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วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี) พฤหัสบด ี
22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ 

D16-19 สายการบนิไทย เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและ
การเช็คอิน  

วันที่ 2 กรุงโรม - โคลอสเซียม - น า้พุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกัน - มหา
วิหารเซนต์ปีเตอร์ - ฟลอเร้นซ์ 

ศุกร์ 

00.20 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 

 

06.50 น. คณะถงึสนามบนิ ลีโอนาร์โด-ดาวินชี ที่กรุงโรม ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากรแล้วน าท่าน เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม  สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยก
ย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลก สนามกีฬาแห่งกรุงโรมนีถ้กูสร้างขึน้ในปี 
ค.ศ. 80 สามารถจผุู้ชมได้ประมาณ 50,000 คน ใต้พืน้สนามประลองมีห้องใต้ดินท่ี
สร้างขึน้เพื่อขงัสิงโตและนกัโทษประหารก่อนปลอ่ยให้ออกมาต่อสู้กนักลางสนาม 
ปัจจบุนัได้มีการบรูณะเป็นโบราณสถาน ที่สามารถดงึดดูนกัท่องเที่ยวได้ทัว่โลก 
ถ่ายรูปกบัประตชูยัคอนสแตนติน, ผ่านชมเขตอทุยานประวติัศาสตร์โรมนัฟอร่ัม ซึง่
เป็นศนูย์กลางชีวิตในเมืองของโรมยคุโบราณ, จตรัุสเวเนเซีย มีอาคารแบบเรอเนส
ซองส์ในยคุแรก ปาลาซโซ ดิ เวเนเซีย เคยเป็นฐานบญัชาการใหญ่ของมสุโสลนิี 
ด้านตรงข้ามคืออนสุาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์-เอ็มมานเูอ็ล หลงัจากนัน้น าท่านสูน่ า้พุ
เทรวี่ ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลสั-ซาลวี แล้วอิสระให้ท่านได้ส ารวจสนิค้า     
แบรนด์เนมบนถนนคอนดอตติ ย่านบนัไดสเปน ที่มีชื่อเสยีงและคลาคล า่ไปด้วย
นกัท่องเท่ียว 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Chinese 
บา่ย น าท่านเดินทางสูน่ครรัฐวาติกนัซึง่เป็นรัฐอิสระ และศนูย์กลางของศาสนาคริสต์

นิกายโรมนัคาทอลกิ ชมความอลงัการของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ได้รับการตกแต่ง
อย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปัน้แกะสลกั เฟียต้า ผลงานชิน้เอกของไมเคิลแองเจโล เสา
พลบัพลาที่ออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก ซึง่ปัจจบุนั
ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ส าคญัล า้ค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี  

 ออกเดินทางสูภ่าคกลางของประเทศเขตแคว้นทอสคาน่า ที่มีเมืองฟลอเร้นซ์เป็น
เมืองหลวง ระหว่างเส้นทางท่านจะได้เห็นร่องรอยของอารยธรรมของชาวอีทรัสกนั
ที่อยู่มาตัง้แต่ครัง้ก่อนคริสต์กาล จนกระทัง่โรมนัเข้ามาครอบครองบ้านเรือนตลอด 
จนปราสาทเก่าแก่ตัง้อยู่บนเนินเขา เป็นชยัภมูิที่เหมาะสมผ่านท้องทุ่งเกษตรกรรม 
และแหล่งผลิตไวน์ชัน้ดีของแคว้นนี ้

(275 ก.ม.) 

 
19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั NOVOTEL FIRENZE NORD AEROPORTO HOTEL หรือ www.novotel.com  

http://www.novotel.com/
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เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วันที่ 3 ฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซนิญอเรีย - เวนิส เมสเตร้ เสาร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเดินทางเข้าสูเ่มืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ เมืองนีเ้ป็นศนูย์กลางแห่งศิลปะ

ในยคุเรอเนสซองส์ และเป็นเมืองต้นแบบที่ไม่อนญุาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมือง
เน่ืองจากเป็นท่ีตัง้ของสถานที่ส าคญัติดอนัดับโลก มหาวิหาร ซานตามาเรียเดลฟิ
โอเร ที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก หรือ DUOMO แห่งนครฟลอเร้นซ์ หอ
ระฆงั หอศีลจุ่ม ทรง 8 เหลีย่ม งดงามด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมยืนยาวมากว่า 
500 ปี จตรัุสซินญอเรีย เดิมเป็นท่ีตัง้รูปปัน้เดวิดของแท้มานานกว่า 3 ศตวรรษ ใน
ปัจจบุนัถกูเก็บรักษาไว้ในแกลลอเรีย อาคาเดมี ผ่านอาคารที่มีรูปปัน้ศิลปินระดับ
โลก คือพิพิธภณัฑ์อฟุฟิซี ที่เก็บงานศิลปะล า้ค่าในยคุกลางใกล้ สะพานเวคคิโอ 
สะพานเก่าแก่ของเมืองที่ข้ามแม่น า้อาร์โน สร้างมาตัง้แต่ยุคโรมนั และถกูสร้าง
แทนท่ีอีกครัง้ในปี 1345 จนกลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง แล้วออกเดินทางสู่ปิซ่า 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Chinese 
บา่ย น าชมหอเอนปิซ่า หอระฆงัแห่งนีถ้กูประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี 1987 โดยเป็น

สว่นหนึง่ของ Piazza Dei Miracoli และยงัเป็น 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลกยคุกลางอีก
ด้วย จตรัุสกมัโป เดย์ มีราโกล ี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จตรัุสอศัจรรย์" 
หรือที่ได้รับลงทะเบยีนเป็นมรดกโลกในชื่อ จตรุัสดูโอโมแห่งปิซ่า คือบริเวณที่ล้อม 
รอบด้วยก าแพงใจกลางเมืองปิซ่า ประกอบไปด้วยสิง่ก่อสร้างได้แก่ มหาวิหารปิซ่า 
(DUOMO) หอเอน (TORRE) หอศีลจุ่ม (BAPTISTERY) เร่ิมสร้างปี ค.ศ. 1173 
ค.ศ. แล้วเสร็จในปี 1372 อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลกึตามอธัยาศยั 

 

 ออกเดินทางสูเ่มืองเมสเตร้ Gateway to Venice ในแคว้นเวเนโต้ ที่ตัง้อยู่ทางตอน
เหนือของประเทศอิตาล ี 

(331 ก.ม.) 

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

หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.novotel.com 

วันที่ 4 เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่ อาทิตย์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านเดินทางสูท่่าเรือ Tronchetto เรือน าท่านข้ามสูเ่กาะเวนิส ความโด่งดงั

ของเวนิสมาจากเป็นเกาะที่มีลกัษณะพิเศษคือ ไมม่ีถนนให้รถยนต์วิ่ง ประกอบไป
ด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถงึกนักว่า 400 แห่ง 
ศนูย์กลางอยู่ที่จตัรัุสซานมาร์โค รายล้อมรอบจตัรัุสเป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบ
เวเนเชียนสไตล์ พระราชวงัเก่า (PALAZZO DUCALE) เคยเป็นท่ีประทับของเจ้าผู้
ครองนครเวนิสในอดีต เวนิสเคยรุ่งเรืองในยคุกลางและเป็นศนูย์กลางทางการค้า
ของฝ่ังทะเลอาเดรียติก มีเจ้าผู้ครองแคว้นปกครองตนเอง สิง่ก่อสร้างที่บง่บอกถงึ
ความมีฐานะได้แก่ โบสถ์เซนต์มาร์ก อลงัการด้วยสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์, 
หอระฆงั ทีม่ีความสงู 98.6 ฟุต, เสาแห่งนกับญุ, อาคารระเบยีงล้อมรอบจตัรัุสที ่
นโปเลยีนกลา่วชมว่า  "The drawing room of Europe” ดงูามสง่ายิ่งนกั 
นอกจากนีย้งัเป็นแหลง่ก าเนิดศิลปะการเป่าแก้วมรูาโน่ งานฝีมือตัง้แต่ครัง้บรรพ
บรุุษ, ผ้าลกูไม้ เรือกอนโดล่า พาหนะอนัเป็นสญัลกัษณ์ของชาวเวนิส เราจะน า
ท่านสมัผสับรรยากาศแห่งเวนิสด้วยการลอ่งเรือพาย (นัง่ล าละ 6 ท่าน) ลอ่งไปตาม
คลองน้อยใหญ่สลบัด้วยบ้านเรือนท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั สูแ่กรนด์คาแนล เป็น
คลองที่กว้างที่สดุของเกาะ มีสะพานเรียลอลัโต้ทอดตวัข้ามสญัจรไปมา จิบกาแฟ
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ในร้าน Café Florian ที่เปิดให้บริการมาตัง้แต่ปี 1720 ปลอ่ยเวลาไปกบัความงาม
ท่ามกลางบรรยากาศอนัแสนโรแมนติก  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Local 
13.30 น. คณะนัง่เรือกลบัสูฝ่ั่งแผ่นดินใหญ่ที่ท่าเรือ Tronchetto  
บา่ย ออกเดินทางผ่านเขตเมืองตากอากาศโคโม ข้ามพรมแดนอิตาล ี – สวิตเซอร์แลนด์ 

ที่เมืองคีอสัโซ่ ผ่านเมืองลกูาโน่ เมืองตากอากาศแสนสวยริมทะเลสาบ  
(332 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL DE LA PAIX หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกัน www.delapaix.ch 
วันที่ 5 ลูกาโน่ - ลูเซิรน์ - อินเทอลาเก้น  จันทร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเดินทางสูเ่มืองลเูซิรน์ ผ่านอโุมงค์ก็อธธาร์ด เลาะเลยีบทะเลสาบขนาด

ใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ อนัหมายถงึทะเลสาบสีพ่นัธรัฐ ที่มีเร่ืองราวใน
ประวติัศาสตร์เกี่ยวกบัการรวมชาติ และก่อตัง้สมาพนัธรัฐสวิส จนเข้าสูเ่มืองลเูซิร์น 
เมืองตากอากาศที่โด่งดัง ถกูล้อมรอบด้วยทะเลสาบและขนุเขาโอบล้อม มีเขต
เมืองเก่า ก าแพงโบราณ Water Tower และสะพานไม้ Chapel Bridge ซึง่มีอายุ
กว่า 600 ปี ถ่ายรูปกบัสงิโตแกะสลกัริมหน้าผา สญัลกัษณ์แห่งความกล้าหาญและ
ซื่อสตัย์ต่อหน้าที่ของทหารสวิส แล้วอิสระตามอธัยาศยัให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้าชัน้
ดีของสวิตเซอร์แลนด์ 

(168 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Chinese 
บา่ย น าท่านเดินทางสูเ่มืองอินเทอลาเก้น อนัเป็นแหลง่ท่องเท่ียวที่ส าคญั และมีความ 

ส าคญัประหนึง่เมืองหลวงของ แบรนเนอร์โอเบอลนัด์ ตัง้อยู่ทะเลสาบสองแห่งมี
ภาพของยอดเขายงูเฟราเป็นฉากหลงั อีกทัง้ยงัเป็นเมืองแห่งการพกัผ่อน สมัผสั
บรรยากาศอนับริสทุธ์ิ เมืองเลก็ ๆ บรรยากาศเสมอืนหนึง่เมืองในหบุเขา ถนนสาย
หลกัเรียงรายไปด้วย ร้านค้า ร้านขายของที่ระลกึ ร้านอาหาร ในสไตล์แบบสวิส 
เพลดิเพลนิกบัการชมเมือง และช้อปปิง้สนิค้าตามอธัยาศยั 

(68 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  Local Fondue 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั METROPOLE HOTEL INTERLAKEN หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.metropole-

interlaken.ch 
วันที่ 6 กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - โบน (Beaune) 

ฝร่ังเศส 
อังคาร 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. คณะออกเดินทางสูก่รินเดอวาลด์ จดุเร่ิมต้นของการท่องเท่ียวยอดเขา ยงุค์ฟราว 

ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้เป็นพืน้ท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแหง่แรก
ของยโุรป สมัผสัรถไฟท่องเท่ียวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึน้พิชิตยอด
เขายงูเฟราที่มีความสงูกว่าระดบัน า้ทะเลถงึ 11,333 ฟุต ซึง่ได้รับการยกย่องว่า
เป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทางขึน้สูย่อดเขา รถไฟจอดให้ท่านได้ชม
กลาเซียร์ หรือ ธารน า้แข็งขนาดใหญ่  Aletsch ที่ยาวท่ีสดุในเทือกเขาแอลป์ ยาว
ถงึ 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย จนถงึสถานีรถไฟที่สงูที่สดุใน
ยโุรป เพลดิเพลนิสนกุสนานไปกับการเลน่หิมะในลานกว้าง Sphinx จดุชมวิวที่สงู
ที่สดุในยโุรป มองเห็นได้กว้างไกลที่สดุ ณ จดุ 3,571 เมตร  พาท่านชมถ า้น า้แข็งที่
แกะสลกัให้สวย งามอยู่ใต้ธารน า้แข็ง 30 เมตร อิสระให้ท่านได้สนกุสนานและ
เพลดิเพลนิกบักิจกรรมบนยอดเขายงุค์ฟราว และไม่ควรพลาดกบัการสง่โปสการ์ด 
โดยที่ท าการไปรษณีย์ที่สงูที่สดุในยโุรป 
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Asian 
บา่ย น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ า้เส้นทางเดิม เส้นทางแสนสวยผ่าน

เมืองเวงเก้น หมุ่บ้านปลอดมลพิษและหมู่บ้านเลาเทอบรุนเน่น รถโค้ชรอรับคณะ
แล้วเดินทางผ่านพรมแดนสวิตเซอร์แลนด์-ฝร่ังเศส มุ่งหน้าสูเ่มืองโบน (Beaune) 
ได้รับการขนานนามว่า เมืองหลวงของไวน์เบอร์กนัดี ที่มีพิพิธภณัฑ์โฮสปิคส์ เดอ 
โบน (Hospices de Beaune) อดีตเป็นโรงพยาบาลเพื่อคนยากจน ตวัอาคารเป็น
หนึง่ตวัอย่างสถาปัตยกรรมที่ดีที่สดุในศตวรรษที่ 15  

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั  NOVOTEL BEAUNE CENTRE  HOTEL หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.novotel.com 

 
วันที่ 7 โบน (Beaune) - น่ังรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส - เที่ยวชมเมือง พุธ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
 น าคณะเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองดิจอง Gateway ด้านตะวันออกของการขนส่ง

และคมนาคม เดินทางสู่มหานครปารีส ด้วยรถไฟด่วน TGV สู่นครปารีสวิ่งด้วย
ความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.35 ชัว่โมง  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร  Chinese 
บา่ย น าท่านเที่ยวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชั่นชัน้น าของโลก ชมมหาวิหาร

โนตเตรอดาม สร้างด้วยศิลปะแบบกอธิค ตัง้อยู่บนเกาะกลางแม่น า้จดุก าเนิดของ
ชาวปารีเชียง ประติมากรรมและหน้าต่างประดบักระจกส ี (stained glass) โดด
เด่นเป็นสง่าคู่บ้านคู่เมือง ผ่านกลุม่อาคารพิพิธภณัฑ์ลฟูร์ ปัจจบุนัเก็บงานศิลปะที่
มีค่ากว่า 300,000 ชิน้, ถ่ายรูปกบัประตชูยัอาร์ค เดอ ตรีอองฟ์ สร้างในปี 1810 
เพื่อเป็นอนสุรณ์แห่งชยัชนะของจกัรพรรด์ินโปเลยีน ถนนชองป์เซลเิช่ (Champs-
Elysees) เป็นถนนสายส าคญัมีความยาว 2 กม. ร่มร่ืนไปด้วยเงาต้นปาตานสองฝ่ัง 
มีทัง้ร้านค้าชัน้น า หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น า้พ ุ ภตัตาคารชัน้เลศิ ร้านกาแฟ 
โรงละคร ได้ชื่อว่าเป็นถนนท่ีสวยที่สดุในโลก จตรัุสคองคอร์ด ซึง่ออกแบบโดยเลอ
โนตร (Le Notre) ที่ชวนให้ระลกึถงึการปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส สวนตยุเลอลส์ี สวน
แบบฝร่ังเศสที่ออกแบบไว้อย่างงดงาม, โบสถ์แองวาลดีส์อนังามสง่าด้วยยอดโดม
สทีอง, บนัทกึภาพหอไอเฟลจากมมุกว้าง ณ จตรัุสทรอคคาเดโร ปารีสได้รับการ
กลา่วขานว่าเป็นพิพิธ ภณัฑ์ที่มชีีวิต โดดเด่นด้วยผลงานศิลปะอนัยิ่งใหญ่ จากนัน้
น าท่านขึน้ลฟิต์สูช่ัน้ 2 ของหอไอเฟล เพือ่ชมวิวทิวทศัน์ของมหานครปารีส 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  Local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก CATALOGNE PARIS GARE MONTPARNASSE HOTEL 

หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.hotel-

montparnasse.com 
วันที่ 8 พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดิวตีฟ้รี - ห้างแกลลอร่ีลาฟาแยตต์ พฤหัสบด ี
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเดินทางสูพ่ระราชวงัแวร์ซายส์ พระราชวงัทีใ่หญ่ที่สดุในปฐพีซึ่งอยู่ห่างจาก

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 

http://www.novotel.com/
http://www.hotel-montparnasse.com/
http://www.hotel-montparnasse.com/
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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 าท่านสมัผสับรรยากาศยามค ่าคืนบนเรือบาโตมชู ชมสถานท่ีส าคญัคู่บ้านคู่เมือง

สองฝ่ังของแม่น า้แซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่ สร้างด้วยศิลปะแบบเรอ
เนสซองส์ ควรค่าแก่การอนรัุกษ์ ท าให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึง่
ของโลก   

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก CATALOGNE PARIS GARE MONTPARNASSE HOTEL 
หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

www.hotel-
montparnasse.com 

วันที่ 9 เดินทางสู่สนามบิน - เพื่อเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย ศุกร์ 
08.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.30 น. น าคณะออกเดินทางสูส่นามบนิชาร์ลเดอโกล เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ มีเวลา

ให้ท่านได้ท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอนิ 
 

13.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิท่ี TG 931  
วันที่ 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ เสาร์ 
05.55 น. การบนิไทยน าท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักล่าวข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเทีย่ว ซ่ึงอาจมีการเปลีย่นแปลงเนือ่งจากการจดัโปรแกรม

ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเทีย่วทีส่มบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้) 
ก าหนดการเดนิทาง 

 
2-11ก.พ.2560 9-18 ก.พ.2560 16-25 ก.พ.2560 23ก.พ.-4มี.ค.2560 
2-11 มี.ค.2560 11-20 มี.ค.2560 18-27 มี.ค.2560 25มี.ค.-3เม.ย.2560 

30มี.ค.-8 เม.ย.2560 *6-15เม.ย.2560 *9-18เม.ย.2560 27เม.ย.-6พ.ค.2560 
4-13 พ.ค.2560 11-20 พ.ค.2560 18-27 พ.ค.2560 25 พ.ค. – 3 มิ.ย.2560 
1-10 มิ.ย.2560 8-17 มิ.ย.2560 15-24 มิ.ย.2560 22 มิ.ย.-1 ก.ค.2560 

29 มิ.ย.-8 ก.ค.2560 6-15 ก.ค.2560 13-22 ก.ค.2560 20-29 ก.ค.2560 
27 ก.ค.- 5 ส.ค.2560  3-12 ส.ค.2560 10-19 ส.ค.2560 17-26 ส.ค.2560 
24 ส.ค.- 02 ก.ย.2560 31ส.ค.- 9 ก.ย.2560 7-16 ก.ย.2560 14-23 ก.ย.2560 
21-30 ก.ย. 2560 28 ก.ย.-7 ต.ค.2560   

ค่าทวัร์ต่อท่าน : ระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ์ – เดอืนมีนาคม 2560 
  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 
 ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบนิ ผู้ใหญ่หกัท่านละ 
 ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบนิ เด็กหกัท่านละ 

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

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

ค่าทวัร์ต่อท่าน : เดนิทางวันที่ 11-20, 18-27 มีนาคม 2560 และ วันที่ 25 มีนาคม - 3 เมษายน 2560 
  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 
 ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบนิ ผู้ใหญ่หกัท่านละ 
 ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบนิ เด็กหกัท่านละ 

