท่าน หรือ  ท่านมีเตียง ท่านละ
 เดก็อายุ -  ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่  ท่าน ไมมี่เตียง ท่านละ
 พกัห้องเดียว (Single room) จา่ยเพิมท่านละ
 ไมใ่ช้ตัวเครืองบิน ผู้ ใหญ่หกัท่านละ
 ไมใ่ช้ตัวเครืองบิน เดก็หกัท่านละ

103,000.-
93,000.-
83,000.-
16,500.-

-24,500.-
-17,500.-

ค่าทวัร์ต่อท่าน: เดนิทางวันที - , 18-27 มีนาคม และ  มีนาคม - เมษายน
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 ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ  ท่าน) ท่านละ
 เดก็อายุ -  ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่  ท่าน หรือ  ท่านมีเตียง ท่านละ
 เดก็อายุ -  ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่  ท่าน ไมมี่เตียง ท่านละ
 พกัห้องเดียว (Single room) จา่ยเพิมท่านละ
 ไมใ่ช้ตัวเครืองบิน ผู้ ใหญ่หกัท่านละ
 ไมใ่ช้ตัวเครืองบิน เดก็หกัท่านละ

97,000.-
88,000.-
78,000.-
16,500.-

-16,500.-
-11,500.-

ค่าทวัร์ต่อท่าน : ช่วงสงกรานต์ออกเดนิทางวันที -  เมษายน และ -  เมษายน
 ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ  ท่าน) ท่านละ
 เดก็อายุ -  ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่  ท่าน หรือ  ท่านมีเตียง ท่านละ
 เดก็อายุ -  ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่  ท่าน ไมมี่เตียง ท่านละ
 พกัห้องเดียว (Single room) จา่ยเพิมท่านละ
 ไมใ่ช้ตัวเครืองบิน ผู้ ใหญ่หกัท่านละ
 ไมใ่ช้ตวัเครืองบิน เดก็หกัท่านละ

112,000.-
101,000.-
90,000.-
16,500.-

-31,000.-
-24,000.-

ค่าทวัร์ต่อท่าน : ออกเดนิทางวันที -  เมษายน และ  เมษายน –  พฤษภาคม
 ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ  ท่าน) ท่านละ
 เดก็อายุ -  ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่  ท่าน หรือ  ท่านมีเตียง ท่านละ
 เดก็อายุ -  ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่  ท่าน ไมมี่เตียง ท่านละ
 พกัห้องเดียว (Single room) จา่ยเพิมท่านละ
 ไมใ่ช้ตัวเครืองบิน ผู้ ใหญ่หกัท่านละ
 ไมใ่ช้ตวัเครืองบิน เดก็หกัท่านละ

104,000.-
94,000.-
84,000.-
16,500.-

-24,500.-
-17,500.-

ค่าทวัร์ต่อท่าน: เดือนพฤษภาคม
 ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ  ท่าน) ท่านละ
 เดก็อายุ -  ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่  ท่าน หรือ  ท่านมีเตียง ท่านละ
 เดก็อายุ -  ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่  ท่าน ไมมี่เตียง ท่านละ
 พกัห้องเดียว (Single room) จา่ยเพิมท่านละ
 ไมใ่ช้ตัวเครืองบิน ผู้ ใหญ่หกัท่านละ
 ไมใ่ช้ตวัเครืองบิน เดก็หกัท่านละ

105,000.-
95,000.-
84,000.-
16,500.-

-24,500.-
-17,500.-

ค่าทวัร์ต่อท่าน: เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน
 ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ  ท่าน) ท่านละ
 เดก็อายุ -  ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่  ท่าน หรือ  ท่านมีเตียง ท่านละ
 เดก็อายุ -  ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ ท่าน ไมมี่เตียง ท่านละ
 พกัห้องเดียว (Single room) จา่ยเพิมท่านละ
 ไมใ่ช้ตัวเครืองบิน ผู้ ใหญ่หกัท่านละ
 ไมใ่ช้ตวัเครืองบิน เดก็หกัท่านละ

106,000.-
96,000.-
85,000.-
16,500.-

-24,500.-
-17,500.-

คา่ทวัร์รวม :
 คา่ตัวเครืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิมของนํ ามนัเชื อเพลงิ ณ วนัที  ธนัวาคม
 คา่พาหนะทอ่งเทียวตามโปรแกรมทีระบุ มาตรฐานยโุรป
 คา่เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม / คา่ลอ่งเรือกอนโดลา่ทีเกาะเวนิส / คา่เรือไป-กลบัเกาะเวนิส / คา่กระเช้าโรแตร์ขึ น

