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อติาลี สวติเซอร์แลนด์ ฝร่ังเศส 10 วัน 
จุดหมายปลายทางของนกัท่องเท่ียว 3 ประเทศไฮไลทข์องยุโรป ประวติัศาสตร์ชาติอนัย่ิงใหญ ่ สถาปัตยกรรมอนัโดดเด่น ภูมิทศัน์งดงามตา 
ทั้งหมดน้ีรอคอยให้ท่านมาสัมผสั ชมความย่ิงใหญ่ของสถาปัตยกรรมแบบโรมนัในอิตาลี มรดกตกทอดจากบรรพบุรุษท้ิงไวใ้ห้เป็นสมบติั
ของชาติ ชมงานศิลปะชั้นสุดยอดท่ีโลกยอมรับท่ีนครรัฐวาติกนั ศูนยก์ลางของคริสตจ์กัร เดินเท่ียวเมืองในฝันในยุคเรอเนสซองส์ท่ีฟลอเร้นซ ์ 
หรือลอ่งเรือตามล าคลองในเวนิส ท่ามกลางบรรยากาศอนัแสนโรแมนติก เท่ียวไปอย่างไม่รู้เบ่ือในสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนในฝัน ภูมิทศัน์
อนังดงามของทะเลสาบและภูเขา สัมผสัหิมะบนยอดเขาตลอดทุกฤดูกาล เยือนฝรั่งเศส กล่าวกนัว่าเป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีชีวิต เดินทอดน่องไป
ตามถนน Champs-Élysées ในปารีส ความย่ิงใหญ่ของพระราชวงัแวร์ซายน์ จุดเปลี่ยนของการปกครองท่ีโลกจะตอ้งจดจ า เส้นทางท่องเท่ียว
แสนสวยของยุโรปน้ีก าลงัรอท่านมาร่วมเดินทางไปกบัเรา 
วันท่ี วันท่ี 11  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ --  กรุงโรม (อิตาลี)กรุงโรม (อิตาลี)    

07.00 น. 
พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ T ประตู 9 
สายการบินเอมิเรสต ์แอร์ไลน ์เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสัมภาระและการ
เช็คอิน 

 

09.55 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี EK 375  Airbus 380 

13.00 น. ถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเท่ียวบิน  

15.45 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี EK 095 Boeing 777 

20.05 น. ถึงสนามบิน ลีโอนาร์โดดาวินชี กรุงโรม ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รถน า
ท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Sheraton Parco de' Medici Rome Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดบั
เดียวกนั  

วันท่ี วันท่ี 22  กรุงโรมกรุงโรม  --  นครรัฐวาติกัน นครรัฐวาติกัน --  โคลอสเซียม โคลอสเซียม --  น ้าพุเทรวี่น ้าพุเทรวี่  --  บันไดสเปนบันไดสเปน  --  เซียน่าเซียน่า     
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม   Buffet  
08.00 น. น าท่านเดินทางเขา้สู่นครรัฐวาติกนั ซ่ึงเป็นรัฐอิสระและศูนยก์ลางของศาสนาคริสตนิ์กาย

โรมนัคาทอลิก ตื่นตาตื่นใจกบัความอลงัการของมหาวิหารเซนตปี์เตอร์ ท่ีไดร้ับการ
ตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปป้ันแกะสลกั เฟียตา้ (Pieta) ผลงานช้ินเอกของไมเคลิแอง
เจโล เสาพลบัพลาท่ีออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ท่ีหาชมไดย้าก ซ่ึง
ปัจจุบนัลว้นแต่เป็นส่ิงท่ีส าคญัล ้าค่าคู่บา้นคู่เมืองของอิตาลีทั้งส้ิน  

(31 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าเท่ียวชมเมืองหลวงท่ีย่ิงใหญ่มีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี น าท่านเขา้ชมสนามกีฬาโคลอส