100,000.- 
90,000.- 
80,000.- 
16,500.- 

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

http://www.hotel-montparnasse.com/
http://www.hotel-montparnasse.com/
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ค่าทวัร์ต่อท่าน : ช่วงสงกรานต์ออกเดนิทางวันที่ 6-15 เมษายน และ 9-18 เมษายน 2560 
  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 
 ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบนิ ผู้ใหญ่หกัท่านละ 
 ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบนิ เด็กหกัท่านละ 

116,000.- 
105,000.- 
93,000.- 
16,500.- 

-31,000.- 
-23,500.- 

ค่าทวัร์ต่อท่าน : ออกเดนิทางวันที่ 27 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2560 
  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 
 ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบนิ ผู้ใหญ่หกัท่านละ 
 ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบนิ เด็กหกัท่านละ 

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

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

ค่าทวัร์ต่อท่าน : เดอืนพฤษภาคม 2560 
  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 
 ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบนิ ผู้ใหญ่หกัท่านละ 
 ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบนิ เด็กหกัท่านละ 

108,000.- 
98,000.- 
87,000.- 
16,500.- 

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

ค่าทวัร์ต่อท่าน : เดอืนมิถุนายน – กันยายน 2560 
  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 
 ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบนิ ผู้ใหญ่หกัท่านละ 
 ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบนิ เด็กหกัท่านละ 

110,000.- 
99,000.- 
88,000.- 
16,500.- 

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

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

 คา่พาหนะท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ มาตรฐานยโุรป 
 คา่เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม / ลอ่งเรือกอนโดลา่ท่ีเกาะเวนิส / คา่เรือไป-กลบัเกาะเวนิส / คา่รถไฟสายภเูขายงุค์ฟ

ราวยอค / คา่รถไฟชัน้ 2 TGV สูป่ารีส / คา่เข้าชมพระราชวงัแวร์ซายส์  / คา่ลอ่งเรือบาโตมชู / คา่ลฟิท์ขึน้ชัน้ 2  หอไอ
เฟล  

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการคดัสรรเมน ู และให้ท่านได้เลศิรสกบัอาหารท้องถิ่นในแตล่ะประเทศ ในกรณีทีท่านมีขอ้ 

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

PLAN.คุ้มครองการสญูเสียชีวติ/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุ ส าหรับผู้เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 
3,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจาก
โรคประจ าตวั 
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความล่าช้าของสมัภาระ
และเท่ียวบนิกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเองไมเ่กิน 7 
กิโลกรัม 
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 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %  
คา่ทวัร์ไม่รวม : 
  คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 คา่ทิปหวัหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น 
 คา่ท าหนงัสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
 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 าระเงนิมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดนิทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง 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 ร่วมเดนิทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึ่งบางครัง้อาจจะมีผลกระทบ
กบัผู้ ร่วมคณะท่านอ่ืนหรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตลุาคม (1 - 31 ต.ค.) /  
เทศกาลคริสตม์าส และเทศกาลปีใหม ่(24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 
  ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 59 - 45 วนั  หกัมดัจ า 10,000 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
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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 2559การเปล่ียนแปลงของสายการบนิในภายหลงั 

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 

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) 
  การจดัโปรแกรมทัวร์เป็นการก 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  
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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 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศฝร่ังเศส  ใช้เวลาย่ืนประมาณ 10 วันท าการ 
(ในการยื่นค าร้องขอวีซา่ขอความกรุณาทุกทา่นมาสแกนลายนิว้มือท่ีศนูย์ยื่นค าร้องวีซา่ฝร่ังเศสด้วยตนเอง) 

 พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอาย ุ และมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่ประเทศ
เชงเก้นหรือประเทศอ่ืน ต้องน าไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัวีิซ่า 

 รูปถ่ายสีขนาด 3.5 X4.5 ซม.ความใหญ่ของหน้าถึงไหลเ่ป็น 70%ของรูป จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวด า และห้าม
สแกน) 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
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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 ถือวา่ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเง่ือนไข ท่ีบริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทกุ
ประการ 


