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จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว 3 ประเทศไฮไลท์ของยุโรป ประวัติศาสตร์ ชาติอนั ยิง่ ใหญ่ สถาปั ตยกรรมอันโดดเด่น
ภูมิทศั น์งดงามตา ทังหมดนี
้
้รอคอยให้ ทา่ นมาสัมผัส ชมความยิ่งใหญ่ของสถาปั ตยกรรมแบบโรมันในอิตาลี มรดกตกทอดจากบรรพ
บุรุษทิ ้งไว้ ให้ เป็ นสมบัติของชาติ ชมงานศิลปะชันสุ
้ ดยอดที่โลกยอมรับที่นครรัฐวาติกนั ศูนย์กลางของคริสต์จกั ร เดินเที่ยวเมืองในฝัน
ในยุคเรอเนสซองส์ที่ฟลอเร้ นซ์ หรือล่องเรื อตามลาคลองในเวนิส ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก สาหรับผู้ที่กาลังมองหา
สถานทีช่ ้ อปปิ ง้ ที่นา่ สนใจ เที่ยวไปอย่างไม่ร้ ูเบื่อในสวิตเซอร์ แลนด์ ดินแดนในฝั น ภูมิทศั น์อนั งดงามของทะเลสาบและภูเขา สัมผัส
หิมะบนยอดเขาตลอดทุกฤดูกาล เยือนฝรั่งเศส กล่าวกันว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เดินทอดน่องไปตามถนน Champs- Élysées ใน
ปารี ส ความยิง่ ใหญ่ของพระราชวังแวร์ ซายน์ จุดเปลี่ยนของการปกครองที่โลกจะต้ องจดจา เส้ นทางท่องเที่ยวแสนสวยของยุโรปนี ้
กาลังรอท่านมาร่วมเดินทางไปกับเรา

วันที่ 1

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี)

วันที่ 2

กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - โคลอสเซียม - นา้ พุเทรวี่ - บันไดสเปน –
อาเรซโซ่

21.30 น.

00.20 น.
หมายเหตุ

06.50 น.

12.00 น.
บ่าย

พร้ อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่อง
สัมภาระและการเช็คอิน
ออกเดินทางสู่กรุงโรม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG944
ทางบริษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ กอ่ น 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่องบิน, เช่า
รถโค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานทีเ่ ข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ปทัวร์ กรณี
ที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน,การพลาด
เที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธ
การเข้ าเมือง ทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสุดวิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไป
ยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่
สามารถคืนเงินค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ที่ชาระแล้ ว เพราะทางบริษทั ฯ ได้ ชาระค่าใช้ จา่ ย
ต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จา่ ยอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์
หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ เพราะเป็ นสิ่งที่ทางบริ ษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได้
คณะถึงสนามบินลีโอนาร์ โดดาวินชี กรุ งโรม ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร
แล้ ว รถโค้ ชนาท่านเดินทางเข้ าสูน่ ครรัฐวาติกนั ซึง่ เป็ นรัฐอิสระและศูนย์กลางของ
ศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิก ตื่นตาตื่นใจกับความอลังการของมหาวิหารเซนต์
ปี เตอร์ ที่ได้ รับการตกแต่งอย่างโอ่อา่ หรู หรา ชมรู ปปั น้ แกะสลัก เฟี ยต้ า (Pieta)
ผลงานชิ ้นเอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาทีอ่ อกแบบโดยแบร์ นินี และยอด
โดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ ยาก ซึง่ ปั จจุบนั ล้ วนแต่เป็ นสิ่งทีส่ าคัญล ้าค่าคูบ่ ้ านคูเ่ มือง
ของอิตาลีทงสิ
ั ้ ้น
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาเที่ยวชมเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่มีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี นาท่านเข้ า
ชมสนามกีฬาโคลอสเซียม ได้ รับการยกย่องให้ เป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก
สนามกีฬาแห่งกรุ งโรมนี ้ถูกสร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 80 (ต้ นคริ สต์ศตวรรษที่ 1) อัฒจันทร์
เป็ นรู ปวงกลมก่อด้ วยอิฐและหินทราย สามารถจุผ้ ชู มได้ ประมาณ 50,000 คน ใต้
พื น้ สนามประลองมี ห้ องใต้ ดิ น ที่ ส ร้ างขึ น้ เพื่ อ ขั ง สิ ง โตและนั ก โทษประหาร
ก่อนปล่อยให้ ออกมาต่อสู้กนั กลางสนาม ปั จจุบนั ได้ มีการบูรณะเป็ นโบราณสถาน
ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ทวั่ โลก ถ่ายรู ปกับประตูชยั คอนสแตนติน, ผ่านให้
ท่านได้ ชมเขตอุทยานประวัติศาสตร์ โรมันฟอรั่ม ซึ่งเป็ นศูนย์กลางชีวิตในเมืองของ
โรมยุคโบราณ, สนามกีฬามักซีมสุ ที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดจุคนได้ 250,000 คน,
จัตรุ ัสเวเนเซีย มีอาคารแบบเรอเนสซองส์ ในยุคแรก ปาลาซโซ ดิ เวเนเซีย เคยเป็ น
ฐานบัญชาการใหญ่ของมุสโสลิ นี ด้ านตรงข้ ามคืออนุสาวรี ย์พระเจ้ าวิคเตอร์ -เอ็ม
มานูเอ็ล แล้ วไปชมน ้าพุเทรวี่ ผลงานมาสเตอร์ พีซของนิโคลัส -ซาลวี อิสระให้ ทา่ น
ได้ สารวจสิ นค้ าแบรนด์เนมบนถนนคอนดอตติ ในเขตย่านบันไดสเปน ที่มีชื่อเสียง
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พฤหัสบดี