ยอดเขาทิตลสิ / คา่รถไฟชั น TGV สูป่ารีส / คา่เข้าชมพระราชวงัแวร์ซายส์ / คา่ลอ่งเรือแมนํ่ าแซนน์ / คา่ลฟิท์ขึ นชั น
บนหอไอเฟิล

 โรงแรมทีพกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น)
 คา่อาหารตามทีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถินในแตล่ะประเทศ ในกรณีทีท่านมี

ข้อจํากดัในการรบัประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้เพือความเหมาะสม
 คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเทียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศฝรังเศส (เชงเก้น) **พกัในประเทศฝรังเศส  คืน**
 คา่ประกนัการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER
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PLAN.คุ้มครองการสญูเสยีชีวิต/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุ สาํหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกวา่  ปีน้อยกวา่  ปี ไมเ่กิน
, ,  บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน , ,  บาท ทั งนี ครอบคลมุถึงสขุภาพทีไมไ่ด้เกิดจาก

โรคประจําตวั
– หากมีความประสงค์จะเพิมความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระ
และเทียวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ นํ าหนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 7
กิโลกรัม

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม  %
คา่ทวัร์ไมร่วม :

 คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่าย  %
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์และไกด์ท้องถิน
 คา่ทําหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต)
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เครืองดืมในห้องพกั และคา่อาหารทีสังมาในห้องพกัคา่อาหารและ

เครืองดืมทีสังพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากทีทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่นทาน
ได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิม

การจองทวัร์ (How to make your reservation)
หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือทีทา่นรู้จกั
และเชือถือได้ ซงึจะดแูลทา่นด้วยขั นตอนทีงา่ย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพือเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณา
จองทวัร์และชําระเงนิมัดจําล่วงหน้า ,  บาทต่อผู้เดนิทางหนึงท่าน ภายใน  วันนับจากวันทีจอง ซึงเงินมดัจํา
ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นทีเหลอืลว่งหน้า วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไม่
ชําระเงินสว่นทีเหลอืตามวนัทีกําหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่เีงือนไข

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation)
เนืองจากสถานทีทอ่งเทียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อื ออาํนวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการไมรั่บจองทวัร์สาํหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี
1. เด็กทีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ  ขวบ
2. ผู้สงูอายทีุมคีวามจําเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเครืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั
3. ผู้ เดินทางทีบง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ
4. ทา่นทีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง
5. บคุคลทีมีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ทีดืมสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย

สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ทีไมย่อมรับเงือนไขระหวา่งทวัร์ ทีมีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ ทีก่อหวอด
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึงบางครั งอาจจะมีผลกระทบ
กบัผู้ ร่วมคณะทา่นอืนหรือโปรแกรมทอ่งเทียวได้

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (  เม.ย. -  เม.ย.) / เดือนตลุาคม ( -  ต.ค.) /
เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม ่(  ธ.ค. -  ธ.ค.)

 ยกเลกิก่อนออกเดินทาง วนั คืนเงินมดัจําทั งหมด
 ยกเลกิก่อนออกเดินทาง - วนั หกัมดัจํา 2 ,  บาท/ทา่น
 ยกเลกิก่อนการเดินทาง - วนั หกัมดัจํา ,  บาท/ทา่น
 ยกเลกิก่อนการเดินทาง - วนัก่อนการเดินทาง หกั % ของคา่ทวัร์
 ยกเลกิก่อนการเดินทาง - วนัก่อนการเดินทาง หกั % ของคา่ทวัร์
 ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั % ของคา่ทวัร์
 หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเงือนไขใด เงือนไขหนึง แตท่า่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยืนขอวซีา่ได้

ทนัตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จา่ยเพิมคือคา่วีซา่ และคา่เปลียนชือตัวเทา่นั น และต้องไมอ่ยูใ่นเงือนไข
ของตัวที NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึงในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ ไมว่า่

ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึงการยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทั งหมด ให้ถือ
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เป็นการยกเลกิตามเงือนไขของวนัเวลาทียกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีทีทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับการพิจารณาอนมุตัิวี
ซา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะนําให้ทา่นยืนขอวีซา่แบบเดียว ซึงจะรู้ผลเร็วกวา่การยืนขอวีซา่แบบกรุ๊ป
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทาง ตํากวา่ ทา่น โดยทีจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ

ลว่งหน้าก่อน  วนั และขอสงวนสทิธิในการเปลียนแปลงการทอ่งเทียว รวมทั งไมส่ามารถรับผิดชอบจากกรณีทีเกิด
เหตจํุาเป็นสดุวิสยัดงันี  การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ โดย
สทิธิประโยชน์ของทา่นจะได้รับจากการซื อประกนัเพิมเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ทีระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นั น ทั งนี จะคํานงึถึงผลประโยชน์
และจะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากทีสดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายทีเกิดขึ น หากทา่นถกู
ปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนืองจากการกระทําทีสอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงิน
คา่ทวัร์ทีทา่นชําระมาแล้ว

การขอเปลียนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees)
หากทา่นประสงค์จะขอเปลียนแปลงวนัเดินทาง สามารถทําได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย

ตัวเครืองบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้องชําระ
คา่ใช้จา่ยสว่นตา่งทีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัทีนังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ซึงทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดาํเนินการออกตัวเครืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทาง
ต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นั น และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบั
เจ้าหน้าทีฯ เพือยืนยนัในกรณีทีตัวเครืองบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไม่

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัวกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์
ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึ นอยูก่บัเงือนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนั นๆ ซึงการเปลยีนแปลงเงือนไขบางสว่นหรือทั งหมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นั น

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํ ามนัเชื อเพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอตัราทีทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัที วนัที  ธนัวาคม การเปลียนแปลงของสายการบินใน
ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพิมทีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัทีออกตัว

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)
 ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัทีมีเตียงเดียวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึงห้อง / สาํหรับพกั 2 ทา่น
 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัทีมีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สาํหรับพกั 2 ทา่น
 ห้องพักแบบ Triple Room คอืห้องพกัทีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตยีง 3.5 ฟตุ 3 เตียง /

สาํหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทั งนี ขึ นอยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมทีแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัทีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึงห้อง / สาํหรับพกั 1 ทา่น
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัทีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สาํหรับพกั 1 ทา่น
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีทีทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple

Room) ขึ นอยูก่บัข้อจํากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึงมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง
อาจจะทําให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามทีต้องการ

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอณุหภมูิตํา เครืองปรับอากาศทีมีจะให้บริการ
ในช่วงฤดรู้อนเทา่นั น

 ในกรณีทีมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึ น -  เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ ในการ
ปรับเปลยีน หรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม

 โรงแรมในยโุรปทีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเป็นห้องเดียวอาจเป็นห้องทีมีขนาดกะทดัรัด และไมม่ีอา่ง
อาบนํ า ซึงขึ นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั น ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่น
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิมเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จา่ยเพิมเติมได้

สถานทีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั งปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัทีสถานทีเข้าชมนั น ๆ ปิดทํา

การ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัทีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจองผา่น
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ระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามทีระบไุว้ในเอกสารของสถานทีนั น ๆ หรือ สลบัโปรแกรม
เพือให้ทา่นได้เข้าชมสถานทีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึงเหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลทําให้ทา่น
ไมส่ามารถเข้าชมสถานทีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนืองจากได้ชําระ Reservation Fee ไป
แล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเข้าชมจากเจ้าหน้าทีในชว่งวนัเดินทางของทา่นก่อนชําระเงิน

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter)
 คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระสาํหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ  ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมกีระเป๋าเพิมเติม ทา่น

จะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ นลงได้
ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้  ยโูร / ใบ / ครั ง

 สาํหรับนํ าหนกัของสมัภาระทีทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเครืองบิน คือ  กิโลกรัม (สาํหรับผู้ โดยสารชั น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกคา่ระวางนํ าหนกัเพิมเป็นสทิธิของสายการบินทีทา่นไมอ่าจปฏิเสธ
ได้

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระทีทางสายการบินอนญุาตให้นําขึ นเครืองได้ ต้องมีนํ าหนกัไมเ่กิน  กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สงู ไมเ่กิน  เซนติเมตร หรือ  เซนตเิมตร ( .   นิ ว)x  เซนติเมตร ( .  นิ ว)x  เซนติเมตร (  นิ ว)

 ในบางรายการทวัร์ ทีต้องมบิีนด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ตํากวา่
มาตรฐานได้ ทั งนี ขึ นอยูก่บัข้อกําหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธิไมรั่บภาระความรับผิดชอบคา่ใช้จ่าย
ในนํ าหนกัสว่นทีเกิน

 กระเป๋าและสมัภาระทีมีล้อเลือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ นบนพาหนะการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสทิธิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึงจะรับผิดชอบตอ่
การสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน ,  บาท / ทา่น

