
10 Days
ITALY SWISS FRANCE



07.00 น.   พร้อมคณะที�สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ T ประตู 9 
                สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที�คอยอํานวยความสะดวกในเรื�องสัมภาระและการเช็คอิน
09.55 น.    ออกเดินทางโดยเที�ยวบินที� EK 375 
13.00 น.    ถึงสนามบินดูไบ รอเปลี�ยนเที�ยวบิน
15.45 น.     ออกเดินทางโดยเที�ยวบินที� EK 095
20.05 น.    ถึงสนามบินเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟ�อูมีชีโน กรุงโรม ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร หลังจากนั�น            
                 นําท่านเข้าสู่ที�พักโรงแรม
                 นําท่านเข้าสู่ที�พัก Sheraton Parco de' Medici Rome Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วนัที� 1   
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – สนามบนิเลโอนารโ์ด ดา วนิช-ีฟ�อูมชีโีน (อิตาลี)

จุดหมายปลายทางของนกัท่องเที�ยว 3 ประเทศไฮไลท์ของยุโรป ประวติัศาสตรช์าติอันยิ�งใหญ่
สถาป�ตยกรรมอันโดดเด่น ภมูทัิศนง์ดงามตา ทั�งหมดนี�รอคอยให้ท่านมาสมัผัส ชมความยิ�งใหญข่อง

สถาป�ตยกรรมแบบโรมนัในอิตาลี มรดกตกทอดจากบรรพบุรุษทิ�งไวใ้ห้เป�นสมบติัของชาติ ชมงานศิลปะ
ชั�นสดุยอดที�โลกยอมรบัที�นครรฐัวาติกัน ศูนยก์ลางของครสิต์จกัร เดินเที�ยวเมอืงในฝ�นในยุคเรอเนส
ซองสที์�ฟลอเรน้ซ ์หรอืล่องเรอืตามลําคลองในเวนสิ ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก เที�ยวไป
อยา่งไมรู่เ้บื�อในสวติเซอรแ์ลนด์ ดินแดนในฝ�น ภมูทัิศน์อันงดงามของทะเลสาบและภเูขา สมัผสัหิมะบน
ยอดเขาตลอดทกุฤดกูาล เยอืนฝรั�งเศส กล่าวกันวา่เป�นพพิธิภัณฑ์ที�มชีวีติ เดินทอดนอ่งไปตามถนน

Champs-Élysées ในปารสี ความยิ�งใหญข่องพระราชวงัแวรซ์ายน์ จุดเปลี�ยนของการปกครองที�โลกจะ
ต้องจดจาํ เสน้ทางท่องเที�ยวแสนสวยของยุโรปนี�กําลังรอท่านมารว่มเดินทางไปกับเรา

 



07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
08.00 น.   นําท่านเดินทางเข้าสู่นครรัฐวาติกัน ซึ�งเป�นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ตื�นตา
                ตื�นใจกับความอลังการของมหาวิหารเซนต์ป�เตอร์ ที�ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปป�� นแกะสลัก
                เฟ�ยต้า (Pieta) ผลงานชิ�นเอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที�ออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่
                ที�หาชมได้ยาก ซึ�งป� จจุบันล้วนแต่เป�นสิ�งที�สําคัญลํ�าค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลีทั�งสิ�น 
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                นําเที�ยวชมเมืองหลวงที�ยิ�งใหญ่มีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ป� นําท่านเข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม ได้รับการ
                ยกย่องให้เป�น 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬาแห่งกรุงโรมนี�ถูกสร้างขึ�นในป� ค.ศ.80 (ต้นคริสต์
                ศตวรรษที� 1) อัฒจันทร์เป�นรูปวงกลมก่อด้วยอิฐและหินทราย สามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 50,000 คน ใต้พื�น
                สนามประลองมีห้องใต้ดินที�สร้างขึ�นเพื�อขังสิงโตและนักโทษประหารก่อนปล่อยให้ออกมาต่อสู้กันกลางสนาม
                ป� จจุบันได้มีการบูรณะเป�นโบราณสถาน ที�สามารถดึงดูดนักท่องเที�ยวได้ทั�วโลก ถ่ายรูปกับประตูชัยคอนสแตน
                ติน, ผ่านให้ท่านได้ชมเขตอุทยานประวัติศาสตร์โรมันฟอรั�ม ซึ�งเป�นศูนย์กลางชีวิตในเมืองของโรมยุคโบราณ,
                สนามกีฬามักซีมุส ที�เก่าแก่และยิ�งใหญ่ที�สุดจุคนได้ 250,000 คน, แล้วไปชมนํ�าพุเทรวี� ผลงานมาสเตอร์พีซ
                ของนิโคลัส-ซาลวี อิสระให้ท่านได้สํารวจสินค้าแบรนด์เนมบนถนนคอนดอตติ ในเขตย่านบันไดสเปน ที�มีชื�อ
                เสียงและคลาคลํ�าไปด้วยนักท่องเที�ยว จากนั�นออกเดินทางสู่เมืองเซียน่า ซึ�งเป�นเมืองสวยงามที�ได้รับการขึ�น
                ทะเบียนเป�นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ระหว่างเส้นทางท่านจะได้เห็นร่องรอยของอารยธรรมของชาวอีทรัส
                กัน ที�อยู่มาตั�งแต่ครั�งก่อนคริสต์กาล จนกระทั�งโรมันเข้ามาครอบครอง บ้านเรือนตลอดจนปราสาทเก่าแก่ตั�งอยู่
                บนเนินเขา เป�นชัยภูมิที�เหมาะสมผ่านท้องทุ่งเกษตรกรรม และแหล่งผลิตไวน์ชั�นดีของแคว้นนี�
18.00 น.    รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                นําท่านเข้าสู่ที�พัก Four Points by Sheraton Siena **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วนัที� 2   
กรุงโรม - นครรฐัวาติกัน - โคลอสเซยีม - นํ�าพุเทรวี� - บนัไดสเปน -
เซยีนา่



07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
08.00 น.   เดินทางสู่เมืองป�ซ่า อันเป�นที�ตั�งของหอเอนป�ซ่า เป�นสิ�งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก 
                นําเข้าสู่จตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จตุรัสอัศจรรย์" หรือที�ได้รับลงทะเบียนเป�น
                มรดกโลกในชื�อ จัตุรัสดูโอโมแห่งป�ซ่า คือบริเวณที�ล้อมรอบด้วยกําแพงใจกลางเมืองป�ซ่า ประกอบไปด้วยสิ�ง
                ก่อสร้างได้แก่ มหาวิหารป�ซ่า (Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุ่ม (Baptistery) เริ�มสร้างป�ค.ศ.1173 แล้ว
                เสร็จในป�ค.ศ.1372 ป� จจุบันยูเนสโกประกาศให้เป�นมรดกทางวัฒนธรรมในป�ค.ศ. 1987 อิสระให้ท่านถ่ายภาพ
                เป�นที�ระลึกตามอัธยาศัย
13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย           เดินทางเข้าสู่เมืองเก่าของ นครฟลอเร้นซ์ เมืองนี�เป�นศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ และเป�นเมืองที�ไม่
                อนุญาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมือง มีมหาวิหารซานตามาเรียเดลฟ�โอเร หรือ Duomo แห่งนครฟลอเร้นซ์เป�น
                ศูนย์กลาง ใกล้กันเป�นจตุรัสซินญอเรีย เดิมเป�นที�ตั�งรูปป�� นเดวิดของแท้มานานกว่า 3 ศตวรรษ ในป� จจุบันถูกเก็บ
                รักษาไว้ในแกลลอเรีย อะเคเดมี ผ่านชมพิพิธภัณฑ์อุฟฟ�ซี ที�เก็บงานศิลปะลํ�าค่าในยุคกลางใกล ้
                ชมสะพานอันเก่าแก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรกที�ข้ามแม่นํ�าอาร์โน 
19.00 น.    รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                นําท่านเข้าสู่ที�พัก STARHOTELS VESPUCCI **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วนัที� 3
เซยีนา่ - หอเอนป�ซา่ - ฟลอเรน้ซ ์- ดโูอโม ่- จตรุสัซนิญอเรยี



08.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
09.00 น.    เดินทางสู่จังหวัดเวเนเซีย เมืองหลวงของแคว้นเวเนโตเป�นแคว้นที�มีความมั�งคั�ง และเป�นแหล่งอุตสาหกรรมมาก
                 ที�สุดในประเทศอิตาลี และยังเป�นแคว้นหนึ�งที�มีนักท่องเที�ยวมามากที�สุดแห่งหนึ�งอีกด้วย มีนักท่องเที�ยวมาเยือน
                 ไม่ตํ�ากว่า 60 ล้านคนในทุกๆ ป�
12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น.     นําท่านลงเรือทัศนาจรข้ามสู่เกาะเวนิส (เมืองที�ไม่มีรถยนต์วิ�งผ่าน) เกาะเวนิส มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ
                 และมีสะพานเชื�อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ�นฝ�� งที�ซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส ผ่านชม Doge Palace อัน
                 เป�นที�ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีตและมีความรุ่งเรือง เมื�อครั�งทําการค้ากับตะวันออกไกล สะพาน
                 ถอนหายใจที�มีเรื�องราวน่า สนใจในอดีต การเป�าแก้วมูราโน่งานฝ�มือตั�งแต่ครั�งบรรพบุรุษที�มีชื�อเสียง 
                 ชมความสวยงามของจตุรัสซานมาร์โค ที�กว้างขวางรายล้อมไปด้วยศิลปะและสถาป� ตยกรรมแบบ ไบเซนไทน์ที�
                 แม้แต่นโปเลียนยังหลงใหล รายล้อมไปด้วยโบสถ์นักบุญเซนต์มาร์ค, หอระฆัง, เสาแห่งนักบุญ ทําให้ดูงามสง่า
                 ยิ�งนัก อิสระให้ท่านได้เดินเที�ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก หรือช้อปป�� งสินค้าของเมืองอาทิ ผ้าลูกไม้ หรือจิบ
                 กาแฟในร้าน Café Florian ที�เป�ดให้บริการมาตั�งแต่ป� 1720 นําท่านสัมผัสความเป�นเวนิส ด้วยการล่องเรือกอน
                 โดล่า เพื�อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส ลําคลองน้อยใหญ่สลับด้วย บ้านเรือนที�มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแกรนด์คา
                 แนล คลองที�กว้างที�สุดของเกาะ และงานก่อสร้างที�แสดงให้เห็นถึงความเป�นอัจฉริยะด้านสถาป� ตยกรรมที�สะ
                 พานเรียลอัลโต้
18.00 น.     รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
19.30 น.      คณะนั�งเรือกลับสู่ฝ�� งแผ่นดินใหญ่ที�ท่าเรือตรอนเคตโต ้
                  นําท่านเข้าสู่ที�พัก NOVOTEL MESTRE HOTEL **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วนัที� 4
ฟลอเรน้ซ ์- เวนิส เมสเตร ้- เที�ยวเกาะเวนสิ - จตัรุสัซานมารโ์ค - 
ล่องเรอืกอนโดล่า 



07.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
08.00 น.    นําคณะออกเดินทางสู่เมืองมิลาน (Milan) เมืองที�เรียกได้ว่า เป�นเมืองหลวงแห่งแฟชั�นของโลก 
                 นําคณะท่านชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน จุดศูนย์กลางอันศักดิ�สิทธิ�คือ ดูโอโม (DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิคที�
                 ใหญ่เป�นอันดับสามในยุโรป สร้างในป� 1386 ด้านนอก มีหลังคายอดเรียวแหลมจํานวน 135 ยอด และมีรูปป�� นหิน
                 อ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ชิ�น บนสุดมีรูปป�� นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป�นสง่าอยู ่
                 อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป�นที�ระลึก แล้วผ่านชมแกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกที�เก่าแก่และมี
                 ความสวยงาม หลังจากนั�นนําท่านชมโรงละครโอเปร่า ลาสกาล่า ชมรูปป�� นของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตรกรเอกที�
                 โด่งดัง
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น.     เดินทางสู่เมืองแซร์มัท เมืองที�ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ�งและเป�นเมืองที�ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที�ดีของโลก
                 ตั�งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป�นเจ้าของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น 
                 สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ สิ�นสุดการเดินทางด้วยรถโค้ช คณะนั�งรถไฟสู่หมู่บ้านแซร์มัท 
19.00 น.     รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
                 นําท่านเข้าสู่ที�พัก HOTEL SONNE ZERMATT **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วนัที� 5
เวนิส เมสเตร ้– มลิาน - ดโูอโม ่- ทาสซ ์- แซรม์ทั



08.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
09.00 น.     นําท่านสู่สถานีเคเบิ�ลคาร์ MATTERHORN GLACIER PARADISE เพื�อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขา
                  แมทเทอร์ฮอร์นที�สูงถึง 4,478 เมตร และได้ชื�อว่าเป�นยอดเขาที�มีรูปทรงสวยที�สุดของเทือกเขาแอล์ป กระเช้า
                  ไฟฟ�าแบบพาโนรามาวิว (นั�งได้ 6 ท่าน) ไต่ความสูงเหนือลานสกีอันกว้างไกลสุดสายตา แล้วเปลี�ยนเป�น 
                  Cable Car ใหญ่จุได้กว่า 80 คน ชื�นชมกับทิวทัศน์ที�สวยงาม ณ จุดสูงที�สุดบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น
                  3,883 เมตร สูงกว่ายอดเขายูงเฟราและยอดเขาเอกุยดูมิดี ในเขตมงต์บลังก์ ชมถํ�านํ�าแข็งที�อยู่สูงที�สุดในสวิส
                  ถ่ายรูปกับรูปแกะสลักนํ�าแข็งที�สวยงาม ลานหิมะกว้างให้ท่านได้สัมผัสอย่างจุใจ 
                  หลังจากนั�น อิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการพักผ่อนในเมืองปลอดมลพิษ หรือเดินเที�ยวชมเมือง
                  ถ่ายรูป อีกทั�งยังเป�นเมืองสวรรค์ของนักสก ี 
13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย             หลังจากนั�น อิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการพักผ่อนในเมืองปลอดมลพิษ หรือเดินเที�ยวชมเมือง
                  ถ่ายรูป อีกทั�งยังเป�นเมืองสวรรค์ของนักสก ี
19.00 น.      รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                  นําท่านเข้าสู่ที�พัก HOTEL ZONNE ZERMATT**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วนัที� 6
ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ พาราไดซ ์- แซรม์ทั



07.30 น.    รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
08.30 น.    เดินทางสู่ เมืองเจนีวา เมืองที�ว่ากันว่าเป�นพันธรัฐสวิสที�แทบจะไม่มีอะไรเป�นสวิสเลย นอกจากนโยบายต่าง
                 ประเทศ ศาสนา และเป�นที�ตั�งของธนาคารจํานวนมาก นําท่านผ่านชมที�ตั�งขององค์การสหประชาชาต ิ
                 ผ่านชมสถาป� ตยกรรมในเขตเมืองเก่า ศาลากลางเมืองเจนีวาที�มีความเก่าแก่กว่า 500 ป� จากนั�น 
                 นําท่านชม นํ�าพุ Jet d’Eau นั�นตั�งอยู่ใจกลางของทะเลสาบเจนีวา นํ�าพุ เจ็ต เดอ อัว นั�นสร้างขึ�นมาเพื�อใช้ใน
                 วัตถุประสงค์อื�นในตอนเเรก โดยทําหน้าที�เป�นเหมือนลิ�นเพื�อระบายเเรงดันออกมาจากระบบไฮดรอลิก 
                 ซึ�งจะสูบฉีบนํ�าให้กับบรรดาช่างฝ�มือของเมืองเจนีวา ซึ�งก็สร้างความตื�นตาตื�นใจในยุคนั�นอยู่พอสมควร 
                 จนเมื�องานเสร็จสิ�นลงเเล้ว ก็ได้มีการย้ายท่อนี�มาอยู่ตรงกลางทะเลสาบเจนีวา เเละมีการเสริมเป�นเครื�องสูบนํ�า
                 จํานวน 2 ตัวที�สามารถแดนํ�าขึ�นไปสูงถึง 140 เมตรด้วยความเร็วกว่า 200 กิโลเมตรต่อชั�วโมง จนกลายมาเป�น
                 อีกหนึ�งสถานที�ท่องเที�ยวสําคัญของเมือง
12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                 นําท่านเดินทางสู่เมืองลียง (Lyon) เมืองสําคัญทางตอนใต้ของฝรั�งเศสโดยใหญ่เป�นอันดับสามของประเทศ 
                 นําท่านนั�งรถไฟ TGV สู่นครปารีสวิ�งด้วยความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชั�วโมงใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั�วโมง 
                 คณะเดินทางถึงสถานีรถไฟ Paris Gare De Lyon ในนครปารีส รถโค้ชท้องถิ�นนําท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
19.00 น.     รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                  นําท่านเข้าสู่ที�พัก MERCURE HOTEL GARE MONTPARNASSE**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วนัที� 7
แซรม์ทั  - เจนีวา - ชมนํ�าพุเจต็เดออัว -  ลียง  (ฝรั�งเศส) – 
นั�งรถไฟ TGV สูป่ารสี



08.00 น.     รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
                  นําคณะเข้าชม พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ซึ�งในอดีตเป�นพระราชวังที�ใหญ่โตมากที�สุดของโลก สร้างขึ�นในสมัยพระเจ้า
                  ฟ�ลิปออกุสต์ราวคริสต์ศตวรรษที� 13 ป� จจุบันพระราชวังแห่งนี�กลายเป�นพิพิธภัณฑ์ที�สําคัญและใหญ่โตที�สุดใน
                  ปารีส ภายในเป�นที�เก็บรักษาวัตถุโบราณต่างๆ ที�มีค่าและมีชื�อเสียงของโลก เช่น ภาพเขียนลาชาก็อง 
                  (La Jaconde) หรือภาพโมนาลิซ่า อันเป�นภาพวาดของ เลโอนาร์ด เดอ วินซี จิตรกรและสถาปนิกชาวอิตาเลียน
                  และวัตถุโบราณซึ�งเป�นศิลปะอันลํ�าค่าจากชาติต่างๆ กว่า 300,000 ชิ�น ที�ฝรั�งเศสเคยมีอิทธิพลปกครองมาใน
                  อดีต ส่วนใหญ่ได้มาจากตะวันออกกลางและอาณานิคมจากประเทศในเอเชีย เช่น รูปแกะสลักซาโมทราซ 
                  (La Victoire de Samothrace) และรูปแกะสลักเทพธิดาวีนัส (Venus de Milo) และในป� 1981 เอ็ม ไอ เป�ย
                  สถาปนิกชื�อดังชาวอเมริกัน ได้สร้างทางเข้าพิพิธภัณฑ์เป�นรูปป�รามิดกระจกครอบคลุมเนื�อที�บนลานนโปเลียน 
                  ทําให้สถาป� ตยกรรมของพิพิธภัณฑ์แห่งนี�ดูโดดเด่นเป�นสง่า
12.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
                  นําเที�ยวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชั�นชั�นนําของโลก ผ่านชมย่านถนนชองป� เซลิเช ่
                  (Champs-Elysees) ซึ�งเป�นถนนสายสําคัญมีความยาว 2 กม. ร่มรื�นไปด้วยเงาต้นปาตานสองฝ�� ง มีทั�งร้านค้า
                  ชั�นนํา หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ นํ�าพุ ภัตตาคารชั�นเลิศ ร้านกาแฟ โรงละคร เป�นถนนที�มีสีสันตลอด 24             
                  ชั�วโมง จนได้ชื�อว่าเป�นถนนที�สวยที�สุดในโลก บันทึกภาพหอไอเฟลจากมุมกว้าง ณ จตุรัสทรอคคาเดโร ปารีสได้
                  รับการกล่าวขานว่าเป�นพิพิธภัณฑ์ที�มีชีวิตโดดเด่นด้วยผลงานศิลปะอันยิ�งใหญ่
18.00 น.      รับประทานอาหารคํ�าแบบฝรั�งเศส บนเรือล่องแม่นํ�าแซนน์ พร้อมชมสถานที�สําคัญคู่บ้าน คู่เมือง โบราณสถาน
                  และอาคารที�เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ทําให้ปารีสโดดเด่นเป�นมหานครที�
                  งดงามแห่งหนึ�งของโลก
                  นําท่านเข้าสู่ที�พัก MERCURE HOTEL GARE MONTPARNASSE**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วนัที� 8
พพิธิภัณฑ์ลฟูร ์- เที�ยวชมมหานครปารสี – หอไอเฟล - เรอืล่องแมนํ่�า
แซนน์  DINNER CRUISE



07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
08.00 น.   นําท่านเดินทางสู่พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที�ใหญ่ที�สุดในปฐพีซึ�งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทาง
                ตะวันตกเฉียงใต้ ป� จจุบันบางส่วนของพระราชวังนี�ได้รับการบูรณะเรียบร้อยแล้ว นําเข้าชมความงามของ
                พระราชวังภายในห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนัส, ห้องเทพไดอาน่า และห้องเดอะฮอลล์ออฟมิล
                เลอร์ แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพ เขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝ�มือเอกชาวฝรั�งเศส ควรค่าแก่
                การยกย่องให้เป�นพระราชวังที�งดงามลํ�าค่าที�สุดแห่งหนึ�งของโลก
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย           อิสระให้ท่านได้ช้อปป�� งสินค้าแบรนด์ที�โด่งดังของฝรั�งเศส อาทิ สินค้าประเภท นํ�าหอม, เครื�องสําอางค์, 
                เครื�องประดับ, เครื�องแต่งกายในร้าน Duty Free ที�คืนภาษีให้กับนัก ท่องเที�ยวโดยเฉพาะหรือแบรนด์ชั�นนําของ
                ฝรั�งเศสและอิตาลี ในห้างสรรพสินค้าแกลลอรี� ลาฟาแยตต์ ย่านถนนออสแมนบูโลวาร์ด
17.00 น.   รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
18.00 น.    ออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกล เพื�อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทํา TAX REFUND 
                คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
21.55 น.    ออกเดินทางโดยเที�ยวบินที� EK 076

06.35 น.    ถึงสนามบินดูไบ รอเปลี�ยนเที�ยวบิน
09.40 น.    ออกเดินทางโดยเที�ยวบินที� EK 372
19.15 น.      นําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

วนัที� 9
พระราชวงัแวรซ์ายส ์- รา้นดิวตี�ฟร ี- ห้างแกลลอรี�ลาฟาแยตต์ – 
เดินทางกลับ

วนัที� 10  ปารสี - เดินทางกลับกรุงเทพฯ



PERIOD
Tour Fare

Adults
Child 4-11
With Bed

Child 4-6 
No Bed

DBL SGL SGL SUPP
NO TKT 

ADL / CHD

16 - 25 มิถุนายน 2566 138,000.- 124,000.- 110,000.- 18,000.- 12,000.-
-32,000.-
-24,000.-

21 - 30 กรกฏาคม 2566 145,000.- 131,000.- 116,000.- 18,000.- 12,000.-
-32,000.-
-24,000.-

11 - 20 สิงหาคม 2566 145,000.- 131,000.- 116,000.- 18,000.- 12,000.-
-32,000.-
-24,000.-

15 - 24 กันยายน 2566 138,000.- 124,000.- 110,000.- 18,000.- 12,000.-
-32,000.-
-24,000.-

** 13 - 22 ตุลาคม 2566 ** 138,000.- 124,000.- 110,000.- 18,000.- 12,000.-
-32,000.-
-24,000.-

10 - 19 พฤศจิกายน 2566 138,000.- 124,000.- 110,000.- 18,000.- 12,000.-
-32,000.-
-24,000.-

1 - 10 ธันวาคม 2566 138,000.- 124,000.- 110,000.- 18,000.- 12,000.-
-32,000.-
-24,000.-

8 - 17 ธันวาคม 2566 138,000.- 124,000.- 110,000.- 18,000.- 12,000.-
-32,000.-
-24,000.-

กําหนดการเดินทาง



หมายเหต ุ    ทางบรษัิทได้เตรยีมการเดินทางของคณะทัวรก่์อน 30 วนั โดยซื�อตั�วเครื�องบนิ, เชา่รถโค้ช, จองที�พกั, รา้น
อาหาร สถานที�เขา้ชมต่าง ๆ ไวล่้วงหน้าใหกั้บกรุป๊ทัวร ์กรณีที�เกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเที�ยวบนิ, การล่าชา้ของสาย
การบนิ,  การพลาดเที�ยวบนิ (ขึ�นเครื�องไมทั่น), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพบิติั, การถกูปฏิเสธการเขา้เมอืง ทําให้
การเดินทางล่าชา้ หรอืเหตสุดุวสิยัอื�น ๆ ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทัวร ์ มสีทิธิ�ในการ
เปลี�ยนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ที�ชาํระแล้ว เพราะทางบรษัิทฯ ได้ชาํระค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ล่วงหน้า
แล้ว และหากมค่ีาใชจ้า่ยอื�น ๆ เกิดขึ�นนอกจากในรายการทัวร ์หวัหน้าทัวรจ์ะแจง้ใหท่้านทราบ เพราะเป�นสิ�งที�ทางบรษัิท ฯ
มอิาจรบัผดิชอบได้

ค่าตั�วเครื�องบนิไป-กลับ รวมค่าภาษี และสว่นเพิ�มของนํ�ามนัเชื�อเพลิง ณ วนัที�  1 กรกฎาคม 2565
ค่าพาหนะท่องเที�ยวตามโปรแกรมที�ระบุ มาตรฐานยุโรป
ค่าเขา้ชมสนามกีฬาโคลอสเซยีม / ค่าล่องเรอืกอนโดล่าที�เกาะเวนิส / ค่าเรอืไป-กลับเกาะเวนิส / ค่ากระเชา้ไฟฟ�า
ขึ�นเขาแมทเทอรฮ์อรน์ / ค่ารถไฟชั�น 2 TGV สูป่ารสี / ค่าล่องเรอืพรอ้มรบัประทานอาหารคํ�า / ค่าเขา้ชมพระรา
ชวงัแวรซ์ายส ์/ ค่าเขา้ชมพพิธิภัณฑ์ลฟูร์
โรงแรมที�พกัตามระบุในรายการ หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (หอ้งละ 2 ท่าน) ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการ
เปลี�ยนแปลงการจดัโรงแรมที�พกั หากชว่งวนัเดินทางตรงกับงานเทศกาล, การประชุมใหญ่, เทรดแฟร ์อัน
มผีลทําให้โรงแรมไมม่ห้ีองพกัวา่ง หรอื การปรบัราคาสงูขึ�นกวา่ Contract Rates โดยจะเลือกโรงแรมที�อยู่
ในระดับเดียวกัน แต่เป�นเมอืงใกล้เคียงแทน ค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหท่้านได้เลิศรสกับ
อาหารท้องถิ�นในแต่ละประเทศในกรณีทีท่านมขีอ้จาํกัดในการรบัประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามราย
ละเอียดล่วงหน้าเพื�อความเหมาะสม 
ค่าทิปพนักงานขบัรถท่องเที�ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวซีา่อิตาลี (เชงเก้น) **เป�นไปตามเงื�อนไขและกฏเกณฑ์ของสถานฑตูกลุ่มเชงเก้น**
ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยี
ชวีติ/อวยัวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิ�นเชงิ จากอุบติัเหต ุสาํหรบัผูเ้อาประกันภัยอายุ 16-75 ป� จาํนวนเงิน
เอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลต่อ
เนื�องหลังจากกลับถึงประเทศไทยไมเ่กิน 150,000 บาท ทั�งนี�ครอบคลมุถึงประกันสขุภาพที�ไมไ่ด้เกิดจากโรคประจาํ
ตัว
ค่ายกกระเป�าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นํ�าหนักไมเ่กิน 20 กิโลกรมั สว่นกระเป�าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของท่านเองไมเ่กิน
7 กิโลกรมั 

ค่าทัวรร์วม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3%
ค่าทิปหวัหน้าทัวร ์และไกด์ท้องถิ�น
ค่าทําหนังสอืเดินทาง (พาสปอรต์)
ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื�องดื�มในหอ้งพกั และค่าอาหารที�สั �งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและ
เครื�องดื�มที�สั �งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที�ทางบรษัิทจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป�นกรณีพเิศษ เชน่ หาก
ท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดียว ท่านต้องมค่ีาใชจ้า่ยเพิ�ม

ค่าทัวรไ์มร่วม



การยกเลิกการจองทัวร์

การจา่ยค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเที�ยว หากผูป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวมี
ค่าใชจ้า่ยที�ได้จา่ยจรงิเพื�อการเตรยีมการจดันําเที�ยว ใหนํ้ามาหกัจากเงินค่า
บรกิารที�ต้องจา่ย ทั�งนี�ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวแสดงหลักฐานใหน้ักท่อง
เที�ยวทราบ ดังต่อไปนี�
1. ค่าธรรมเนียมการขอวซีา่ และค่าดําเนินการ
2. ค่ามดัจาํ หรอื ค่า cancellation charge ของบตัรโดยสารเครื�องบนิ
3. ค่าใชจ้า่ยที�จาํเป�นอื�น ในกรณีค่าใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวตาม 
    วรรคหนึ�ง สงูกวา่เงินค่าบรกิารที�ได้ชาํระไวผู้ป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวจะ
    เรยีกจากนัก ท่องเที�ยวไมไ่ด้

หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื�อนไขใดเงื�อนไขหนึ�ง แต่ท่านสามารถ
หาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื�นขอวซีา่ได้ทันตามกําหนดเวลา ทา
งบรษัิทฯ จะคิดค่าใชจ้า่ยเพิ�มคือค่าวซีา่ และค่าเปลี�ยนชื�อตั�วเท่านั�น และ
ต้องไมอ่ยูใ่นเงื�อนไขของตั�วที� NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื�องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ�งใน
คณะของท่านไมไ่ด้รบัการพจิารณาอนุมติัวซีา่ ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ
ก็ตามอันเป�นการพจิารณาของสถานทตู ซึ�งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรอื
ยกเลิกพรอ้มกันทั�งหมด ให้ถือเป�นการยกเลิกตามเงื�อนไขของวนัเวลาที�
ยกเลิกดังกล่าวขา้งต้น ในกรณีที�ท่านไมแ่น่ใจวา่จะได้รบัการพจิารณา
อนุมติัวซีา่จากทางสถานทตู ทางบรษัิทขอแนะนําใหท่้านยื�นขอวซีา่แบบ
เดี�ยว ซึ�งจะรูผ้ลเรว็กวา่การยื�นขอวซีา่แบบกรุป๊
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มผีู้เดินทาง
ตํ�ากวา่ 15 ท่าน โดยที�จะแจง้ให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 30 วนั
และขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงการท่องเที�ยว รวมทั�งไมส่ามารถ
รบัผิดชอบจากกรณีที�เกิดเหตจุาํเป�นสดุวสิยัดังนี� การล่าชา้ของสายการ
บนิ, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหต ุฯลฯ และทา
งบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ�น หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้
เมอืง อันเนื�องจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนี
เขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมคื่นเงินค่าทัวรที์�ท่านชาํระมาแล้ว

ยกเลิกก่อนออกเดินทางไมน่อ้ยกวา่

 45 วนั 

ยกเลิกก่อนออกเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 

30 วนั 

ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน่อ้ยกวา่

 15 วนั

**คืนเงินมดัจาํ**
(หกัค่าใชจ้า่ยในการทําวซีา่)

**คืนเงินมดัจาํ**
(หกัค่าใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยไปแล้วจรงิ)

**คืนเงินมดัจาํ 50%**

ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 

15 วนั
**ไมคื่นเงินค่าทัวร*์*

การจองทัวร ์(How to make your reservation)

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บา้นหรอืที�ท่านรูจ้กั
และเชื�อถือได้ ซึ�งจะดแูลท่านด้วยขั�นตอนที�ง่าย สะดวก และมปีระสทิธภิาพ เพื�อเป�นการยนืยนัการเดินทางของท่าน
กรุณาจองทัวรแ์ละชาํระเงินมดัจาํ 60,000 บาท ต่อผูเ้ดินทางหนึ�งท่าน (Non Refundable) ภายใน 3 วนันับจากวนัที�
จอง ซึ�งเงินมดัจาํดังกล่าวจะเป�นการยนืยนัการจองของท่าน และกรุณาชาํระค่าทัวรส์ว่นที�เหลือล่วงหน้า 30 วนัก่อน
การเดินทาง (Non Refundable) หากท่านไมช่าํระเงินสว่นที�เหลือตามวนัที�กําหนด ทางบรษัิทฯถือวา่ท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยไมม่เีงื�อนไข

หมายเหตุ
หลักเกณฑ์ที�นํามาใช้นี� เป�นประกาศในราช
กิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจ
นําเที�ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้นับตั�งแต่วันที� 15 มิถุนายน

2553 เป�นต้นไป
 



ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมร่บัจองทัวร์
(Cannot make your reservation) เนื�องจากสถานที�ท่องเที�ยว

ต่างๆ ในโปรแกรมไมเ่อื�ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี�

การสะสมไมล์ของสายการบนิ (Mileage Claim )

การเดินทางเป�นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตั�วกรุป๊ สามารถสะสมไมล์กับเครอื Star Alliance ได้ 50%,
ออสเตรยีนแอรไ์ลน์ 100 %, สว่นสายการบนิ ฟ�นแอร,์ ลฟุฮันซา่, สแกนดิเนเวยีนแอรไ์ลน์, สงิคโปรแ์อรไ์ลน์ขึ�นอยูกั่บ
เงื�อนไขการสะสมไมล์ของสายการบนินั�น ๆ ซึ�งการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขบางสว่นหรอืทั�งหมดเป�นสทิธขิองสายการบนิ
เท่านั�น

เด็กที�มอีายุในระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ
ผูส้งูอายุที�มคีวามจาํเป�นต้องใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ท้า หรอืเครื�องมอืต่างๆ ในการพยุงตัว
ผูเ้ดินทางที�บง่บอกการเป�นบุคคลไรค้วามสามารถ
ท่านที�มคีวามประสงค์จะรว่มเดินทางกับทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง
บุคคลที�มคีวามประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทิเชน่ ผูที้�ดื�มสรุาบนรถ, ไมร่กัษาเวลา, เสยีงดัง พูดจาหยาบ
คาย สรา้งความราํคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูที้�ไมย่อมรบัเงื�อนไขระหวา่งทัวร ์ที�มรีะบุอยูช่ดัเจนในโปรแกรมทัวร,์ 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมร่บัจองทัวรส์าํหรบัลกูค้าดังต่อไปนี�

      ผูที้�ก่อหวอด ประท้วง ยุยงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคับใหห้วัหน้าทัวรต้์องทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ์ซึ�งบางครั�ง
      อาจจะมผีลกระทบกับผูร้ว่มคณะท่านอื�นหรอืโปรแกรมท่องเที�ยวได ้

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ�ามนัเชื�อเพลิงของสายการบนิ
(Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)

คิดตามอัตราที�ทางสายการบนิปรบัค่าธรรมเนียม ณ วนัที� 11 กรกฎาคม 2565 การเปลี�ยนแปลงของสายการบนิใน
ภายหลัง ถือเป�นค่าทัวรส์ว่นเพิ�มที�ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บตามความเป�นจรงิ ณ วนัที�ออกตั�ว

ตั�วเครื�องบนิ (Air Ticket)

ในการเดินทางเป�นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพรอ้มกัน หากต้องการเลื�อนวนัเดินทางกลับ ท่านจะ
ต้องชาํระค่าใชจ้า่ยสว่นต่างที�สายการบนิเรยีกเก็บ และการจดัที�นั �งของกรุป๊ เป�นไปโดยสายการบนิเป�นผูกํ้าหนด ซึ�งทา
งบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบรษัิทฯ ได้ดําเนินการออกตั�วเครื�อง
บนิไปแล้ว ผูเ้ดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านั�น และหากท่านไมแ่น่ใจในวนัเดินทางดังกล่าว
กรุณาตรวจสอบกับเจา้หน้าที�ฯ เพื�อยนืยนัในกรณีที�ตั�วเครื�องบนิสามารถทํา REFUND ได้หรอืไมก่่อนที�ท่านจะชาํระเงิน
ค่าทัวรส์ว่นที�เหลือ



โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)

หอ้งพกัแบบ Twinคือหอ้งพกัที�มเีตียงเดี�ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ�งหอ้ง / สาํหรบัพกั 2 ท่าน
หอ้งพกัแบบ Doubleคือหอ้งพกัที�มเีตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาํหรบัพกั 2 ท่าน
หอ้งพกัแบบ Triple Roomคือหอ้งพกัที�เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรอืเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง
/ สาํหรบัผูพ้กั 3 ท่าน (ทั�งนี�ขึ�นอยูกั่บการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที�แตกต่างกันในแต่ละประเทศ) 
หอ้งพกัแบบ Singleคือหอ้งพกัที�มเีตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ�งหอ้ง / สาํหรบัพกั 1 ท่าน
หอ้งพกัแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที�มเีตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาํหรบัพกั 1
ท่าน
หอ้งพกัในโรงแรมเป�นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที�ท่านมคีวามประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3
เตียง (Triple Room) ขึ�นอยูกั่บขอ้จาํกัดของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ�งมกัมี
ความแตกต่างกัน ซึ�งอาจจะทําใหท่้านไมไ่ด้หอ้งติดกันตามที�ต้องการ
โรงแรมหลายแหง่ในยุโรปจะไมม่เีครื�องปรบัอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอุีณหภมูตํิ�า เครื�องปรบัอากาศที�มจีะให้
บรกิารในชว่งฤดรูอ้นเท่านั�น 
ในกรณีที�มกีารจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป�นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึ�น 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�
ในการปรบัเปลี�ยน หรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที�มลัีกษณะเป�น Traditional Building หอ้งที�เป�นหอ้งเดี�ยวอาจเป�นหอ้งที�มขีนาดกะทัดรดั และ
ไมม่อ่ีางอาบนํ�า ซึ�งขึ�นอยูกั่บการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั�น ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน
ด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถจา่ยเพิ�มเป�นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE
USE เป�นค่าใชจ้า่ยเพิ�มเติมได้

สถานที�เขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee)

การจดัโปรแกรมทัวรเ์ป�นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั�งป� หากวนัเดินทางดังกล่าวตรงกับวนัที�สถานที�เขา้ชมนั�นๆ ป�ด
ทําการ หรอื ป�ดโดยมไิด้แจง้ล่วงหน้า หรอื การเป�ดรบัจองผา่นทาง Online โดยในวนัที�คณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจอง
ผา่นระบบดังกล่าวได้ ทางบรษัิทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที�ระบุไวใ้นเอกสารของสถานที�นั�นๆ หรอื สลับ
โปรแกรมเพื�อใหท่้านได้เขา้ชมสถานที�ดังกล่าวได้ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอืเหตหุนึ�งเหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป�น
ผลทําใหท่้านไมส่ามารถเขา้ชมสถานที�ดังกล่าวได้ ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน เนื�องจากได้ชาํระ
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที�เขา้ชมจากเจา้หน้าที�ในชว่งวนัเดินทางของท่าน
ก่อนชาํระเงิน

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter)

ค่าทัวรไ์ดร้วมค่าขนสมัภาระสาํหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมกีระเป�าเพิ�มเติม ท่านจะถกูเรยีก
เก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไมส่ามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป�าขึ�นลงได ้ท่านสามารถเรยีก
รอ้งเงินคืนได ้2 ยูโร / ใบ / ครั�ง
สาํหรบันํ�าหนักของสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใต้ท้องเครื�องบนิ คือ 20 กิโลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชั�น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางนํ�าหนกัเพิ�มเป�นสทิธขิองสายการบนิที�ท่านไมอ่าจปฏิเสธได้
สาํหรบักระเป�าสมัภาระที�ทางสายการบนิอนญุาตใหน้าํขึ�นเครื�องได ้ต้องมนีํ�าหนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู
ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรอื 25 เซนติเมตร (9.75 นิ�ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ�ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ�ว)
ในบางรายการทัวร ์ที�ต้องมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนกัของกระเป�าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้�ากวา่มาตรฐานได ้ทั�งนี�
ขึ�นอยูกั่บขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมร่บัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในนํ�าหนกัสว่นที�เกิน
กระเป�าและสมัภาระที�มล้ีอเลื�อนและมขีนาดใหญเ่กิน ไมเ่หมาะกับการเป�นกระเป�าถือขึ�นบนพาหนะการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในความรบัผดิชอบต่อกรณเีกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป�า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อันเกิดจาก
สายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป�นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ซึ�งจะรบัผดิชอบต่อการสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ท่าน



การสบูบุหรี� (Smoking Area)

ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงค์เรื�องการงดสบูบุหรี� บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที�ต่าง ๆ จะมขีอ้กําหนดที�
ชดัเจนในเรื�องการสบูบุหรี� และมสีถานที�โดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี� ทั�งนี�เนื�องจากสขุภาพของคนสว่นรวม

การเดินทางเป�นครอบครวั (Family)

หากท่านเดินทางเป�นครอบครวัใหญ่ หรอืเดินทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที�ต้องได้รบัการดแูลเป�นพเิศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตัว ไมส่ะดวกในการเดินท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั�วโมง

ติดต่อกัน ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื�องจากการเดินทางเป�นหมูค่ณะ
หวัหน้าทัวรม์คีวามจาํเป�นต้องดแูลคณะทัวรทั์�งหมด



เอกสารในการยื�นวีซ่าของประเทศฝรั�งเศส  
ใช้เวลายื�นประมาณ 14-30 วันทําการ

(การขอวีซ่าประเทศฝรั�งเศสผู้เดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิ�วมือด้วยตนเอง
ณ ศูนย์รับคําร้องขอวีซ่าประเทศฝรั�งเศส)

 

พาสปอรต์ที�ยงัไมห่มดอายุ และมอีายุไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืนก่อนวนัหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เล่มเก่าไมว่า่จะเคยมวีซีา่
ในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรอืประเทศอื�น ต้องนาํไปแสดงดว้ยเพื�อเป�นการง่ายต่อการอนมุติัวซีา่
รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ�ว จาํนวน 2 ใบ พื�นหลังเป�นสขีาว (ไมใ่ชร่ปูขาวดาํ และหา้มสแกน) มอีายุไมเ่กิน 6 เดอืน และ
เหมอืนกันทั�ง 2 รปู
สาํเนาทะเบยีนบา้น /สาํเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ /สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกลุ /สาํเนาทะเบยีนสมรส,

หยา่ /  สาํเนาสติูบตัร ในกรณอีายุไมถึ่ง 20 ป�บรบูิรณ์ 

หนงัสอืรบัรองการทํางานจากบรษัิท (ภาษาอังกฤษ) / สงักัดที�ท่านทํางานอยูต้่องเป�นภาษาอังกฤษเท่านั�นโดยระบุ
ตําแหน่ง, อัตราเงินเดอืนในป�จจุบนั, วนัเดอืนป�ที�เริ�มทํางานกับบรษัิทนี� และชว่งเวลาที�ขอลางานเพื�อเดนิทางไป
ท่องเที�ยว หลังจากนั�นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา และสลิปเงินเดอืนยอ้นหลัง 3 เดือน
กรณีที�เป�นเจา้ของกิจการ ขอสาํเนาใบทะเบยีนการค้า, ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนงัสอืรบัรองบรษัิทที�คัดไวไ้มเ่กิน
6เดือน พรอ้มวตัถปุระสงค์ หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงินของบรษัิท ยอ้นหลัง 6 เดอืน
Statement บญัชเีงินฝากออมทรพัยส์ว่นตัว ยอ้นหลัง 6 เดอืน การเงินต้องอัพเดทเป�นเดอืนป�จจุบนั ควรเลือก
เล่มที�มกีารเขา้ออกของเงินสมํ�าเสมอ และมจีาํนวนไมตํ่�ากวา่ 6 หลัก เพื�อใหเ้หน็วา่มฐีานะการเงินเพยีงพอที�จะ
ครอบคลมุกับค่าใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมื�อกลับสูภ่มูลํิาเนา ในกรณทีี�เดนิทางเป�นครอบครวัหากใชบ้ญัชใีด
บญัชหีนึ�งในการยื�นขอวซีา่ ต้องออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้า่ยในครอบครวัดว้ย ***สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสราย
วนั***

กรณีที�บรษัิทของท่าน เป�นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางใหกั้บผูเ้ดนิทางทั�งหมด นอกเหนอืจากเอกสารขอ้
1-6 แล้ว ทางบรษัิทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ�งฉบบัเพื�อแสดงความรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ย และการกลับมา
ทํางานของท่าน โดยระบุชื�อผูเ้ดนิทางและเหตผุลที�จดัการเดนิทางนี�ในจดหมายดว้ย
กรณีที�เป�นนักเรยีน นกัศึกษาจะต้องม ีหนงัสอืรบัรองจากสถาบนัการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจรงิ 

กรณีที�เดก็อายุตํ�ากวา่ 20 ป� เดนิทางไปกับ บดิาหรอืมารดา ท่านใดท่านหนึ�ง จะต้องทําจดหมายยนิยอม โดยที�บดิา,
มารดา จะต้องไปยื�นเรื�องแสดงความจาํนงในการอนญุาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกับอีกท่านหนึ�งได ้ณ ที�วา่การอําเภอ
หรอืเขต โดยมนีายอําเภอ หรอืผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชื�อ และประทับตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป�นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะ
ถกูปฏิเสธวซีา่ สถานทตูไมคื่นค่าธรรมเนยีมที�ไดช้าํระไปแล้ว และหากต้องการขอยื�นคํารอ้งใหม ่ก็ต้องชาํระค่า
ธรรมเนียมใหมท่กุครั�ง
กรณีที�ท่านยกเลิกการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แล้ว ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวซีา่
ของท่าน เนื�องจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป�นสถิติในนามของบรษัิทฯ 

ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคืนค่าธรรมเนยีมวซีา่ใหกั้บผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป�น
เหตผุลใดก็ตาม ท่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งคืนค่าวซีา่ได้