เซียม ไดร้ับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลก สนามกีฬาแห่งกรุงโรมน้ีถูก
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.80 (ตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 1) อฒัจนัทร์เป็นรูปวงกลมก่อดว้ยอิฐและหิน
ทราย สามารถจุผูช้มไดป้ระมาณ 50,000 คน ใตพ้ื้นสนามประลองมีห้องใตด้ินท่ีสร้างขึ้น
เพ่ือขงัสิงโตและนกัโทษประหารก่อนปล่อยให้ออกมาต่อสู้กนักลางสนาม ปัจจุบนัไดมี้
การบูรณะเป็นโบราณสถาน ท่ีสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดท้ัว่โลก ถ่ายรูปกบัประตูชยั
คอนสแตนติน, ผ่านให้ท่านไดช้มเขตอุทยานประวติัศาสตร์โรมนัฟอรั่ม ซ่ึงเป็นศูนยก์ลาง
ชีวิตในเมืองของโรมยุคโบราณ, สนามกีฬามกัซีมุส ท่ีเก่าแก่และย่ิงใหญ่ท่ีสุดจุคนได ้
250,000 คน, แลว้ไปชมน ้าพุเทรวี่ ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลสั-ซาลว ีอสิระให้ท่านได้
ส ารวจสินคา้แบรนด์เนมบนถนนคอนดอตติ ในเขตย่านบนัไดสเปน ท่ีมีช่ือเสียงและ

(232 ก.ม.) 
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คลาคล ่าไปดว้ยนกัท่องเท่ียว จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองเซียน่า ซ่ึงเป็นเมืองสวยงามท่ี
ไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ้ ระหว่างเส้นทางท่านจะไดเ้ห็น
ร่องรอยของอารยธรรมของชาวอีทรัสกนั ท่ีอยู่มาตั้งแต่ครั้ งก่อนคริสตก์าล จนกระทัง่
โรมนัเขา้มาครอบครอง บา้นเรือนตลอดจนปราสาทเกา่แก่ตั้งอยู่บนเนินเขา เป็นชยัภูมิท่ี
เหมาะสมผ่านทอ้งทุ่งเกษตรกรรม และแหล่งผลิตไวน์ชั้นดีของแควน้น้ี  

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Four Points by Sheraton Siena **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
วันท่ี วันท่ี 33  เซียน่า เซียน่า --  หอเอนปิซ่า หอเอนปิซ่า --  ฟลอเร้นซ์ ฟลอเร้นซ์ --  ดูโอโม่ ดูโอโม่ --  จตุรัสซินญอเรียจตุรัสซินญอเรีย     
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เดินทางสู่เมืองปิซ่า อนัเป็นท่ีตั้งของหอเอนปิซ่า เป็นส่ิงมหัศจรรย ์1 ใน 7 ของโลก น าเขา้

สู่จตุรัสกมัโป เดย ์ มีราโกล ี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จตุรัสอศัจรรย"์ หรือท่ีไดร้ับ
ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในช่ือ จตัุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า คือบริเวณท่ีลอ้มรอบดว้ยก าแพงใจ
กลางเมืองปิซ่า ประกอบไปดว้ยส่ิงก่อสร้างไดแ้ก่ มหาวหิารปิซ่า (Duomo) หอเอน (Torre) 
หอศีลจุ่ม (Baptistery)  เร่ิมสร้างปีค.ศ.1173  แลว้เสร็จในปีค.ศ.1372 ปัจจุบนัยูเนสโก
ประกาศให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมในปีค.ศ. 1987 อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกตาม
อธัยาศยั 

(129 ก.ม.)  

 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย เดินทางเขา้สู่เมืองเก่าของ นครฟลอเร้นซ ์ เมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนส

ซองส ์และเป็นเมืองท่ีไม่อนุญาตให้รถโคช้เขา้ไปในเขตเมือง มีมหาวิหารซานตามาเรียเดล
ฟิโอเร หรือ Duomo แห่งนครฟลอเร้นซ์เป็นศูนยก์ลาง ใกลก้นัเป็นจตุรัสซินญอเรีย เดิม
เป็นท่ีตั้งรูปป้ันเดวิดของแทม้านานกว่า 3 ศตวรรษ ในปัจจุบนัถูกเก็บรักษาไวใ้นแกลลอ
เรีย อะเคเดมี ผ่านชมพิพิธภณัฑอ์ุฟฟิซี ท่ีเก็บงานศิลปะล ้าค่าในยุคกลางใกล ้ ชมสะพาน
อนัเก่าแก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรกท่ีขา้มแม่น ้าอาร์โน  

(86 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั STARHOTELS VESPUCCI **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
วันท่ี วันท่ี 44  ฟลอเร้นซ์ ฟลอเร้นซ์ --  เวนิส เมสเตร้ เวนิส เมสเตร้ --  เท่ียวเกาะเวนิสเท่ียวเกาะเวนิส  --  จัตุรัสซานมาร์โค จัตุรัสซานมาร์โค --  ล่องเรือกอนโดล่า ล่องเรือกอนโดล่า     
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. เดินทางสู่จงัหวดัเวเนเซีย เมืองหลวงของแควน้เวเนโตเป็นแควน้ท่ีมีความมัง่คัง่ และเป็น

แหล่งอุตสาหกรรมมากท่ีสุดในประเทศอิตาลี และยงัเป็นแควน้หน่ึงท่ีมีนกัท่องเท่ียวมา
มากท่ีสุดแห่งหน่ึงอีกดว้ย มีนกัท่องเท่ียวมาเยือนไม่ต ่ากว่า 60 ลา้นคนในทุกๆ ปี 

(248 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. น าท่านลงเรือทศันาจรขา้มสู่เกาะเวนิส (เมืองท่ีไม่มีรถยนตว์ิ่งผ่าน) เกาะเวนิส มีเกาะนอ้ย

ใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกนักว่า 400 แห่ง ขึ้นฝ่ังท่ีซานมาร์โค ศูนยก์ลาง
ของเกาะเวนิส ผ่านชม Doge Palace อนัเป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีตและ
มีความรุ่งเรือง เม่ือครั้ งท าการคา้กบัตะวนัออกไกล สะพานถอนหายใจท่ีมีเร่ืองราวน่า 
สนใจในอดีต การเป่าแกว้มูราโน่งานฝีมือตั้งแต่ครั้ งบรรพบุรุษท่ีมีช่ือเสียง ชมความ
สวยงามของจตุรัสซานมาร์โค ท่ีกวา้งขวางรายลอ้มไปดว้ยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบ 
ไบเซนไทน์ท่ีแมแ้ต่นโปเลียนยงัหลงใหล รายลอ้มไปดว้ยโบสถน์กับุญเซนตม์าร์ค, หอ
ระฆงั, เสาแห่งนกับุญ ท าให้ดูงามสง่าย่ิงนกั อสิระให้ท่านไดเ้ดินเท่ียวชมเกาะอนัแสนโร
แมนติก หรือชอ้ปป้ิงสินคา้ของเมืองอาทิ ผา้ลูกไม ้ หรือจิบกาแฟในร้าน Café Florian ท่ี
เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1720 น าท่านสัมผสัความเป็นเวนิส ดว้ยการล่องเรือกอนโดล่า 
เพ่ือชมมนตเ์สน่ห์แห่งนครเวนิส ล าคลองนอ้ยใหญ่สลบัดว้ย บา้นเรือนท่ีมีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัแกรนด์คาแนล คลองท่ีกวา้งท่ีสุดของเกาะ และงานก่อสร้างท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นอจัฉริยะดา้นสถาปัตยกรรมท่ีสะพานเรียลอลัโต ้

 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
19.30 น. คณะนัง่เรือกลบัสู่ฝ่ังแผ่นดินใหญ่ท่ีท่าเรือตรอนเคตโต ้  
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 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั NOVOTEL MESTRE HOTEL **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
วันท่ี วันท่ี 55  เวนิส เมสเตร้ เวนิส เมสเตร้ ––  มิลาน มิลาน --  ดูโอโม่ ดูโอโม่ --  ทาสซ์ ทาสซ์ --  แซร์มัทแซร์มัท    
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่เมืองมิลาน (Milan) เมืองท่ีเรียกไดว้่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ของ

โลก น าคณะท่านชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน จุดศนูยก์ลางอนัศกัดิ์ สิทธ์ิคือ ดูโอโม 
(DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิคท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามในยุโรป สร้างในปี 1386 ดา้นนอก 
มีหลงัคายอดเรียวแหลมจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมยักว่า 
2,245 ช้ิน บนสุดมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ อิสระให้
ท่านไดถ้่ายภาพเป็นท่ีระลึก แลว้ผ่านชมแกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกท่ี
เก่าแก่และมีความสวยงาม หลงัจากนั้นน าท่านชมโรงละครโอเปร่า ลาสกาล่า ชมรูปป้ัน
ของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตรกรเอกท่ีโด่งดงั 

(330 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. เดินทางสู่เมืองแซร์มทั เมืองท่ีไม่อนุญาตให้รถยนตว์ิ่งและเป็นเมืองท่ีไดร้ับการยกย่องว่า

ปลอดมลพิษท่ีดีของโลก  ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจา้ของยอด
เขาแมทเทอร์ฮอร์น สัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์  ส้ินสุดการเดินทางดว้ยรถโคช้ คณะ
นัง่รถไฟสู่หมู่บา้นแซร์มทั  

(138 ก.ม.) 
 
 
 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Local 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL SONNE ZERMATT **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
วันท่ี วันท่ี 66  ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ --  แซร์มัทแซร์มัท    
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านสู่สถานีเคเบ้ิลคาร์ MATTERHORN GLACIER PARADISE เพ่ือสัมผสักบัความ

งดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นท่ีสูงถึง 4,478 เมตร และไดช่ื้อว่าเป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรง
สวยท่ีสุดของเทือกเขาแอลป์ กระเชา้ไฟฟ้าแบบพาโนรามาวิว (นัง่ได ้ 6 ท่าน) ไต่ความสูง
เหนือลานสกีอนักวา้งไกลสุดสายตา แลว้เปลี่ยนเป็น Cable Car ใหญ่จุไดก้ว่า 80 คน ช่ืน
ชมกบัทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ณ จุดสูงท่ีสุดบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น 3,883 เมตร สูงกว่า
ยอดเขายูงเฟราและยอดเขาเอกุยดูมิดี ในเขตมงตบ์ลงัก์ ชมถ ้าน ้าแข็งท่ีอยู่สูงท่ีสุดในสวิส 
ถ่ายรูปกบัรูปแกะสลกัน ้าแข็งท่ีสวยงาม ลานหิมะกวา้งให้ท่านไดส้ัมผสัอย่างจุใจ หลงัจาก
นั้น อิสระตามอธัยาศยั ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการพกัผ่อนในเมืองปลอดมลพิษ หรือเดิน
เท่ียวชมเมือง ถ่ายรูป อีกทั้งยงัเป็นเมืองสวรรคข์องนกัสกี   

 

 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Local 
บ่าย หลงัจากนั้น อิสระตามอธัยาศยั ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการพกัผ่อนในเมืองปลอดมลพิษ 

หรือเดินเท่ียวชมเมือง ถ่ายรูป อีกทั้งยงัเป็นเมืองสวรรคข์องนกัสกี   
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL ZONNE ZERMATT**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
วันท่ี 7 แซร์มัท  - เจนีวา - ชมน ้าพุเจ็ตเดออัว -  ลยีง  (ฝร่ังเศส) – นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส  
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. เดินทางสู่ เมืองเจนีวา เมืองท่ีว่ากนัวา่เป็นพนัธรัฐสวิสท่ีแทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย 

นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนา และเป็นท่ีตั้งของธนาคารจ านวนมาก น าท่านผ่าน
ชมท่ีตั้งขององคก์ารสหประชาชาติ ผ่านชมสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า ศาลากลางเมือง
เจนีวาท่ีมีความเก่าแก่กว่า 500 ปี จากนั้น น าท่านชม น ้าพุ Jet d’Eau นั้นตั้งอยู่ใจกลางของ
ทะเลสาบเจนีวา น ้าพุ เจ็ต เดอ อวั นั้นสร้างขึ้นมาเพ่ือใชใ้นวตัถุประสงคอ์ื่นในตอนเเรก 
โดยท าหนา้ท่ีเป็นเหมือนลิ้นเพ่ือระบายเเรงดนัออกมาจากระบบไฮดรอลิก ซ่ึงจะสูบฉีบน ้า
ให้กบับรรดาช่างฝีมือของเมืองเจนีวา ซ่ึงกส็ร้างความตื่นตาต่ืนใจในยุคนั้นอยู่พอสมควร 
จนเม่ืองานเสร็จส้ินลงเเลว้ ก็ไดมี้การยา้ยท่อน้ีมาอยู่ตรงกลางทะเลสาบเจนีวา เเละมีการ
เสริมเป็นเคร่ืองสูบน ้าจ านวน 2 ตวัท่ีสามารถแดน ้าขึ้นไปสูงถึง 140 เมตรดว้ยความเร็วกวา่ 
200 กิโลเมตรต่อชัว่โมง จนกลายมาเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของเมือง 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
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 น าท่านเดินทางสู่เมืองลียง (Lyon) เมืองส าคญัทางตอนใตข้องฝรั่งเศสโดยใหญ่เป็นอนัดบั
สามของประเทศ  

 

 น าท่านนัง่รถไฟ TGV สู่นครปารีสวิ่งดว้ยความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชัว่โมงใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง  

 

 คณะเดินทางถึงสถานีรถไฟ Paris Gare De Lyon ในนครปารีส รถโคช้ทอ้งถิ่นน าท่าน
เดินทางสู่ภตัตาคาร 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั MERCURE HOTEL GARE MONTPARNASSE**** หรือเทียบเท่า

ในระดบัเดียวกนั 
 

   
วันท่ีวันท่ี  88  พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - เท่ียวชมมหานครปารีส – หอไอเฟล - เรือล่องแม่น ้าแซนน์  DINNER 

CRUISE  
  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
 น าคณะเขา้ชม พิพิธภณัฑล์ูฟร์ ซ่ึงในอดีตเป็นพระราชวงัท่ีใหญ่โตมากท่ีสุดของโลก สร้าง

ขึ้นในสมยัพระเจา้ฟิลิปออกุสตร์าวคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ปัจจุบนัพระราชวงัแห่งน้ีกลายเป็น
พิพิธภณัฑท่ี์ส าคญัและใหญ่โตท่ีสุดในปารีส ภายในเป็นท่ีเก็บรักษาวตัถุโบราณต่างๆ ท่ีมี
ค่าและมีช่ือเสียงของโลก เช่น ภาพเขียนลาชาก็อง (La Jaconde) หรือภาพโมนาลิซ่า อนั
เป็นภาพวาดของ เลโอนาร์ด เดอ วินซี จิตรกรและสถาปนิกชาวอิตาเลียน และวตัถุโบราณ
ซ่ึงเป็นศิลปะอนัล ้าค่าจากชาติต่างๆ กว่า 300,000 ช้ิน ท่ีฝรั่งเศสเคยมีอิทธิพลปกครองมา
ในอดีต ส่วนใหญ่ไดม้าจากตะวนัออกกลางและอาณานิคมจากประเทศในเอเชีย เช่น รูป
แกะสลกัซาโมทราซ (La Victoire de Samothrace) และรูปแกะสลกัเทพธิดาวีนสั (Venus 
de Milo) และในปี 1981 เอ็ม ไอ เป่ย สถาปนิกช่ือดงัชาวอเมริกนั ไดส้ร้างทางเขา้
พิพิธภณัฑเ์ป็นรูปปิรามิดกระจกครอบคลุมเน้ือท่ีบนลานนโปเลียน ท าให้สถาปัตยกรรม
ของพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีดูโดดเด่นเป็นสง่า 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Chinese 
 น าเท่ียวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชัน่ชั้นน าของโลก ผ่านชมย่านถนนชองป์    

เซลิเช่ (Champs-Elysees) ซ่ึงเป็นถนนสายส าคญัมีความยาว 2 กม. ร่มร่ืนไปดว้ยเงาตน้    
ปาตานสองฝ่ัง มีทั้งร้านคา้ชั้นน า หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม ้น ้าพุ ภตัตาคารชั้นเลิศ ร้าน
กาแฟ โรงละคร เป็นถนนท่ีมีสีสันตลอด 24 ชัว่โมง จนไดช่ื้อว่าเป็นถนนท่ีสวยท่ีสุดใน
โลก บนัทึกภาพหอไอเฟลจากมุมกวา้ง ณ จตุรัสทรอคคาเดโร ปารีสไดร้ับการกล่าวขานว่า
เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีชีวิตโดดเด่นดว้ยผลงานศิลปะอนัย่ิงใหญ ่

