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8เม.ย.60 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี) เสาร์ 
21.30 น. พร้อมคณะที่สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ 

D16-19 สายการบนิไทย เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและ
การเช็คอิน 

 

9เม.ย.60 กรุงโรม - โคลอสเซียม - น า้พุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกัน - ฟลอ
เร้นซ์  

อาทิตย์ 

00.01 น. ออกเดินทางสูก่รุงโรม โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG944  
หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่า

รถโค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมต่าง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณี
ที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาด
เท่ียวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบติั, การถูกปฏิเสธ
การเข้าเมือง ท าให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไป
ยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่
สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทัวร์ 
หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

05.55 น. คณะถงึสนามบนิลีโอนาร์โดดาวินชีที่กรุงโรม ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากร น าเท่ียวชมเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่มีอายเุก่าแก่กว่า 2,000 ปี เข้าชมสนาม
กีฬาโคลอสเซียม ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลก สนามกีฬา
แห่งกรุงโรมนีถ้กูสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 80 (ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 1) อฒัจนัทร์เป็นรูป
วงกลมก่อด้วยอิฐและหินทราย สามารถจผุู้ชมได้ประมาณ 50,000 คน ใต้พืน้
สนามประลองมีห้องใต้ดินท่ีสร้างขึน้เพื่อขงัสิงโตและนกัโทษประหารก่อนปลอ่ยให้
ออกมาต่อสู้กนักลางสนาม ปัจจบุนัได้มีการบรูณะเป็นโบราณสถาน ที่สามารถ
ดงึดดูนกัท่องเท่ียวได้ทัว่โลก ถ่ายรูปกบัประตชูยัคอนสแตนติน, ผ่านให้ท่านได้ชม
เขตอทุยานประวติัศาสตร์โรมนัฟอร่ัม ซึง่เป็นศูนย์กลางชีวิตในเมืองของโรมยคุ
โบราณ, สนามกีฬามกัซมีสุ ที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สดุจคุนได้ 250,000 คน, 
จตัรัุสเวเนเซีย มอีาคารแบบเรอเนสซองส์ในยคุแรก ปาลาซโซ ดิ เวเนเซีย เคยเป็น
ฐานบญัชาการใหญ่ของมสุโสลนิี ด้านตรงข้ามคืออนสุาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์-เอ็ม
มานเูอ็ล แล้วไปชมน า้พเุทรวี่ ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลสั-ซาลวี อิสระให้ท่าน
ได้ส ารวจสนิค้าแบรนด์เนมบนถนนคอนดอตติ ในเขตย่านบนัไดสเปน ที่มีชื่อเสยีง
และคลาคล า่ไปด้วยนกัท่องเท่ียว  

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Chinese 
บา่ย น าท่านเดินทางเข้าสู่นครรัฐวาติกนั ซึง่เป็นรัฐอิสระและศนูย์กลางของศาสนาคริสต์

นิกายโรมันคาทอลิก ต่ืนตาต่ืนใจกับความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่
ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปัน้แกะสลกั เฟียต้า (Pieta) ผลงานชิน้
เอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลบัพลาที่ออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาด
ใหญ่ที่หาชมได้ยาก ซึง่ปัจจบุนัล้วนแต่เป็นสิ่งที่ส าคัญล า้ค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี
ทัง้สิน้ จากนัน้น าคณะออกเดินทางสู่ภาคกลางของประเทศเขตแคว้นทอสคาน่า ที่
มีเมืองฟลอเร้นซ์เป็นเมืองหลวง ระหว่างเส้นทางท่านจะได้เห็นร่องรอยของอารย
ธรรมของชาวอีทรัสกันที่อยู่มาตัง้แต่ครัง้ก่อนคริสต์กาล จนกระทั่งโรมันเข้ามา
ครอบครองบ้านเรือนตลอดจนปราสาทเก่าแก่ตัง้อยู่บนเนินเขา เป็นชัยภูมิที่
เหมาะสมผ่านท้องทุ่งเกษตรกรรม และแหลง่ผลติไวน์ชัน้ดีของแคว้นนี ้

(280 ก.ม.) 

 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  Local 
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 น าท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL FIRENZE NORD AEROPORTO HOTEL หรือ
เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

www.novotel.com  

10เม.ย.60 ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - หอเอนปิซ่า - เวนิส เมสเตร้                 จันทร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเดินทางเข้าสูเ่มืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ เมืองนีเ้ป็นศนูย์กลางแห่งศิลปะ

ในยคุเรอเนสซองส์ และเป็นเมืองต้นแบบที่ไม่อนญุาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมือง
เก่า มีมหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร หรือ DUOMO แห่งนครฟลอเร้นซ์เป็น
ศนูย์กลาง ใกล้กนัเป็นจตรัุสซินญอเรีย เดิมเป็นท่ีตัง้รูปปัน้เดวิดของแท้มานานกว่า 
3 ศตวรรษ ในปัจจบุนัถกูเก็บรักษาไว้ในแกลลอเรีย อะเคเดมี ผ่านชมพิพิธภณัฑ์
อฟุฟิซ ี ที่เก็บงานศิลปะล า้ค่าในยคุกลางใกล้ ชมสะพานอนัเก่าแก่เวคคิโอ สะพาน
แห่งแรกที่ข้ามแม่น า้อาร์โน กบัวิวทิวทศัน์ที่แสนสวย แล้วเดินทางสูเ่มืองปิซ่า 

 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Local 
บา่ย เท่ียวชม หอเอนปิซ่า ซึง่เป็นสิง่มหศัจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก น าท่านเข้าสูจ่ตรัุสกมัโป 

เดย์ มีราโกล ี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จตรัุสอศัจรรย์" หรือที่ได้รับ
ลงทะเบยีนเป็นมรดกโลกในชื่อ จตรัุสดโูอโมแห่งปิซ่า คือบริเวณที่ล้อมรอบด้วย
ก าแพงใจกลางเมืองปิซ่า ประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างได้แก่ มหาวิหารปิซ่า 
(DUOMO) หอเอน (TORRE) หอศีลจุ่ม (BAPTISTERY) เร่ิมสร้างปี ค.ศ. 1173 
ค.ศ. แล้วเสร็จในปี 1372 ปัจจบุนัยเูนสโกประกาศให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมในปี
ค.ศ. 1987 อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึตามอธัยาศยั  

 จนได้เวลาอนัสมควร น าคณะออกเดินทางสูเ่มืองเวนิสเมสเตร้เป็นเมือง ในแคว้น
เวเนโต้ที่ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาล ี 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั NOVOTEL VENEZIA MESTRE CASTELLANA HOTEL 

หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.novotel.com 

11เม.ย.60 เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูเซิร์น 
(สวิตเซอร์แลนด์) 

อังคาร 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านลงเรือทศันาจรข้ามสูเ่กาะเวนิส ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 

เกาะ และมีสะพานเชื่อมถงึกนักว่า 400 แห่ง ศนูย์กลางอยู่ที่จตัรัุสซานมาร์โค ราย
ล้อมรอบจตัรัุสเป็นอาคารสถาปัตยกรรมเวเนเชียน พระราชวงัเก่า (PALAZZO 
DUCALE) เคยเป็นท่ีประทบัของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต มหาวิหารเซนต์มาร์ก 
งดงามอลงัการด้วยสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์, หอระฆงั ทีม่ีความสงุ 98.6 ฟุต
, เสาแห่งนกับญุ, อาคารล้อมรอบจตัรัุสซานมาร์โค ทีนโปเลยีนกลา่วชมว่า  "The 
drawing room of Europe” ดงูามสง่ายิ่งนกั อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมถ่ายรูป 
หรือช้อปปิง้สนิค้าของเมืองอาทิ เคร่ืองแก้วมรูาโน่ งานฝีมือตัง้แต่ครัง้บรรพบรุุษที่มี
ชื่อเสยีง, ผ้าลกูไม้ หรือจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิดให้บริการมาตัง้แต่ปี 
1720 และสมัผสัความเป็นเวนิส ด้วยการล่องเรือกอนโดล่า พาหนะอนัเป็น
สญัลกัษณ์ของชาวเวนิส เรือล าน้อย (นัง่ล าละ 6 ท่าน) ลอ่งไปตามคลองน้อยใหญ่
สลบัด้วยบ้านเรือนท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั แกรนด์คาแนล เป็นคลองที่กว้างที่สดุ
ของเกาะและงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอจัฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่
สะพานเรียลอลัโต้ 

 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Local 
บา่ย คณะนั่งเรือกลับสู่ฝ่ังแผ่นดินใหญ่ที่ท่าเรือตรอนเคตโต้ รถโค้ชรอรับคณะและน า (499ก.ม.) 

http://www.novotel.com/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Libreria_and_Biblioteca_Marciana_and_Columns_in_Piazzetta%2C_Venice.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/San_Marco_%28evening_view%29.jpg
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ท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนไปยังเมืองลเูซิร์น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมือง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นเวลานับศตวรรษมาแล้วที่นักท่องเที่ยวและบุคคลผู้มี
ชื่อเสยีงพากนัมาเยือนเมืองนี ้ 

 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL ASTORIA LUCERNE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.astoria-luzern.ch 
12เม.ย.60 ลูเซิร์น - แองเกลเบิร์ก - น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น พุธ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เท่ียวชมสญัลกัษณ์ของเมืองคือ สะพานชาเปล สะพานไม้ทอดตวัข้ามแม่น า้รอยส์ 

ในอดีตสร้างมาตัง้แต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 ถือได้ว่าเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ท่ีสดุแห่ง
หนึง่ของยโุรป ภายหลงัได้มีการบูรณะขึน้มาใหม่หลงัจากถกูไฟไหม้ แล้วไปชมรูป
สลกัสิงโตหินบนหน้าผา สร้างขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารรับจ้างชาวสวิส มีเวลาให้
ท่านได้ช้อปปิง้ย่าน Schwanenplatz หรือจตัรัุสหงส์  

11.00 น. เดินทางสูเ่มืองแองเกิลเบร์ิก เมืองที่ถือได้ว่าใจกลางที่สดุของยโุรป ตัง้อยู่บนความ
สงูถงึ 1,000 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล ในเขตแอลไพน์แวลเลย์่ ท่านจะชื่นชอบกบั
ความเป็นธรรมชาติในเขตชนบทของสวิส มีบ้านน้อยแบบชาเลต์่ ตกแต่งด้วยผ้า 
ม่านลกูไม้สขีาว ล้วนแต่เป็นบรรยากาศที่งดงามที่สดุแห่งหนึง่ น าคณะขึน้กระเช้า
ขึน้สูย่อดเขาทิตลสิ บนความสงูระดบั 10,000 ฟุต เป็นยอดเขาที่สงูที่สดุในแถบ
ตอนกลางของประเทศ ประทบัใจกบักระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ ที่มีอยู่เพียงสองแห่งใน
โลก (กระเช้าหมนุรอบตวัเองให้ท่านได้ชมวิว 360 องศา) ยอดเขาทิตลิสเป็นแหล่ง
สกียอดนิยมในฤดหูนาว 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Local 
บา่ย น าท่านสมัผสักับถ า้น า้แข็ง Glacier Grotto ที่มีความยาวถงึ 130 เมตร และมี

ความลกึที่สดุถึง 15 เมตร บนัทกึภาพภายในถ า้น า้แข็งที่หาชมได้ไม่ง่ายนกั
ท่ามกลางอณุหภมูิ 1 ถงึ 1.5 องศา แล้วอิสระให้ท่านเพลดิเพลนิกับการสมัผสัหิมะ
ในลานกว้าง ชมธารน า้แข็งที่ทับถมกนัมานานนบัพนัปีบนความสงู 3,000 เมตร
เหนือระดบัน า้ทะเลด้วย  ICE FLYER CHAIRLIFT (ไม่รวมในค่าตัว๋) จนได้เวลาอนั
สมควร น าคณะเดินทางกลบัสูเ่มืองลเูซิร์น และอิสระให้ช้อปปิง้สนิค้าชัน้ดีของชาว
สวิสในเขตคนเดินย่านเมืองเก่า อาทิ นาฬิกาชัน้ดี, มีดพบัวิคตอรีน็อกซ์, นาฬิกากุ๊ก
ก,ู ช็อกโกแลต็และอื่น ๆ อีกมากมายตามอธัยาศยั 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL ASTORIA LUCERNE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.astoria-luzern.ch 
13เม.ย.60 อิสระช้อปป้ิง - เบอซงซอง - ดิจอง - น่ังรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส 

(ฝร่ังเศส) 
พฤหัส 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
10.00 น. อิสระให้ท่านได้เดินเลน่ชมเมือง หรือช้อปปิง้สนิค้าชัน้ดีฝากคนทางบ้านก่อนอ าลา

แล้วออกเดินทางสู่เมืองเบอซงซอง เมืองหลวงของแคว้นฟร็องกงเต้ และเป็นบ้านเกิด
ของวคิเตอร์ ฮโูก้ นกัเขียนช่ือดงัของฝร่ังเศส 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร  Local 
บา่ย รถโค้ชเดินทางเข้าสูดิ่นแดนประเทศฝร่ังเศส ผ่านทุ่งราบอนักว้างใหญ่สูเ่ขตแคว้น

เบอร์กนัดี แหลง่ปลกูต้นมาสต้าในฤดใูบไม้ผล ิ เพื่อน ามาผลติมาเป็นมสัตาร์ด อีก
ทัง้ยงัเป็นแหลง่ผลติไวน์ชัน้ดี และยงัเป็นเมืองที่มีความส าคญัในด้านการคมนาคม
ขนสง่จนถึงเมืองดิจอง 

(92 ก.ม.) 
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16.58 น. น าคณะออกเดินทางสูม่หานครปารีส ด้วยรถไฟด่วน TGV สูน่ครปารีสวิ่งด้วย
ความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมงเศษ  

 

18.38 น. รถโค้ชรอรับคณะและเดินทางต่อสูภ่ตัตาคาร  
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก COURTYARD PARIS ARCUEIL HOTEL หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.marriott.com 

14เม.ย.60 พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องแม่น า้แซนน์ - ช้อปป้ิงถนนชองป์เซลิเซ่ ศุกร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเดินทางสูพ่ระราชวงัแวร์ซายส์ พระราชวงัทีใ่หญ่ที่สดุในปฐพีซึง่อยู่ห่างจาก

จดุศนูย์กลางของปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต้ ปัจจบุนับางสว่นของพระราชวงันี ้
ได้รับการบรูณะเรียบร้อยแล้ว น าเข้าชมความงามของพระราชวงัภายในห้องต่าง ๆ 
อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนสั, ห้องเทพไดอาน่า และห้องเดอะฮอลล์ออฟ
มิลเลอร์ แต่ละห้องของพระราชวงัล้วนมีค่าด้วยภาพ เขียนสแีบบเฟรสโก้ โดย
ช่างฝีมือเอกชาวฝร่ังเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวงัที่งดงามล า้ค่าที่สดุ
แห่งหนึ่งของโลก 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร  Chinese 
บา่ย น าท่านลอ่งเรือแม่น า้แซนน์ ชมสถานท่ีส าคญัคู่บ้านคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น า้แซนน์ 

โบราณสถาน และอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การ
อนรัุกษ์ และท าให้ให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึง่ของโลก แล้วพา
ท่านเท่ียวนครปารีสต่อ ถ่ายรูปกบัประตชูยัอาร์ค เดอ ตรีอองฟ์สร้างในปีค.ศ. 1810 
เพื่อเป็นอนสุรณ์แห่งชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลยีน และอิสระช้อปปิง้บนถนน
ชองป์เซลเิช่ (Champs-Elysees) เป็นถนนสายส าคญัมีความยาว 2 กม. ร่มร่ืนไป
ด้วยเงาต้นปาตานสองฝ่ัง มีทัง้ร้านค้าชัน้น า หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น า้พ ุ
ภตัตาคารชัน้เลศิ ร้านกาแฟ โรงละคร เป็นถนนท่ีมีสสีนัตลอด24ชัว่โมง จนได้ชื่อว่า
เป็นถนนท่ีสวยที่สดุในโลก  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  Local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก COURTYARD PARIS ARCUEIL HOTEL หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.marriott.com 

15เม.ย.60 เที่ยวชมมหานครปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม - หอไอเฟล - ร้านดิวตี ้
ฟรี - ห้างแกลลอร่ีลาฟาแยตต์ 

เสาร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. เท่ียวชมมหานครปารีส ชมมหาวิหารโนตเตรอดาม มหาวิหารในยุคกอธิค ตัง้อยู่

ทางฝ่ังตะวันออกของกรุงปารีสบนเกาะกลางแม่น า้ (อิลเดอลาซิเต้) ได้ รับการ
บรูณะโดย เออแชน วียอเลต์-เลอ-ดุค สถาปนิกคนส าคญัที่สดุคนหนึง่ของฝร่ังเศส 
ประติมากรรมและหน้าต่างประดับกระจกสี (stained glass) ระหว่างการปฏิวัติ
ฝร่ังเศส มหาวิหารแห่งนีไ้ด้รับความเสียหายอย่างหนัก งานประติมากรรมและ
ศิลปะทางศาสนาถูกท าลายไปมาก และได้มีการบูรณะครั ง้ใหญ่ ระหว่าง
คริสต์ศตวรรษที่ 19 ให้เหมือนเดิมทุกประการ น าท่านไปถ่ายรูปกับโบสถ์แองวา
ลดีส์อนังามสง่าด้วยยอดโดมสทีอง, โรงเรียนนายร้อยทหารบก (L’Ecole Militaire) 
บนัทึกภาพหอไอเฟล มมุกว้างที่เป็นจุดที่สวยที่สดุ แล้วน าคณะ ขึน้ชมวิวบนชัน้ 2 
ของหอไอเฟล เพื่อชมวิวทิวทศัน์ของกรุงปารีส กลา่วกนัว่าเปรียบเสมือนพิพิธภณัฑ์
ที่มีชีวิต จากนัน้รถโค้ชน าท่านผ่านชมลานจตุรัสคองคอร์ด ซึ่งออกแบบโดยเลอ
โนตร (Le Notre) ที่ชวนให้ระลึกถึงการปฏิวัติใหญ่ฝร่ังเศส , สวนตุยเลอลีส์ สวน

 
 

http://www.marriott.com/
http://www.marriott.com/
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แบบฝร่ังเศสที่ออกแบบไว้อย่างงดงาม  

 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Chinese 
บา่ย หลงัอาหาร อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้สนิค้าแบรนด์ที่โด่งดงัของฝร่ังเศส อาทิ สนิค้า

ประเภท น า้หอม, เคร่ืองส าอางค์, เคร่ืองประดบั, เคร่ืองแต่งกายในร้าน Duty Free 
ที่คืนภาษีให้กบันกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะหรือแบรนด์ชัน้น าของฝร่ังเศสและอิตาลใีน
ห้างสรรพสนิค้าแกลลอร่ี ลาฟาแยตต์ ย่านถนนออสแมนบโูลวาร์ด   

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  Thai 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก COURTYARD PARIS ARCUEIL HOTEL หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.marriott.com 

16เม.ย.60 สถานีรถไฟ Paris Gare Du Nord - น่ังรถไฟ EUROSTAR สู่มหานคร
ลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน 

อาทิตย์ 

08.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
 ออกเดินทางสูส่ถานีรถไฟ Gare Du Nord เพื่อน าท่านเดินทางสูม่หานครลอนดอน

โดยรถไฟ EUROSTAR สะดวกสบายกบัการเดินทางลอดอโุมงค์ที่ลอดใต้ทะเล
บริเวณช่องแคบฝร่ังเศส-องักฤษ 

 
 รถไฟ Eurostar น าคณะเดินทางข้ามช่องแคบองักฤษ สูน่ครลอนดอน 

รถโค้ชรอรับคณะแล้วน าท่านเดินทางสูภ่ัตตาคาร 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Chinese 
บา่ย น าคณะเท่ียวชมมหานครลอนดอน ถ่ายรูปกบัพระราชวังบคักิง้แฮม ที่ประทบัอย่าง

เป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษ  ผ่านจตุ รัสทราฟั ลก้า ร์  จตุ รัส รัฐสภา , 
พระราชวงัเวสท์มินส์เตอร์ ที่ตัง้ของรัฐสภาองักฤษ, หอนาฬิกาบิ๊กเบน ท่ีมีความสงู 
320 ฟุต เป็นนาฬิกาท่ีมีหน้าปัดใหญ่ท่ีสดุในโลก, มหาวิหารเซนต์ปอล ที่มียอดโดม
ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก, ลอนดอนบริดจ์ สะพานข้ามแม่น า้เทมส์แห่งแรก ทาว
เวอร์บริดจ์ สัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมือง เข้าสู่ทาวเวอร์ออฟลอนดอน ที่มี
ประวัติศาสตร์อันเกรียงไกรยิ่งใหญ่นองเลือดหรือแม้แต่ซับซ้อนซ่อนเง่ือน มีอดีตที่
ยาวนาน เคยเป็นปอ้มปราการ, ปราสาทราชวัง, คกุ และแดนประหาร ปัจจบุนัเป็น
พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลงั เข้าชมมหามงกุฎอิมพีเรียล 
ซึ่งประดับด้วยเพชรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกชื่อ “ดาราแห่งอัฟริกา 2” หรือ 
“คลัลนินั 2” และ “มงกฎุของพระราชินีอลซิาเบธ” ประดบัด้วยเพชร “โคอินร์ู” ที่เคย
เป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุในโลก และชิน้สดุท้ายคือ “คฑา” ประดบัด้วยเพชรเม็ดใหญ่
ที่สุดในโลก “ดาราแห่งอัฟริกา 1” หรือ “คัลลินัน 1” ผ่านไปชมถนนไวท์ฮอลล์ 
อาคารที่ท าการของรัฐในปัจจุบัน , บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวน์นิ่ง บ้านพักของ
นายกรัฐมนตรีองักฤษ วกกลบัเข้ามาที่พิคคาดิลลีเ่ซอร์คสั เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบ
ของถนน 6 สาย มีน า้พุและรูปปัน้อีรอสตรงกลางเป็นที่นิยมของหนุ่มสาวมานั่ง
พลอดรักกนั  

 
 

 
 
 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Four Season เมนเูป็ดย่าง Signature Dishes Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก THISTLE KENSINGTON GARDENS HOTEL หรือเทียบเท่า

ในระดบัเดียวกนั 
www.thistle.com 

http://www.marriott.com/
http://www.marriott.com/
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17เม.ย.60 พระราชวังวนิด์เซอร์ - อิสระช้อปป้ิง จันทร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
เช้า น าคณะเดินทางสูพ่ระราชวังวินด์เซอร์ กษัตริย์วิลเลียมผู้พิชิต เป็นผู้ เลือกท าเลก่อ 

สร้างพระราชวังแห่งนี ้ซึ่งอยู่บนเนินสงูมองเห็นแม่น า้เทมส์อยู่เบือ้งล่าง วังนีเ้ป็นที่
ประทับประมุขสูงสุดแห่งประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้ว่าเป็นวังที่มีผู้
พ านักอาศัยต่อเนื่องยาวนานกว่าวังแห่งใดในโลก เข้าชมภายในผ่าน Jubilee 
Garden ก่อนเข้าสู่อาคารจัดแสดงประวัติความเป็นมาของพระราชวัง สิ่งที่
น่าสนใจควรค่าแก่การชมคือเขตพระราชฐานชัน้ใน State Apartment ถือเป็นหวัใจ
ของพระราชวงั ห้องทุกห้องจึงถูกประดับประดาด้วยทรัพย์สมบติัของราชวงศ์ อัน
ประมาณค่ามิได้ ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนฝีมือ , ม่านปักประดับผนัง, เคร่ืองลาย
คราม , รูปปัน้, อาวุธ ชุดเกราะรวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ในยุคต่าง ๆ The King's 
Chamber อันมีภาพเขียนเป็นจุดเด่นนอกเหนือจากเตียงไม้สลักปิดทองสไตล์
ฝร่ังเศสสมัยศตวรรษที่ 18 ที่ตัง้ตระหง่านอยู่กลางห้อง และห้องที่โดดเด่นที่สดุ St 
George's Hall ท้องพระโรงแห่งนีม้ีความยาวกว่า 50 เมตร จึงมักใช้ในงานพระ
ราชพิธีเช่นงานเลีย้งรับรองพระราชอาคันตุกะในพระนางเจ้าอลิซาเบซ ภายใน
ตกแต่งตามศิลปะแบบโกธิก ประดับประดาด้วยอาวุธชุดเกราะ และตราประจ า
ราชวงศ์ และไม่พลาดกับการเข้าชม St George's Chapel ถือเป็นอาคารสไตล์
โกธิกที่งดงามที่สดุในประเทศองักฤษ อาคารแห่งนีเ้ร่ิมก่อสร้างในปี 1475 โดยพระ
เจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 และใช้เวลากว่า 50 ปีจนส าเร็จลุล่วง แล้วเดินทางกลับเข้าสู่
ลอนดอน  

(50.2 ก.ม.) 

 
 

 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Local 
บา่ย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้าตามอัธยาศัยในห้างสรรพสินค้าแฮร์ร็อด หรือย่าน

ถนน อ๊อกฟอร์ด  

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  Thai 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก THISTLE KENSINGTON GARDENS HOTEL หรือเทียบเท่า

ในระดบัเดียวกนั 
www.thistle.com 

18เม.ย.60 เดินทางสู่สนามบิน - เพื่อเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย อังคาร 
08.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบนิฮีทโธรว์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลบัมีเวลาให้ท่านได้ท า 

Tax Refund พร้อมช้อปปิง้สนิค้าปลอดภาษีภายในสนามบนิ 
 

12.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิท่ี TG911  
19เม.ย.60 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ พุธ 
05.45 น. การบนิไทยน าท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียว ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงเน่ืองจากการจดัโปรแกรม
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวที่สมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

8-19 เมษายน 2560 
ค่าทวัร์ต่อท่าน :  
  ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ   

 เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ทา่นมีเตียง ท่านละ  
 เด็กอาย ุ4-6 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 
 พกัห้องเด่ียว (Single room) จ่ายเพิ่มท่านละ 

158,000.- 
143,000.- 
127,000.- 
22,500.- 

http://www.marriott.com/
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 ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบนิ ผู้ใหญ่หกัท่านละ 
 ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบนิ เด็กหกัท่านละ 

-35,000.- 
-28,000.- 

คา่ทวัร์รวม :      
  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2559 

 คา่พาหนะท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ มาตรฐานยโุรป 
 คา่เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม / คา่ลอ่งเรือกอนโดลา่ท่ีเกาะเวนิส / คา่เรือไป-กลบัเกาะเวนิส / คา่รถไฟสายภูเขา

ยงูเฟรายอค / คา่รถไฟชัน้ 2 TGV สูป่ารีส / คา่เข้าชมพระราชวงัแวร์ซายส์ / คา่ลอ่งเรือแมน่ า้แซนน์ / คา่ลิฟท์ขึน้ชัน้ 
2 บนหอไอเฟิล / คา่รถไฟชัน้ 2 EuroStar สูล่อนดอน  

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนูและให้ท่านได้เลศิรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมี

ขอ้จ ากดัในการรบัประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้เพือ่ความเหมาะสม 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียมวีซ่าองักฤษ และ คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝร่ังเศส (เชงเก้น) **พกัในประเทศฝรัง่เศส 3 คืน** 
 คา่ประกนัการเดนิทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  แบบ OASIS 

TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสญูเสียชีวติ/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุ ส าหรับผู้เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อย
กวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 3,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุ
ถึงสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 

– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความล่าช้าของสมัภาระ
และเท่ียวบนิกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 
 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเองไม่

เกิน 7 กิโลกรัม  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % 

คา่ทวัร์ไม่รวม : 
  คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 คา่ท าหนงัสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ทิปหวัหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่น 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองดื่มท่ีสัง่พเิศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากท่านทาน
ได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิม่ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดนิทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาตดิตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือท่ีท่านรู้จกั

และเช่ือถือได้ ซึ่งจะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณา
จองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึ่งเงินมดัจ า
ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดนิทาง หากท่านไม่
ช าระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี  ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้เดนิทางท่ีบง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดนิทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤตไิมเ่หมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ท่ีดื่มสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบคาย 

สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทัวร์ ท่ีมีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ ท่ีก่อหวอด 
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดนิทางบงัคบัให้หวัหน้าทัวร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึ่งบางครัง้อาจจะมีผลกระทบ
กบัผู้ ร่วมคณะท่านอ่ืนหรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
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High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตลุาคม (1 - 31 ต.ค.) /  
เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม ่(24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 
  ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 59 - 45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 44 - 30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29 - 15 วนัก่อนการเดนิทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 14 - 1 วนัก่อนการเดนิทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากท่านยกเลกิการเดนิทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึ่ง แตท่่านสามารถหาผู้เดนิทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวีซ่าได้

ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคดิค่าใช้จ่ายเพิ่มคือคา่วีซ่า และคา่เปล่ียนช่ือตัว๋เท่านัน้ และต้องไมอ่ยู่ในเง่ือนไข
ของตัว๋ท่ี NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากท่านยกเลกิการเดนิทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไมไ่ด้รับการพจิารณาอนมุตัิวีซ่า ไมว่า่
ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือ
เป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลกิดงักล่าวข้างต้น ในกรณีท่ีท่านไมแ่น่ใจวา่จะได้รับการพจิารณาอนมุตัวีิ
ซ่าจากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านย่ืนขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการย่ืนขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ เดนิทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผดิชอบจากกรณีท่ีเกิด
เหตจุ าเป็นสดุวสิยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต ุ ฯลฯ โดย
สทิธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิม่เตมิแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global 
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ท่ีระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงผลประโยชน์
และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากท่ีสดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ หากท่านถกู
ปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผดิกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงิน
คา่ทวัร์ท่ีท่านช าระมาแล้ว 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดนิทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะต้องช าระ