ศุกร์

(31 ก.ม.)

Chinese
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18.00 น.

วันที่ 3

07.00 น.
08.00 น.

13.00 น.

19.00 น.

วันที่ 4
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.

และคลาคล่าไปด้ วยนักท่องเที่ยว จากนันออกเดิ
้
นทางสู่เมืองอาเรซโซ่ หนึง่ ในเมือง
สวยของแคว้ นทัสคานี และเคยเป็ นเมืองศูนย์กลางในด้ านเครื่ องประดับและอัญ
มณี ในอดีต หนึ่งในเมืองสวยในแคว้ นทอสคาน่า ระหว่างเส้ นทางท่านจะได้ เห็น
ร่ อ งรอยของอารยธรรมของชาวอี ท รั ส กั น ที่ อ ยู่ ม าตั ง้ แต่ ค รั ง้ ก่ อ นคริ ส ต์ ก าล
จนกระทัง่ โรมันเข้ ามาครอบครอง บ้ านเรื อนตลอดจนปราสาทเก่าแก่ตงอยู
ั ้ ่บนเนิน
เขา เป็ น ชัยภู มิที่เหมาะสมผ่ านท้ องทุ่งเกษตรกรรม และแหล่งผลิ ตไวน์ชนดี
ั ้ ของ
แคว้ นนี ้
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสู่ที่พกั AC AREZZO **** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

อาเรซโซ่ - หอเอนปิ ซ่ า - ฟลอเร้ นซ์ - ดูโอโม่ - จตุรัสซินญอเรีย

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
หลังอาหาร นาคณะเดินทางเข้ าสู่เมืองเก่าของนครฟลอเร้ นซ์ เมืองนี ้เป็ นศูนย์กลาง
แห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ และเป็ นเมืองที่ไม่อนุญาตให้ รถโค้ ชเข้ าไปในเขตเมือง
มีมหาวิหารซานตามาเรี ยเดลฟิ โอเร หรื อ Duomo แห่งนครฟลอเร้ นซ์เป็ นศูนย์กลาง
ใกล้ กนั เป็ นจตุรสั ซินญอเรี ย เดิมเป็ นที่ตงรู
ั ้ ปปั น้ เดวิดของแท้ มานานกว่า 3 ศตวรรษ
ในปั จจุบนั ถูกเก็บรักษาไว้ ในแกลลอเรี ย อะเคเดมี ผ่านชมพิพิธภัณฑ์อฟุ ฟิ ซี ที่เก็บ
งานศิลปะล ้าค่าในยุคกลางใกล้ ชมสะพานอันเก่าแก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรกที่ข้าม
แม่น ้าอาร์ โน
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่เมืองปิ ซา่ อันเป็ นที่ตงของหอเอนปิ
ั้
ซา่ เป็ นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของ
โลก นาท่านเข้ าสู่จตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จตุรัส
อัศจรรย์" หรื อที่ได้ รับลงทะเบียนเป็ นมรดกโลกในชือ่ จัตรุ ัสดูโอโมแห่งปิ ซา่ คือ
บริ เวณทีล่ ้ อมรอบด้ วยกาแพงใจกลางเมืองปิ ซา่ ประกอบไปด้ วยสิ่งก่อสร้ างได้ แก่
มหาวิหารปิ ซา่ (Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุม่ (Baptistery) เริ่ มสร้ างปี ค.ศ.
1173 ค.ศ. แล้ วเสร็ จในปี 1372 ปั จจุบนั ยูเนสโกประกาศให้ เป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1987 อิสระให้ ทา่ นถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นเข้ าสู่ ที่ พั ก STARHOTELS VESPUCCI**** หรื อ เที ย บเท่ า ในระดั บ
เดียวกัน

ฟลอเร้ นซ์ - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์ โค ล่ องเรือกอนโดล่ า

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสู่จงั หวัดเวเนเซีย เมืองหลวงของแคว้ นเวเนโตเป็ นแคว้ นที่มีความมัง่ คัง่
และเป็ นแหล่งอุตสาหกรรมมากทีส่ ุดในประเทศอิตาลี และยังเป็ นแคว้ นหนึง่ ที่มี
นักท่องเที่ยวมามากที่สุดแห่งหนึง่ อีกด้ วย มีนกั ท่องเที่ยวมาเยือนไม่ต่ากว่า 60 ล้ าน
คนในทุกๆ ปี นาท่านลงเรื อทัศนาจรข้ ามสู่เกาะเวนิส (เมืองที่ไม่มีรถยนต์วิ่งผ่าน)
เกาะเวนิส มีเกาะน้ อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง
ขึ ้นฝั่งที่ซานมาร์ โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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(232 ก.ม.)

Local

www.marriott.com

เสาร์

Buffet
(86 ก.ม.)

Local
(129 ก.ม.)

Chinese
www.starhotels.com

อาทิตย์
Buffet
(248 ก.ม.)

Local

3

13.00 น.

18.00 น.

วันที่ 5

07.00 น.
08.00 น.
12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ 6
08.00 น.
09.00 น.

ผ่านชม Doge Palace อันเป็ นที่ประทับของเจ้ าผู้ครองนครเวนิสในอดีตและมีความ
รุ่ ง เรื อ ง เมื่ อ ครัง้ ท าการค้ า กับตะวัน ออกไกล สะพานถอนหายใจที่มี เรื่ อ งราว
น่าสนใจในอดีต การเป่ าแก้ วมูราโน่งานฝี มือตังแต่
้ ครัง้ บรรพบุรุษที่ มีชื่อเสี ยง แล้ ว
ไปชมความสวยงามของจตุรั ส ซานมาร์ โค ที่ กว้ า งขวางรายล้ อมไปด้ ว ยศิ ล ปะ
และสถาปั ตยกรรมแบบไบเซนไทน์ที่แม้ แต่นโปเลี ยนยังหลงใหล รายล้ อมไปด้ วย
โบสถ์นกั บุญเซนต์มาร์ ค, หอระฆัง, เสาแห่งนักบุญ ทาให้ ดงู ามสง่ายิ่งนัก อิสระให้
ท่ า นได้ เดิ น เที่ ยวชมเกาะอัน แสนโรแมนติ ก หรื อ ช้ อ ปปิ ง้ สิ น ค้ า ของเมื อ งอาทิ
ผ้ าลูกไม้ หรื อจิบกาแฟในร้ าน Café Florian ที่เปิ ดให้ บริ การมาตังแต่
้ ปี 1720 นา
ท่านสัมผัสความเป็ นเวนิส ด้ วยการล่องเรื อกอนโดล่า เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเว
นิส ลาคลองน้ อยใหญ่สลับด้ วยบ้ านเรื อนที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว แกรนด์คาแนล
คลองที่กว้ างที่สุดของเกาะ และงานก่อสร้ างที่แสดงให้ เห็นถึงความเป็ นอัจฉริ ยะ
ด้ านสถาปั ต ยกรรมที่ ส ะพานเรี ย ลอั ล โต้ ได้ เวลาน าคณ ะนั่ ง เรื อ กลั บ สู่ ฝั่ ง
แผ่นดินใหญ่ที่ทา่ เรื อตรอนเคตโต้
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Chinese
น าท่ า นเข้ าสู่ ที่ พัก APOGIA SIRIO VENICE MESTRE**** หรื อ เที ย บเท่ า ใน www.hotelapogiasirio.hotelin
ระดับเดียวกัน
venice.com

เวนิส เมสเตร้ - ลูกาโน่ - ลูเซิร์น – อินเทอลาเก้ น

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
หลังอาหาร นาคณะออกเดินทางผ่านเขตเมืองตากอากาศโคโม แล้ วข้ ามพรมแดนที่
เมืองคีอสั โซ่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จนเข้ าสู่เมืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศแสน
สวยริ มทะเลสาบ ที่ตงอยู
ั ้ ร่ ะหว่างพรหมแดนของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์และอิตาลี
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็ นเวลานับศตวรรษมาแล้ วที่
นักท่องเที่ยวและบุคคลผู้มีชอื่ เสียงพากันมาเยือนเมืองนี ้ นาท่านชมรู ปสลักสิงโต
หินบนหน้ าผา สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นเกียรติแก่ทหารรับจ้ างชาวสวิส เที่ยวชมสัญลักษณ์
ของเมืองคือ สะพานชาเปล สะพานไม้ ทอดตัวข้ ามแม่น ้ารอยส์ ในอดีตสร้ างมา
ตังแต่
้ คริสต์ศตวรรษที่ 14 ถือได้ วา่ เป็ นสะพานไม้ ที่เก่าแก่ทสี่ ุดแห่งหนึง่ ของยุโรป
ภายหลังได้ มีการบูรณะขึ ้นมาใหม่หลังจากถูกไฟไหม้ โดยด้ านหลังมียอดเขาพิลา
ตุสเป็ นฉากสวย อิสระให้ ช้อปปิ ง้ สินค้ าชันดี
้ ของชาวสวิสในเขตคนเดินย่านเมืองเก่า
ิ
อาทิ นาฬกาชันดี
้ , มีดพับวิคตอรี น็อกซ์, นาฬิกากุ๊กกู, ช็อกโกแล็ตและอื่น ๆ อีก
มากมายตามอัธยาศัย หลังจากนันน
้ าท่านออกเดินทางสู่เมืองอินเทอลาเก้ น
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสู่ที่พกั METROPOLE HOTEL**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

อินเทอลาเก้ น - กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา TOP OF
EUROPOE
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
น าคณะเดิ น ทางสู่ ห มู่ บ้ านกริ น เดอวาลด์ จุ ด เริ่ ม ต้ นของการท่ อ งเที่ ย วยอด
เขายูงเฟรา ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้ ยอดเขายูงเฟรา เป็ นพื ้นที่มรดกโลก
ทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป รถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ JUNGFRAUBAHN ขึน้
พิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน ้าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้ รับการยก
ย่องว่าเป็ น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้ นทางนาท่านสู่ยอดเขาแวะชมกลาเซียร์
หรื อ ธารน ้าแข็ งขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป เพลิ ดเพลิ นและ
สนุกสนานไปกับการเล่ น หิมะในลานกว้ าง Sphinx จุดชมวิ ว ที่สู ง ที่สุ ด ในยุ โรป
มองเห็นได้ กว้ างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ ้าน ้าแข็ งที่แกะสลักให้ สวยงาม
อยู่ใต้ ธารน า้ แข็ ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน า้ แข็ ง Aletsch ที่ยาวที่สุดใน
เทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระให้ ทา่ น
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จันทร์

Buffet
(330 ก.ม.)
Chinese

(170 ก.ม.)
Local
www.metropole.com

อังคาร

Buffet
(85 ก.ม.)
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13.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ 7
06.30 น.
07.30 น.
12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ 8

07.00 น.
08.00 น.

12.30 น.

ได้ สนุกสนานและเพลิดเพลิ นกับกิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา และไม่ควรพลาดกับ
การส่งโปสการ์ ด โดยที่ทาการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
นาคณะเดิ นทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซา้ เส้ นทางเดิ ม เส้ นทางแสนสวย
ผ่านเมืองปลอดมลพิษทีไ่ ม่อนุญาตให้ รถยนต์วงิ่ แล้ วเปลี่ยนขึ ้นรถโค้ ชคันเดิมกลับสู่
อินเทอลาเก้ น อิสระให้ ท่านเที่ยวชมเมือง บรรยากาศเสมือนหนึง่ เมืองในหุบเขามี
ภาพของยอดเขายูง เฟราเป็ น ฉากหลั ง ถนนสายหลัก เรี ยงรายไปด้ ว ยร้ านค้ า ,
ร้ านขายของที่ระลึก ร้ า น อาหารในสไตล์ แ บบสวิ ส เพลิ ดเพลิ นกับการชมเมื อ ง
และช้ อปปิ ง้ สินค้ าชันดี
้ ที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสู่ที่พกั METROPOLE HOTEL**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

อินเทอลาเก้ น – ดิจอง (เบอร์ กันดี) - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส – โบสถ์
โนตเตรอดาม - ล่ องเรือบาโตมูซ

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
รถโค้ ชข้ ามพรมแดนของสวิตเซอร์ แลนด์-ฝรัง่ เศส ผ่านข้ ามแดนที่เมืองบาเซิล เมือง
อุตสาหกรรมเคมีที่มีชอื่ เสียงของสวิส จนข้ ามสูแ่ คว้ นดิจอง เมืองหลวงแห่งแคว้ น
เบอร์ กนั ดี แหล่งผลิตไวน์ชนดี
ั ้ และมัสตาร์ ดที่มีชอื่ เสียง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านนัง่ รถไฟ TGV สู่นครปารีสวิง่ ด้ วยความเร็ ว 250 กิโลเมตรต่อชัว่ โมงใช้ เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 36 นาที สู่มหานครปารี ส
คณะเดินทางถึงสถานีรถไฟ Gare De Lyon ในนครปารี ส รถโค้ ชท้ องถิ่นนาท่าน
เดินทางชมมหาวิหารโนตเตรอดาม สร้ างด้ วยศิลปะแบบกอธิ ค ตังอยู
้ บ่ นเกาะกลาง
แม่น ้า (อิลเดอลาซิเต้ ) ประติมากรรมและหน้ าต่างประดับกระจกสี (stained glass)
โดดเด่ น เป็ นสง่ า คุ่บ้ า นคู่ เมื อ ง หลัง จากนัน้ นาท่ า นสัม ผั ส บรรยากาศยามบน
เรื อบาโตมูช ชมสถานที่สาคัญคู่บ้านคูเ่ มืองสองฝั่ งของแม่น ้าแซนน์ โบราณสถาน
และอาคารที่เก่าแก่ สร้ างด้ วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ทาให้
ปารี สโดดเด่นเป็ นมหานครที่งดงามแห่งหนึง่ ของโลก
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นเข้ าสู่ ที่ พั ก MONTPARNASSE HOTEL**** หรื อ เที ย บเท่ า ในระดั บ
เดียวกัน

พระราชวังแวร์ ซายน์ - เที่ยวมหานครปารีส - ขึน้ หอไอเฟล

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเที่ยวชมมหานครปารี ส นครหลวงแห่งแฟชัน่ ชันน
้ าของโลก นาท่านเดินทาง
สู่พระราชวังแวร์ ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปฐพีซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลาง
ของปารี สไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ปั จจุบนั บางส่วนของพระราชวังนี ้ได้ รับการบูรณะ
เรี ยบร้ อยแล้ ว นาเข้ าชมความงามของพระราชวังภายในห้ องต่าง ๆ อาทิ ห้ องเทพอ
พอลโล, ห้ องเทพวีนสั , ห้ องเทพไดอาน่า และห้ องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละ
ห้ องของพระราชวังล้ วนมีค่าด้ วยภาพ เขี ยนสี แบบเฟรสโก้ โดยช่า งฝี มือเอกชาว
ฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้ เป็ นพระราชวังที่งดงามล ้าค่าที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

EUR04_It-Ch-Fr 11 Days (Big Pro,2018)

Local
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Chinese
www.metropole.com
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Local

Chinese
www.hotel-montparnasse.com
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บ่าย

เที่ยวชมมหานครปารีส นาท่านไปถ่ายรู ปกับโบสถ์แองวาลีดส์อนั งามสง่าด้ วยยอด
โดมสีทอง, โรงเรี ยนนายร้ อยทหาร บก (L’Ecole Militaire) บันทึกภาพหอไอเฟล
มุมกว้ างที่เป็ นจุดทีส่ วยทีส่ ุด รถโค้ ชนาท่านผ่านชมลานจตุรัสคองคอร์ ด ซึง่
ออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ที่ชวนให้ ระลึกถึงการปฏิวตั ิใหญ่ฝรั่งเศส, สวน
ตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศสทีอ่ อกแบบไว้ อย่างงดงาม, ประตูชยั (Arc de
Triomphe) สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียน, ถนน
ชองป์ เซลิเช่ (Champs-Elysees) เป็ นถนนสายสาคัญมีความยาว 2 กม. ร่มรื่ นไป
ด้ วยเงาต้ นปาตานสองฝั่ ง มีทงร้ั ้ านค้ าชันน
้ า หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น ้าพุ
ภัตตาคารชันเลิ
้ ศ ร้ านกาแฟ โรงละคร เป็ นถนนที่มีสีสนั ตลอด 24 ชัว่ โมง จนได้ ชื่อ
ว่าเป็ นถนนทีส่ วยทีส่ ุดในโลก จากนันน
้ าท่านขึ ้นลิฟต์สู่ชนั ้ 2 ของหอไอเฟลเพื่อชม
วิวทิวทัศน์ของมหานครปารีส
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นเข้ าสู่ ที่ พั ก MONTPARNASSE HOTEL**** หรื อ เที ย บเท่ า ในระดั บ
เดียวกัน

19.00 น.

วันที่ 9

พิพธิ ภัณฑ์ ลูฟร์ - ช้ อปปิ ้ ง

07.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเข้ าสู่ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ในอดีตเป็ นพระราชวังที่ใหญ่โตมากที่สุดของโลก
สร้ างขึ ้นในสมัยพระเจ้ าฟิ ลิปออกุสต์ ราวคริสต์ศตวรรษที่ 13 ปั จจุบนั พระราชวัง
แห่งนี ้กลายเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทสี่ าคัญและใหญ่โตที่สุดในปารี ส ที่นกั ท่องเที่ยวไม่ควร
พลาดชม ภายในเป็ นที่เก็บรักษาวัตถุโบราณต่าง ๆ ที่มีคา่ และมีชื่อเสียงของโลก
เช่น ภาพเขียน ลาชาก็อง (La Jaconde) หรื อภาพโมนาลิซา่ อันเป็ นภาพวาด
ของเลโอนาร์ ด เดอ วินซี จิตรกรและสถาปนิกชาวอิตาเลียน และวัตถุโบราณซึง่ เป็ น
ศิลปะอันล ้าค่าจากชาติตา่ งๆ กว่า 300,000 ชิ ้น ทีฝ่ รัง่ เศสเคยมีอิทธิ พลปกครองมา
ในอดีต ส่วนใหญ่ได้ มาจากตะวันออกกลางและอาณานิคมจากประเทศในเอเชีย
เช่น รู ปแกะสลักซาโมทราซ (La Victoire de Samothrace) และรู ปแกะสลัก
เทพธิ ดาวีนสั (Venus de Milo) และในปี 1981 เอ็ม ไอ เป่ ย สถาปนิกชือ่ ดังชาว
อเมริ กนั ได้ สร้ างทางเข้ าพิพธิ ภัณฑ์เป็ นรู ปปิ รามิดกระจกครอบคลุมเนื ้อที่บนลานน
โปเลียน ทาให้ สถาปั ตยกรรมของพิพธิ ภัณฑ์แห่งนี ้ดูโดดเด่นเป็ นสง่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิส ระให้ ท่า นได้ ช้อปปิ ง้ สิ นค้ า แบรนด์ ที่โด่ง ดังของฝรั่ งเศส อาทิ สิ น ค้ า ประเภท
น ้าหอม, เครื่ อ งสาอางค์, เครื่ อ งประดับ, เครื่ องแต่งกายในร้ า น Duty Free ที่คืน
ภาษี ให้ กับนักท่อ งเที่ยวโดยเฉพาะหรื อ แบรนด์ ชนน
ั ้ าของฝรั่งเศสและอิ ตาลี ใ น
ห้ างสรรพสินค้ าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ ย่านถนนออสแมนบูโลวาร์ ด
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นเข้ าสู่ ที่ พั ก MONTPARNASSE HOTEL**** หรื อ เที ย บเท่ า ในระดั บ
เดียวกัน

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ 10

08.00 น.
09.30 น.

ปารีส – เดินทางกลับกรุงเทพ

13.40 น.

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูส่ นามบินชาร์ลเดอโกล เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ ทา่ นได้
ทา TAX REFUND คืนภาษี กอ่ นการเช็คอิน
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931

05.55 น.

การบินไทยนาท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

วันที่ 11

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

Thai
www.hotel-montparnasse.com

ศุกร์

Buffet

Chinese

Thai
www.hotel-montparnasse.com

เสาร์

Buffet

อาทิตย์

(หมายเหตุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า
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โดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับเป็ นหลักฯ)
กาหนดการเดินทาง
ค่าทัวร์ ต่อท่าน: 15 – 25 มี.ค. 2561

ค่าทัวร์ รวม :

15 – 25 มีนาคม 2561

➢ ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ
➢ เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ
➢ เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
➢ พักห้ องเดี่ยว (Single room) จ่ายเพิ่มท่านละ
➢ ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่องบิน ผู้ใหญ่หกั ท่านละ
➢ ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่องบิน เด็กหักท่านละ

104,000.94,000.84,000.13,500.-28,000.-22,000.-

✓ ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
✓ ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ มาตรฐานยุโรป
✓ ค่าเข้ าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม / ค่าล่องเรือกอนโดล่าที่เกาะเวนิส / ค่าเรือไป-กลับเกาะเวนิส / ค่ารถไฟสายภูเขายูง
เฟรายอค / ค่ารถไฟชั ้น 2 TGV สูป่ ารี ส / ค่าล่องเรือพร้ อมรับประทานอาหารค่า / ค่าเข้ าชมพระราชวังแวร์ ซายส์ / ค่าขึ ้นชั ้น
1 หอไอเฟลพร้ อมรับประทานอาหารกลางวัน / ค่าเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ลฟู ร์
โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลีย่ นแปลงการจัดโรงแรมที่พกั หากช่วงวันเดินทางตรงกับงานเทศกาล, การประชุมใหญ่, เทรดแฟร์ อันมีผลทาให้ โรงแรม
ไม่มีห้องพักว่าง หรือ การปรับราคาสูงขึ ้นกว่า Contract Rates โดยจะเลือกโรงแรมที่อยู่ในระดับเดียวกัน แต่เป็ นเมือง
ใกล้ เคียงแทน ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณี
ทีท่านมีข้อจากัดในการรับประทานอาหารบางชนิ ด กรุ ณาสอบถามรายละเอี ยดล่วงหน้าเพือ่ ความเหมาะสม
✓ ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าอิตาลี (เชงเก้ น) **เป็ นไปตามเงื่อนไขและกฏเกณฑ์ของสถานฑูตกลุม่ เชงเก้ น**
✓ ค่าประกันการเดินทางของ บริ ษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย)แบบ OASIS TRIPPER PLAN.คุ้มครอง
การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั ้งนี ้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของสัมภาระและ
เที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ ตามเอกสาร แนบท้ ายใบจองทัวร์
✓ ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7
กิโลกรัม
✓ ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % ค่าบริการ
ค่าทัวร์ ไม่รวม :
 ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเ ศษ เช่น หากท่านทานได้
เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรือที่ท่านรู้จกั และ
เชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขั ้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิ ภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์
และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ 30,000 บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่งท่ ำน ภำยใน 3 วันนั บจำกวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจาดังกล่าวจะ
เป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่
เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
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ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์ จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย
สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด
ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่ วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครั ้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้
ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทั ้งหมด
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วัน
หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วันก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
• ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
▪ หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
ทันตามกาหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลีย่ นชื่อตั๋วเท่านั ้น และต้ องไม่อยู่ในเงื่อนไขของ
ตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
▪ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่า ไม่ว่า
ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้ อมกันทั ้งหมด ให้ ถือ
เป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่า
จากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนาให้ ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ
ล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั ้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุ
จาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิ
ประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ OASIS TRIPPER PLAN ของ เอ ดับเบิลยู พี เซอร์ วิสเซส
(ประเทศไทย) ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านั ้น ทั ้งนี ้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของ
ท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการ
กระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระมาแล้ ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ล่วงหน้ าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชาระ
ค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึง่ ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ ว ผู้เดินทาง
ต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั ้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่
ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่องบินสามารถทา REFUND ได้ หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์
ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนั ้น ๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั ้งหมดเป็ นสิทธิของสายการบินเท่านั ้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ
✓ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่ม บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตัว๋ ในทุกกรณี
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
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▪ ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
▪ ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
▪ ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สาหรับผู้
พัก 3 ท่าน (ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
▪ ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
▪ ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 1 ท่าน
▪ ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความแตกต่างกัน ซึง่
อาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้ บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั ้น
▪ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลีย่ น หรือย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
▪ โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่าง
อาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั ้น ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่าน
ต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้ จ่าย
เพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
▪ การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทั ้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนั ้น ๆ ปิ ดทา
การ หรือ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถจองผ่าน
ระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นั ้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้
ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ ท่านไม่
สามารถเข้ าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน เนื่องจากได้ ชาระ Reservation Fee ไปแล้ ว
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
▪ ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม ท่านจะ
ถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้ บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริการในการยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้ ท่าน
สามารถเรียกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั ้ง
▪ สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาหรับผู้โดยสารชั ้น
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
▪ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้ าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
▪ ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ต่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในน ้าหนัก
ส่วนที่เกิน
▪ กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
▪ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิด
จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริการจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกาหนดที่ชดั เจนใน
เรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทัง้ นี ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก,
และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
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ต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแล
คณะทัวร์ ทั ้งหมด