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่าแบบฝรั่งเศส บนเรือล่องแม่น ้าแซนน์ พร้อมชมสถานท่ีส าคญัคู่บา้น 
คู่เมือง โบราณสถานและอาคารท่ีเก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การ
อนุรักษ ์ท าให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลก 

 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั MERCURE HOTEL GARE MONTPARNASSE**** หรือเทียบเท่า

ในระดบัเดียวกนั 
 

วันท่ี 9 พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดิวตีฟ้รี - ห้างแกลลอร่ีลาฟาแยตต์ – เดินทางกลับ  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่พระราชวงัแวร์ซายส์ พระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสุดในปฐพีซ่ึงอยู่ห่างจากจุด

ศูนยก์ลางของปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้ปัจจุบนับางส่วนของพระราชวงัน้ีไดร้ับการ
บูรณะเรียบร้อยแลว้ น าเขา้ชมความงามของพระราชวงัภายในห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องเทพอ
พอลโล, ห้องเทพวีนสั, ห้องเทพไดอาน่า และห้องเดอะฮอลลอ์อฟมิลเลอร์ แต่ละหอ้งของ
พระราชวงัลว้นมีค่าดว้ยภาพ เขียนสีแบบเฟรสโก ้โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่
การยกย่องให้เป็นพระราชวงัท่ีงดงามล ้าค่าท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร Thai 
บ่าย อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์ท่ีโด่งดงัของฝรั่งเศส อาทิ สินคา้ประเภท น ้าหอม, 

เคร่ืองส าอางค,์ เคร่ืองประดบั, เคร่ืองแต่งกายในร้าน Duty Free ท่ีคืนภาษีให้กบันกั 
ท่องเท่ียวโดยเฉพาะหรือแบรนด์ชั้นน าของฝรั่งเศสและอิตาลี ในห้างสรรพสินคา้แกลลอร่ี 
ลาฟาแยตต ์ย่านถนนออสแมนบูโลวาร์ด 

 
17.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร Chinese 
18.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกล เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านไดท้ า 

TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
 

21.55 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี EK 076 Airbus 380 
วันท่ี วันท่ี 1100  ปารีส ปารีส --  เดินทางกลับกรุงเทพเดินทางกลับกรุงเทพ   จันทร์จันทร์   
06.35 น. ถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเท่ียวบิน  
09.40 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี EK 372 Airbus 380 
19.15 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
   

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

23 ก.ย. – 02 ต.ค. 2565 

113838,,000000..--  124124,,000000  110110,,000000  1188,,000000  1212,,000000  --3232,,000000..--  
--2244,,000000..--  

14-23 ตุลาคม 2565 
21 – 30 ตุลาคม 2565 
04 – 13 ตุลาคม 2565 
02 – 11 ธนัวาคม 2565 

29 ธ.ค. 2565 – 07 ม.ค. 2566 
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคา* 
22 – 31 มกราคม 2566 
10 – 19 กุมภาพนัธ์ 2566 
17 – 26 มีนาคม 2566 

**07 – 16 เมษายน 2566 ** 
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคา* 138,000.- 124,000 110,000 18,000 12,000 -32,000.- 

-24,000.- 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

28 เม.ย. – 07 พ.ค. 2566 
113838,,000000..--  124124,,000000  110110,,000000  1188,,000000  1212,,000000  --3232,,000000..--  

--2244,,000000..--  
05 – 14 พฤษภาคม 2566 
19 – 28 พฤษภาคม 2566 

             
ค่าทวัร์รวม : 
✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพ่ิมของน ้ามนัเช้ือเพลิง ณ วันท่ี  1 กรกฎาคม 2565 
✓ ค่าพาหนะท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ มาตรฐานยุโรป 
✓ ค่าเขา้ชมสนามกีฬาโคลอสเซียม / ค่าล่องเรือกอนโดล่าท่ีเกาะเวนิส / ค่าเรือไป-กลบัเกาะเวนิส / ค่ากระเชา้ไฟฟ้าขึ้นเขาแมทเทอร์