คา่ใช้จ่ายสว่นตา่งท่ีสายการบนิเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว ผู้เดนิทาง
ต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่านไมแ่น่ใจในวนัเดนิทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบั
เจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบนิสามารถท า REFUND ได้หรือไม่ 

การสะสมไมล์ของสายการบนิ (Mileage Claim ) 
 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์

ไลน์ 100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดเินเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการสะสมไมล์
ของสายการบนินัน้ ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบนิเท่านัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คดิตามอตัราท่ีทางสายการบนิปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2559 การเปล่ียนแปลงของสายการบนิในภายหลงั 

ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพิม่ท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกตา่งกนัในแต่ละประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 
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Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ่ง
อาจจะท าให้ท่านไมไ่ด้ห้องตดิกนัตามท่ีต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการ
ในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไมมี่อ่าง
อาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้  ๆ ปิดท า

การ หรือ ปิดโดยมไิด้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผา่น
ระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรม
เพ่ือให้ท่านได้เข้าชมสถานท่ีดงักล่าวได้ แตห่ากมีการล่าช้า หรือเหตหุนึ่งเหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าให้ท่าน
ไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระ Reservation Fee ไป
แล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนัเดนิทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิม่เตมิ ท่าน

จะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  
ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบนิ คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสทิธิของสายการบนิท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธ
ได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนตเิมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบนิด้วยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากว่า
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผดิชอบคา่ใช้จ่าย
ในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดนิทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผดิชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร อนั

เกิดจากสายการบนิ ทางสายการบนิผู้ ให้บริการจะเป็นผู้ รับผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึ่งจะรับผดิชอบตอ่
การสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบุหร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดท่ีชดัเจนใน

เร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบุหร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 

เดก็, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศอังกฤษ และฝร่ังเศส ใช้เวลาย่ืนประมาณ 25 วันท าการ 

ขอความกรุณาจัดเตรียมเอกสาร 2 ชุด 
(ในการยื่นค าร้องขอวีซา่ขอความกรุณาทุกทา่นมาสแกนลายนิว้มือด้วยตตวัเองท่ีศนูย์ยื่นค าร้องวีซา่องักฤษ และ ฝร่ังเศส) 
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 พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอาย ุ และมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่ประเทศ
เชงเก้นหรือประเทศอ่ืน ต้องน าไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัวีิซ่า 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวด า และห้ามสแกน) มีอายไุมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า / ส าเนาสตูิ

บตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 18 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัท่ีท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัรา

เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทนี ้ และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดนิทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนดลา และสลิปเงนิเดือนย้อนหลัง 3 เดือนเป็นภาษาอังกฤษ 

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

 ส าเนาสมุดบัญชีเงนิฝากย้อนหลัง 6 เดือน ต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ต้องเป็นบัญชีที่มีเลขที่เล่มของสมุดบัญชีเงนิ
ฝากทุกหน้า เช่น บัญชีของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทยฯลฯ ในกรณีที่สมุดบัญชีที่จะน ามายื่นขอวีซ่าไม่มีเลขที่เล่ม
ของสมุดบัญชีเล่มดังกล่าวรบกวนขอเป็น Statement จากทางธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนอัพเดทถึงเดือนปัจจุบัน ควรเลือก
เลม่ท่ีมีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบั
คา่ใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีท่ีเดนิทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ่งในการย่ืนขอวีซ่า ต้อง
ออกหนงัสือรับรองคา่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีท่ีบริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผดิชอบคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางให้กบัผู้เดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพ่ือแสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบช่ืุอผู้เดนิทาง
และเหตผุลท่ีจดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีท่ีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี เดนิทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบดิา, มารดา จะต้อง

ไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดนิทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบดิเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิห้เดนิทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไม่คืนคา่ธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด
แตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เติม 
ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซ่าของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมมี่นโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผา่นการพจิารณาวีซ่าไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ท่านไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซ่าได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า 
ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเง่ือนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 