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศอิตาลี ใช้ เวลายื่นประมาณ 16 วันทาการ

(การขอวีซ่าประเทศอิตาลีผ้ เู ดินทางทุกท่านต้ องมา สแกนลายนิว้ มือด้ วยตนเอง ณ ศูนย์รบั คาร้ องขอวีซ่าประเทศอิตาลี)
อาคารสีลมคอมเพล็ก ชัน้ 15 ถนนสีลม (ใกล้ สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง)

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่ ประเทศเชง
เก้ นหรือประเทศอื่น ควรนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซ่า
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบพื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดาและห้ ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั ้ง 2 รูป
 สาเนาทะเบียนบ้ าน , สาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้ าราชการ , สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล , สาเนาทะเบียนสมรส , หย่า
 สาเนาสูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริบรู ณ์ และกรณีที่ผ้ เู ดินทางอายุเกิน 20 ปี บริบูรณ์ แต่ยังคงสถานะเป็ นนักเรียน/นักศึกษา และมี
บิดาหรือมารดาเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายให้
 หนังสือรับรองการทางานจากบริษัทไม่เกิน สังกัดที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั ้นโดยระบุตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่มทางานกับบริษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั ้นจะกลับมาทางานตามปกติหลัง
ครบกาหนดลา (หนังสือรั บรองการทางานที่ย่ นื ในแต่ ละประเทศ ต้ องออกไม่ เกิน 30 วัน ก่ อนการไปยื่นวีซ่าในแต่ ละประเทศ)
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า , ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ ไม่เกิน 1 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
 หนังสือรั บรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) บัญชีออมทรั พย์ ส่วนตัว มีอายุไม่ เกิน 15 วันจากวันยื่นคาร้ องวีซ่า
พร้ อมสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงินล่ าสุดไม่ เกิน 7 วัน โดยไม่ มีข้อยกเว้ นใดๆทัง้ สิน้ ทั ้งนี ้ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ า
ออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่
เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ ูมิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บัญชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรับรอง
ค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทั ้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1–6แล้ ว ทางบริษัท
จะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและ
เหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั ้น พร้ อมสาเนาบัตรนักเรียน/
นักศึกษา
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ องไป
ยื่นเรื่องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่ว่าการอาเภอหรือเขต โดยมีนายอาเภอ หรือ
ผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครั ้ง
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั ้งนี ้บริษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่าน
ไม่สามารถเรียกร้ องคืนค่าวีซ่าได้

หลังจากการจองทัวร์และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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