การสบูบหุรี (Smoking Area)
ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เรืองการงดสบูบหุรี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีตา่ง ๆ จะมีข้อกําหนดทีชดัเจนใน
เรืองการสบูบหุรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสาํหรับผู้สบูบหุรี ทั งนี เนืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)
หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเทียวในระยะเวลาเกินกวา่ -  ชัวโมงตดิตอ่กนั ทา่นและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทั งหมด

เอกสารในการยืนวีซ่าของประเทศฝรังเศส ใช้เวลายืนประมาณ  วันทาํการ
(ในการยืนคําร้องขอวีซา่ขอความกรุณาทกุทา่นมาสแกนลายนิ วมือทีศนูย์ยืนคําร้องวีซ่าฝรังเศสด้วยตนเอง)

 พาสปอร์ตทียงัไมห่มดอาย ุ และมีอายไุมต่ํากวา่  เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวซีา่ในกลุม่ประเทศ
เชงเก้นหรือประเทศอืน ต้องนําไปแสดงด้วยเพือเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัวิีซา่

 รูปถ่ายสขีนาด 3.5X4.5 ซม.ความใหญ่ของใบหน้าถึงไหล่ % ของขนาดรูป จํานวน  ใบ พื นหลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รูปขาวดํา และ
ห้ามสแกน) มีอายไุมเ่กิน  เดือน และเหมือนกนัทั ง  รูป

 สาํเนาทะเบียนบ้าน / สาํเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / สาํเนาใบเปลียนชือ-สกลุ /สาํเนาทะเบียนสมรส, หยา่ / สาํเนาสตูิ
บตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 18 ปีบริบรูณ์

 หนงัสอืรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัทีทา่นทํางานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นั นโดยระบตุําแหนง่, อตัรา
เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีทีเริมทํางานกบับริษัทนี  และช่วงเวลาทีขอลางานเพือเดินทางไปทอ่งเทียว หลงัจากนั นจะกลบัมา
ทํางานตามปกติหลงัครบกําหนดลา และสลิปเงนิเดือนย้อนหลงั  เดือนเป็นภาษาอังกฤษ

 กรณีทีเป็นเจ้าของกิจการ ขอสาํเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัททีคดัไว้ไมเ่กิน   เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั  เดือน

 สาํเนาสมุดบัญชีเงนิฝากย้อนหลัง  เดอืน ต้องอัพเดทเป็นเดอืนปัจจุบนั ต้องเป็นบัญชีทีมีเลขทเีล่มของสมุดบัญชีเงนิ
ฝากทุกหน้า เช่น บัญชขีองธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทยฯลฯ ในกรณีทีสมุดบัญชทีจีะนํามายนืขอวีซ่าไม่มีเลขทีเล่ม
ของสมุดบัญชีเล่มดังกล่าวรบกวนขอเป็น Statement จากทางธนาคารย้อนหลัง  เดือนอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนั ควรเลอืก
เลม่ทีมีการเข้าออกของเงินสมําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา่  หลกั เพือให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอทีจะครอบคลมุกบั
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คา่ใช้จา่ยได้อยา่งไมเ่ดือดร้อนเมือกลบัสูภ่มูิลาํเนา ในกรณีทีเดนิทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึงในการยืนขอวซีา่ ต้อง
ออกหนงัสอืรับรองคา่ใช้จา่ยในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***

 กรณีทีบริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทั งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ –  แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึงฉบบัเพือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของทา่น โดยระบชืุอผู้เดินทาง
และเหตผุลทีจดัการเดินทางนี ในจดหมายด้วย

 กรณีทีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง
 กรณีทีเด็กอายตุํากวา่ 18 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง จะต้องทําจดหมายยนิยอม โดยทีบิดา, มารดา จะต้อง

ไปยืนเรืองแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอกีทา่นหนึงได้ ณ ทีวา่การอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผู้อํานวยการเขตลงลายมือชือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวซีา่
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมทีได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยืนคําร้องใหม ่ก็ต้องชําระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครั ง

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด
แตง่กายสภุาพ ทั งนี บริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าทีไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิมเติม
ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั

 กรณีทีทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซีา่แล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซา่ของทา่น เนืองจาก
การขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม
ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วซีา่ได้

หลงัจากการจองทวัร์และชําระเงินมดัจําแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่
ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงือนไข ทีบริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ


