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TOP OF EUROPE 
อติาล ีสวสิ ฝร่ังเศส คลาสสิค 9 วนั 

 
 

16.10.2021 BKK-DXB EK 385 0145-0455 
16.10.2021 DXB-FCO EK 097 0910-1325 
22.10.2021 CDG-DXB EK 074 1535-0020+1 
23.10.2021 DXB-BKK EK 384 0250-1230 

 

วนัที ่1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อติาล)ี  

22.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ Check-in เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรสต ์แอร์ไลน์ ประตู 9 
 

วนัที ่2 นครวาตกินั - มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ -โคลอสเซียม - น า้พุเทรวี ่– บันไดสเปน - เฟียโน่ โรมาโน่ 

01.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม โดยสายการบินเอมิเรสต ์แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี EK 385 / EK 097 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีดูไบ 
13.25 น. คณะถึงสนามบิน ลีโอนาร์โด-ดาวินชี ท่ีกรุงโรม ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

น าท่านสู่นครรัฐวาตกินั ซ่ึงเป็นรัฐอิสระ เขา้ชม มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ (ขอสงวนสิทธ์ิในวันท่ีมีประกอบพิธี
ทางศาสนา) ไดรั้บการตกแต่งอยา่งโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปป้ันแกะสลกัเฟียตา้ ผลงานช้ินเอกของไมเคิลแองเจโล 
เสาพลบัพลาท่ีออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ท่ีหาชมไดย้าก ซ่ึงปัจจุบนัลว้นแต่เป็นส่ิงท่ีส าคญั
ล ้าค่าคู่บา้นคู่เมืองของอิตาลี น าท่านไปถ่ายรูปกบัสนามกีฬาโคลอสเซียม  ส่ิงก่อสร้างท่ีไดรั้บการยกยอ่งให้เป็น 
1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลก ประตูชัยคอนสแตนตนิ, ผา่นชมโรมนัฟอร่ัม ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางชีวิตในเมืองของ
โรมยคุโบราณ, น า้พุเทรวี ่ ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลสั-ซาลวี เดินส ารวจสินคา้บนถนนคอนดอตติ ยา่น
บันไดสเปน ท่ีมีช่ือเสียงและคลาคล ่าไปดว้ยนักท่องเท่ียว   

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก EURO HOTEL ROMA NORD - Fiano Romano**** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 
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วนัที ่3 กรุงโรม - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ – จัตุรัสซินญอเรีย – หอเอนปิซ่า - ปลาโต้ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่ภาคกลางของประเทศเขตแควน้ทอสคาน่า ระหว่างเส้นทางท่านจะไดเ้ห็นร่องรอยของอารยธรรม

ของชาวอีทรัสกนัท่ีอยูม่าตั้งแต่คร้ังก่อนคริสตก์าล จนพวกโรมนัเขา้มาครอบครองบา้นเรือนตลอดจนปราสาท
เก่าแก่ตั้งอยูบ่นเนินเขา เป็นชยัภูมิท่ีเหมาะสมผา่นทอ้งทุ่งเกษตรกรรม และแหล่งผลิตไวน์ชั้นดีของแควน้น้ี 

11.00 น. เขา้สู่เมืองเก่าของ นครฟลอเร้นซ์ (โดยรถสาธารณะ) เมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางแห่งศิลปะในยคุเรอเนสซองส์ และ
เป็นเมืองตน้แบบท่ีไม่อนุญาตให้รถโคช้เขา้ไปในเขตเมือง สถานท่ีส าคญัท่ีของเมอืง มหาวหิารซานตามาเรีย
เดลฟิโอเร หรือ DUOMO แห่งนครฟลอเร้นซ์ หอระฆงั หอศีลจุ่มทรง 8 เหล่ียม จตุรัสซินญอเรีย เดิมเป็นท่ีตั้ง
รูปป้ันเดวิดของแทม้านานกว่า 3 ศตวรรษ สะพานเวคคโิอ สะพานเก่าแก่ของเมืองท่ีขา้มแม่น ้ าอาร์โน  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่เมืองปิซ่า ชมหอเอนปิซ่า หอระฆงัแห่งน้ีถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี 1987 และยงัเป็น 7 ส่ิง

มหัศจรรยข์องโลกยคุกลางอีกดว้ย จตุรัสกมัโป เดย ์มีราโกลี คือบริเวณท่ีลอ้มรอบดว้ยก าแพงใจกลางเมืองปิซ่า 
ประกอบไปดว้ยส่ิงก่อสร้างไดแ้ก่ มหาวหิารปิซ่า (DUOMO) หอเอน (TORRE) หอศีลจุ่ม (BAPTISTERY) 
เร่ิมสร้างปี ค.ศ. 1173 ค.ศ. แลว้เสร็จในปี 1372 อิสระใหท่้านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั   

19.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก HOTEL DATINI - Prato **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั  
 

วนัที ่4 เทีย่วเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
08.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองเมสเตร้ Gateway to Venice ในแควน้เวเนโต ้ท่ีตั้งอยูท่างตอนเหนือของประเทศอิตาลี   
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ Tronchetto เรือน าท่านขา้มสู่เกาะเวนิส ความโด่งดงัของเวนิสมาจากเป็นเกาะท่ีมี

ลกัษณะพิเศษคือ ไม่มีถนนให้รถยนตว์ิ่ง ประกอบไปดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกนั
กว่า 400 แห่ง ศูนยก์ลางอยูท่ี่ จัตุรัสซานมาร์โค ถ่ายรูปกบัแลนดม์าร์กสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเวเนเชียน
สไตลท่ี์นโปเลียนกล่าวชมว่า  "The drawing room of Europe” ดูงามสง่ายิง่นกั พระราชวงัเก่า (PALAZZO 
DUCALE) เคยเป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต โบสถ์เซนต์มาร์ก อลงัการดว้ยสถาปัตยกรรม
แบบไบแซนไทน์, หอระฆงั ท่ีมีความสูง 98.6 ฟุต, เสาแห่งนกับุญ, อาคารระเบียงลอ้มรอบจตุัรัส นอกจากน้ียงั
เป็นแหล่งก าเนิดศิลปะการเป่าแกว้มูราโน่ งานฝีมือตั้งแต่คร้ังบรรพบุรุษ, ผา้ลูกไม ้ เรือกอนโดล่า พาหนะอนั
เป็นสัญลกัษณ์ของชาวเวนิส Optional Tour Gondola ride (นัง่ล  าละ 6 ท่าน 30 นาที) ล่องไปตามคลองนอ้ย
ใหญ่สลบัดว้ยบา้นเรือนท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั สู่แกรนดค์าแนล เป็นคลองท่ีกวา้งท่ีสุดของเกาะ มีสะพาน
เรียลอลัโตท้อดตวัขา้มสัญจรไปมา จิบกาแฟในร้าน Café Florian ท่ีเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1720 ปล่อยเวลา
ไปกบัความงามท่ามกลางบรรยากาศอนัแสนโรแมนติก    

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร แลว้นัง่เรือกลบัสู่ฝ่ังแผน่ดินใหญ่ท่ีท่าเรือ Tronchetto 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก HOTEL ANTONY PALACE - Venice – Mestre **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 
 

วนัที ่5 มลิาน - อนิเทอลาเก้น  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
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08.00 น. เดินทางสู่มิลาน น าท่านถ่ายภาพกบั ดูโอโม (DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิคท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามในยโุรป 
สร้างในปี 1386 ดา้นนอก มีหลงัคายอดเรียวแหลมจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากทุกยคุทุกสมยักว่า 
2,245 ช้ิน บนสุดมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่า อาคารแกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล 
อาคารกระจกท่ีเก่าแก่และมีความสวยงาม 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางขา้มพรมแดนสู่สวิตเซอร์แลนด์ ภูมิทศัน์อนังดงามเสมือนหน่ึงทางก าลงัเขา้สู่ดินแดนแห่งสรวงสวรรค ์

ทะเลสาบ เวียวาลดส์แตร์ทเตอร์ อนัหมายถึงทะเลสาบส่ีพนัธรัฐ ท่ีมีเร่ืองราวในประวติัศาสตร์เก่ียวกบัการรวม
ชาติ และก่อตั้งสมาพนัธรัฐสวิส จนถึงเมืองอินเทอลาเกน้ อนัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั ตั้งอยูท่ะเลสาบสอง
แห่งมีภาพของยอดเขายงูเฟราเป็นฉากหลงั อีกทั้งยงัเป็นเมืองแห่งการพกัผอ่น สัมผสับรรยากาศอนับริสุทธ์ิ 
เมืองเล็ก ๆ บรรยากาศเสมือนหน่ึงเมืองในหุบเขา ถนนสายหลกัเรียงรายไปดว้ยร้านคา้ ร้านขายของท่ีระลึก 
ร้านอาหาร ในสไตลแ์บบสวิส เพลิดเพลินกบัการชมเมือง และชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL CHALET SWISS – Interlaken *** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
 

วนัที ่6 กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค – ดิฌง (ฝร่ังเศส) 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
08.00 น. เมืองกรินเดอวาลด ์ จุดสตาร์ทของการท่องเท่ียว ยอดเขายงูเฟรา ท่ีมีความสูงกว่าระดบัน ้ าทะเลถึง 3,454 เมตร 

ไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็น Top of Europe ข้ึนพิชิตยอดเขาโดย Jungfraubahn / Eiger Express โดยกระเชา้ลอยฟ้า
ขนาด 26 ท่ีนัง่พร้อมหนา้ต่างกวา้งเพ่ือชมวิวทิวทศัน์แบบพาโนรามา ใชเ้วลาข้ึนสู่ยอดเขาเพียง 1.10 ช.ม. 
(ลดลง 47 นาที) บนยอดเขามีกิจกรรมมากมายให้ท่านไดเ้พลิดเพลิน ลานหิมะ Sphinx จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดใน
ยโุรป และ Glacier Plateau , Ice Palace ถ ้าน ้ าแข็งท่ีแกะสลกัให้สวยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้ าแข็ง 30 เมตร สัมผสักบั
ภาพของ ธารน ้าแข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตร การสาธิต
วิธีการท าชอ้คโกแล็ต  Alpine Sensation ท่ีจะท าให้ท่านเพลิดเพลินไปอยา่งไม่รู้เบ่ือ   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บ่าย เดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ ้ าเส้นทางเดิม เส้นทางแสนสวยผา่นเมืองเวงเกน้ หมุ่บา้นปลอดมลพิษและ

หมู่บา้นเลาเทอบรุนเน่น รถรอรับคณะแลว้เดินทางผา่นพรมแดนสวิตเซอร์แลนด-์ฝร่ังเศส เขา้สู่ เมืองดิฌง 
(Dijon)  เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของไวน์ชั้นเลิศ และมสัตาด และยงัเป็นเมืองหลวงของแควน้เบอร์กนัดี 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL HOLIDAY INN DIJON TOISON – Dijon **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

วนัที ่7 ดิฌง - พระราชวงัแวร์ซายส์ – กรุงปารีส - ล่องเรือบาโตมูซ (ฝร่ังเศส) 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่มหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชัน่ชั้นน าของโลก 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่พระราชวงัแวร์ซายส์ พระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสุดในปฐพีซ่ึงอยูห่่างจากจุดศูนยก์ลางของปารีสไป

ทางตะวนัตกเฉียงใต ้ ปัจจุบนับางส่วนของพระราชวงัน้ีไดรั้บการบูรณะเรียบร้อยแลว้ น าเขา้ชมความงามของ
พระราชวงัภายในห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนสั, ห้องเทพไดอาน่า และหอ้งเดอะฮอลลอ์อฟ
มิลเลอร์ แต่ละหอ้งของพระราชวงัลว้นมีค่าดว้ยภาพ เขียนสีแบบเฟรสโกโ้ดยช่างฝีมือเอกชาวฝร่ังเศส ควรค่า
แก่การยกยอ่งให้เป็นพระราชวงัท่ีงดงามล ้าค่าท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ท่ีโด่งดงั
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ของฝร่ังเศส อาทิ สินคา้ประเภท น ้ าหอม, เคร่ืองส าอางค,์ เคร่ืองประดบั, เคร่ืองแต่งกายในร้าน Duty Free 
อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ท่ีโด่งดงัของฝร่ังเศส อาทิ สินคา้ประเภท น ้ าหอม, เคร่ืองส าอางค,์ เคร่ืองประดบั, 
เคร่ืองแต่งกายในร้าน  
น าคณะ ล่องเรือบาโตมูซ ชมสถานท่ีส าคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้ าแซนน์ โบราณสถานและอาคารท่ี
เก่าแก่ สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ ์ท าให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงามแห่ง
หน่ึงของโลก    

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร 
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั THE ORIGINALS HOTEL LA DÉFENSE, NANTERRE **** หรือเทียบเท่าในระดบั
เดียวกนั  