ฮอร์น / คา่รถไฟชั้น 2 TGV สู่ปารีส / ค่าลอ่งเรือพร้อมรับประทานอาหารค ่า / ค่าเขา้ชมพระราชวงัแวร์ซายส์  / ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑ์
ลูฟร์ 

✓ โรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน) ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการ
จดัโรงแรมท่ีพกั หากช่วงวนัเดินทางตรงกบังานเทศกาล, การประชุมใหญ่, เทรดแฟร์ อนัมีผลท าให้โรงแรมไม่มีห้องพกัว่าง หรือ 
การปรับราคาสูงขึ้นกว่า Contract Rates โดยจะเลือกโรงแรมท่ีอยู่ในระดบัเดียวกนั แต่เป็นเมืองใกลเ้คียงแทน ค่าอาหารตามท่ีระบุ
ในรายการ คดัสรรเมนูและให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อจ ากัดในการรับประทานอาหาร
บางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพ่ือความเหมาะสม  

✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าอิตาล ี(เชงเกน้) **เป็นไปตามเงื่อนไขและกฏเกณฑข์องสถานฑูตกลุ่มเชงเกน้** 
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✓ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสูญเสียชีวิต/อวยัวะ/
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบติัเหตุ ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอายุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่า
รักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท 
ทั้งน้ีครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  
ค่าทวัร์ไม่รวม : 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ และไกด์ทอ้งถิ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองดื่มในห้องพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในห้องพกัค่าอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสั่งพิเศษ

ในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัจดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว 
ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
กรุณาจองทวัร์และช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 60,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันท่ีจอง ซ่ึงเงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็น
การยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนักอ่นการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ี
ก าหนด ทางบริษทัฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออ  านวยต่อบุคคลดงัต่อไปน้ี 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 
1. เด็กท่ีมีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูสู้งอายุท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชว้ีลแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยุงตวั 
3. ผูเ้ดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บุคคลท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผูท่ี้ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พูดจาหยาบคาย สร้างความร าคาญ

ให้แก่ผูร่้วมคณะ, ผูท่ี้ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทวัร์ ท่ีมีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทวัร์, ผูท่ี้ก่อหวอด ประทว้ง ยุยงให้ผูร่้วมเดินทาง
บงัคบัให้หัวหนา้ทวัร์ตอ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซ่ึงบางครั้ งอาจจะมีผลกระทบกบัผูร่้วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเท่ียว
ได ้  

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
การยกเลิกและขอเงินค่าบริการท่ีช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั คืนเงินมดัจ าทวัร์ โดยหักค่าด าเนินการในการท าวีซ่า+ค่าบริการในการท าวีซ่า 
2. ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว ให้คืน 100% ของ

เงินค่าบริการ โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายจริง 
2.1 ค่าใช้จ่ายของผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวท่ีได้จ่ายจริง เพ่ือการเตรียมการจดัการน าเท่ียวต่อไปน้ี ให้น ามาหักจากเงิน ค่าบริการท่ี

ตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสูงกว่าเงินค่าบริการท่ีไดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวจะเรียกจากนกัท่องเท่ียวไม่ได ้ทั้งน้ี
ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว แสดงหลกัฐานให้นกัท่องเท่ียวทราบ ดงัต่อไปน้ี 

• ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
• ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
• ค่าใชจ้่ายท่ีจ าเป็นอื่นๆ 

3. ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจง้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว ให้คืน 50% ของเงิน
ค่าบริการ 

4. ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว  ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ 
หมายเหตุ หลกัเกณฑท่ี์น ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบญัญตัิธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดย

ประกาศใชน้ับตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนายน 2553 เป็นตน้ไป 
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่าง
ท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และใน
กรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้
หรือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 
การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim ) 
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การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100%, ส่วน
สายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์ สายการบินเอมิเรสต ์แอร์ไลน์ สายการบิน การ์ตา้ แอร์เวย ์ ขึ้นอยู่
กบัเง่ือนไขการสะสมไมลข์องสายการบินนั้น ๆ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น 
ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช้ือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ 
คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์ส่วน
เพ่ิม บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ในทุกกรณี 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
▪ ห้องพักแบบ Twin คอืห้องพกัท่ีมีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหน่ึงห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คอืห้องพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / ส าหรับผูพ้กั 3 ท่าน (ทั้งน้ี

ขึ้นอยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมท่ีแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Single คอืห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหน่ึงห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คอืหอ้งพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) ขึ้นอยู่

กบัขอ้จ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ไดห้้อง
ติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อน
เท่านั้น   

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยน หรือ
ยา้ยเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้นอยู่
กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและห้อง
ใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมได้ 

สถานท่ีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
▪ การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนั้น ๆ ปิดท าการ หรือ ปิด

โดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ ทางบริษทัฯ
จะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือให้ท่านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้แต่หากมี
การล่าชา้ หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ ทางบริษทัฯจะไม่มีการคืน
เงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ท่ีในช่วงวนัเดินทาง
ของท่านก่อนช าระเงิน 

สัมภาระและค่าพนกังานยกสัมภาระ (Porter) 
▪ ค่าทวัร์ไดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพ่ิมเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บ

โดยผูใ้ห้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได ้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืน
ได ้2 ยูโร / ใบ / ครั้ ง 

▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรบัผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / 
Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 
115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได ้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่
กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน 

ทางสายการบินผูใ้ห้บริการจะเป็นผูร้ับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซ่ึงจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเ์ร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมีขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนในเร่ืองการสูบ
บุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดร้ับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอาย ุ
มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
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เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศอิตาลี ใช้เวลายื่นประมาณ 16 วันท าการ 
(การขอวีซ่าประเทศอิตาลีผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมา สแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง ณ ศูนยร์ับค าร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี) 

VFS อิตาล ี: เดอะพลาซ่า, ชั้น 4 ยูนิตท่ี 404 และ405 อาคารจามจุรีสแควร์, ถนนพญาไท,แขวงวงัใหม่, เขตปทุมวนั, กรุงเทพฯ 
 พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง

เกน้หรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการง่ายต่อการอนุมตัิวีซ่า 
 รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบพ้ืนหลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทั้ง 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบา้น , ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ , ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล , ส าเนาทะเบียนสมรส , หย่า  
 ส าเนาสูติบตัร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  และกรณีท่ีผูเ้ดินทางอายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์ แต่ยงัคงสถานะเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และมี

บิดาหรือมารดาเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายให้ 
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั สังกดัท่ีท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้นโดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, 

วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ีและช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบ
ก าหนดลา (หนังสือรับรองการท างานท่ียื่นในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกิน 30 วัน ก่อนการไปยื่นวีซ่าในแต่ละประเทศ) 

 ในกรณีท่ีมีหนังสือรับรองการท างานจากบริษัท ต้องแนบส าเนาสัญญาว่าจ้าง และสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน ประกอบการพิจารณา 
 กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ , ใบทะเบียนพาณิชย ์ และหนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 1  เดือน พร้อม

วตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 
 หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว มีอายุไม่เกิน 15 วันจากวันยื่นค าร้องวีซ่า พร้อม

ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากท่ีแสดงยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 7 วัน โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆท้ังส้ิน  ทั้งน้ีควรเลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงิน
สม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพ่ือให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบั
สู่ภูมิล  าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยื่นขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่าใชจ้่ายในครอบครัว
ดว้ย ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีท่ีบริษทัของท่าน เป็นผูร้ับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางให้กบัผูเ้ดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1–6แลว้ ทางบริษทั
จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและ
เหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะตอ้งมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจริงเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน/
นกัศึกษา   

 กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา จะตอ้งไปยื่น
เร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการ
เขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ ง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทาง
บริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได ้

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับในขอ้ตกลง 
 และเงื่อนไขท่ีบริษทัฯ ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ  
 