 

วนัที ่8 มหานครปารีส – เทีย่วเมือง – ถ่ายรูปหอไอเฟล - - เดินทางกลบั 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
 เท่ียวชมมหานครปารีส โบสถแ์องวาลีดส์อนังามสง่าดว้ยยอดโดมสีทอง, บนัทึกภาพหอไอเฟลจากมุมกวา้ง ณ 

จตุรัสทรอคคาเดโร ปารีสไดรั้บการกล่าวขานว่าเป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีชีวิต โดดเด่นดว้ยผลงานศิลปะอนัยิง่ใหญ่ 
แวะถ่ายรูปกบัประตูชยั อาร์ค เดอ ตรีอองฟ์, ถนนชองป์เซลเิช่ (Champs-Elysees) เป็นถนนสายส าคญัมีความ
ยาว 2 กม. ร่มร่ืนไปดว้ยเงาตน้ปาตานสองฝ่ัง มีทั้งร้านคา้ชั้นน า หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม ้น ้ าพุ ภตัตาคารชั้น
เลิศ ร้านกาแฟ โรงละคร ไดช่ื้อว่าเป็นถนนท่ีสวยท่ีสุดในโลก จตุรัสคองคอร์ด ซ่ึงออกแบบโดยเลอโนตร (Le 
Notre) ท่ีชวนให้ระลึกถึงการปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส 

 ชอ้ปป้ิงในห้างสรรพสินคา้แกลลอร่ีลาฟาแยตต ์ ยา่นถนนออสแมนบูโลวาร์ด  ท่ีคืนภาษีให้กบันกัท่องเท่ียว
โดยเฉพาะหรือแบรนดช์ั้นน าของฝร่ังเศสและอิตาลี  

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
12.30 น. น าคณะออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกล เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านไดท้  า TAX REFUND 

คืนภาษีก่อนการเช็คอิน  
15.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี EK 074 / EK 384 
  

วนัที ่9 เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ  

12.30 น. คณะเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
************************************************* 

หมายเหตุ 
ทางบริษทัไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโคช้, จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเขา้ชม
ต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้ให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน (ข้ึน
เคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ท าให้การเดินทางล่าชา้ หรือเหตุสุดวิสัยอ่ืน ๆ ไม่
สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได ้ หัวหนา้ทวัร์ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนปรับโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ่้าย
ต่าง ๆ ท่ีช าระแลว้ เพราะทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เกิดข้ึนนอกจากในรายการ
ทวัร์ หัวหนา้ทวัร์จะแจง้ให้ท่านทราบ เพราะเป็นส่ิงท่ีทางบริษทั ฯ มิอาจรับผดิชอบได ้
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PERIOD 
Tour 
Fare 

Adults 

Child 4-
11With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

SGL SUPP 
No Ticket 

Adult 
No Ticket 

Child 

15-23 ต.ค. 64 75000.- 67500.- 60000.- 5500.- 23000.- 18000.- 
03-11 ธ.ค. 64 73000.- 66000.- 59000.- 5500.- 23000.- 18000.- 

25 ธค. 64-03 มค. 65 78000.- 70000.- 63000.- 6500.- 25000.- 20000.- 
  

ค่าทวัร์รวม :      

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพ่ิมของน ้ามนัเช้ือเพลิง ณ วนัท่ี 01 ตุลาคม 2564 
 ค่ารถปรับอากาศท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ มาตรฐานยโุรป 
 ค่าเรือไป-กลบัเกาะเวนิส / ค่า Cable Car + รถไฟสายภูเขายงุคฟ์ราวยอค / ค่าเขา้ชมพระราชวงัแวร์ซายส์  / ค่าเรือบาโตมูช  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ 4* หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ มีอาหารจีน/ไทย และทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีขอ้จ ากดัในการรับประทาน

อาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้เพ่ือความเหมาะสม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี (เชงเกน้) **พกัในประเทศอิตาลี 3 คืน** 
 ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสูญเสียชีวิต/

อวยัวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบติัเหตุ ส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ  านวนเงินเอาประกนัภยั 
1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ1,500,000บาทรวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศ
ไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทั้งน้ีครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง (ท่านละ 14 ยโูร) 
 ค่าส่งกระเป๋าในห้องพกัของแต่ละโรงแรม (ใชบ้ริการโรงแรม 3 ยโูรต่อใบ / ท่าน) 
 ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ (ท่านละ 700 บาท) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในห้องพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัจดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพ่ิม 

 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 

หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกบั European Holiday #best value# กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือท่ีท่านรู้จกั
และเช่ือถือได ้ซ่ึงจะดูแลท่านดว้ยขั้นตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการยนืยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์
และช าระเงินมดัจ าล่วงหนา้ 15,000 บาทต่อผูเ้ดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซ่ึงเงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยนืยนั
การจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ี
ก าหนด ทางบริษทัฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
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เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอ้ืออ านวยต่อบุคคลดงัต่อไปน้ี ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์
ส าหรับลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 
 เด็กท่ีมีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
 ผูสู้งอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชว้ีลแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
 ผูเ้ดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
 ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
 บุคคลท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผูท่ี้ด่ืมสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พูดจาหยาบคาย 

สร้างความร าคาญให้แก่ผูร่้วมคณะ, ผูท่ี้ไม่ยอมรับเง่ือนไขระหว่างทวัร์ ท่ีมีระบุอยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผูท่ี้ก่อหวอด 
ประทว้ง ยยุงให้ผูร่้วมเดินทางบงัคบัให้หัวหนา้ทวัร์ตอ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซ่ึงบางคร้ังอาจจะมีผลกระทบ
กบัผูร่้วมคณะท่านอ่ืนหรือโปรแกรมท่องเท่ียวได ้  

 

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  

การยกเลิกและขอเงินค่าบริการท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1. ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว หากมีการ

จ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าไปแลว้ ท่านจะโดนหักจากเงินมดัจ าดงัน้ี 
1.1 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 3,000 บาท 
1.2 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเรียกเก็บโดยบริษทัตวัแทนของสถานทูต VSF 500 บาท 
1.3 ค่าบริการในการเดินเร่ืองขอวซ่ีา บริษทัทวัร์เรียกเก็บ 1,000 บาท 
1.4 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน เอมิเรสต ์แอร์ไลน ์2,500 บาท 

2. ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบไม่นอ้ยกว่าสิบห้าวนั ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว ให้คืน 50% 
ของเงินค่าบริการ 

3. ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบนอ้ยกว่าสิบห้าวนั ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว ไม่ตอ้งคืนเงิน
ค่าบริการ 

หมายเหตุ        หลกัเกณฑท่ี์น ามาใชน้ี้ "ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการก าหนด
อตัราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นกัท่องเท่ียว พ.ศ. 2563"  
 

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง
ช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้  าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้ง
รอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือ
ยนืยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ 
 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim ) 

 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ สอบถามการเป็นสมาชิก Emirates Skywards และการ
สะสมไมลจ์ะเป็นไปตามท่ีสายการบินก าหนด 
 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
o ห้องพกัแบบ Twin คือหอ้งพกัท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหน่ึงห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
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o ห้องพกัแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
o ห้องพกัแบบ Triple Room คือห้องพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / ส าหรับผูพ้กั 

3 ท่าน (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมท่ีแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
o ห้องพกัแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหน่ึงห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
o ห้องพกัแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
o ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ข้ึนอยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึง
อาจจะท าให้ท่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

o โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้ 
บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น   

o ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

o โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่าง
อาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และหอ้งแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่าน
ตอ้งการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใชจ่้าย
เพ่ิมเติมได ้

 

สถานท่ีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนั้น ๆ ปิด
ท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผา่นระบบ
ดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือให้ท่านไดเ้ขา้
ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ แต่หากมีการล่าชา้ หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ี
ดงักล่าวได ้ ทางบริษทัฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียด
สถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ท่ีในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 
 

สัมภาระและค่าพนกังานยกสัมภาระ (Porter) 

 ค่าทวัร์ไม่รวมค่าขนกระเป๋าส่งไปยงัห้องพกัทุกโรงแรม หากท่านเรียกใชบ้ริการ ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผูใ้ห้บริการใน
แต่ละโรงแรมใบละ 1-2 ยโูร / ใบ / คร้ัง 

 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ 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 ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐาน
ได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใน
น ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผดิชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้ห้บริการจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซ่ึงจะรับผิดชอบต่อ
การสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 
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การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์ร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมีขอ้ก าหนดท่ี
ชดัเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 
 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ, เด็ก, และ
ผูสู้งอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การ
ดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
  


