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11 เม.ย. 2561
21.00 น.

หมายเหตุ

12 เม.ย. 2561
00.05 น.
07.05 น.
10.00 น.

12.30 น.
บ่าย

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มหานครปารีส (ฝรั่งเศส)

พร้ อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์
D 16-19 สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระ
และการเช็คอิน
ทางบริษัทได้ จดั เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดินทาง โดย
ซื ้อตัว๋ เครื่องบิน, เช่ารถโค้ ช, จองโรงแรมที่พกั , ร้ านอาหาร ตลอดจนสถานที่
เข้ าชมต่าง ๆ เพือ่ เป็ นการเตรียมพร้ อมให้ กบั กรุ๊ปทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์
อันสุดวิสยั อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาด
เที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ
รวมถึงการถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเป็ นผลทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรือ ไม่
สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ ตามโปรแกรม หัวหน้ าทัวร์ มีสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ที่ทา่ นได้
ชาระมาแล้ ว เพราะทางบริ ษัท ฯ ได้ มีการตกลงชาระค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ไว้
ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จา่ ยใด ๆ ที่เกิดขึ ้นนอกเหนือจากในรายการทัวร์
หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ เพราะเป็ นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบ
ได้

พิพธิ ภัณฑ์ ลูฟร์ - ประตูชัย - ถนนชองป์ เอลิเซ่ - จัตุรัสคองคอร์ ด ล่ องแม่ นา้ แซนน์

ออกเดินทางสู่กรุงปารีส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG930
ถึงสนามบินชาร์ลเดอโกล ประเทศฝรัง่ เศส ผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง รถโค้ ช
รอรับท่านแล้ วเดินทางเข้ าสูใ่ จกลางมหานครปารีส
นาท่านเข้ าสู่ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ในอดีตเป็ นพระราชวังที่ใหญ่โตมากที่สุดของโลก
สร้ างขึ ้นในสมัยพระเจ้ าฟิ ลิปออกุสต์ ราวคริสต์ศตวรรษที่ 13 ปั จจุบนั
พระราชวังแห่งนี ้กลายเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทสี่ าคัญและใหญ่โตที่สดุ ในปารีส ที่นกั
ท่องเที่ยวไม่ควรพลาดชม ภายในเป็ นที่เก็บรักษาวัตถุโบราณต่าง ๆ ที่มีคา่
และมีชื่อเสียงของโลก เช่น ภาพเขียน ลาชาก็อง (La Jaconde) หรื อภาพ โม
นาลิซา่ อันเป็ นภาพวาดของเลโอนาร์ ด เดอ วินซี จิตรกรและสถาปนิกชาวอิตา
เลียน และวัตถุโบราณซึง่ เป็ นศิลปะอันล ้าค่าจากชาติตา่ งๆ กว่า 300,000 ชิ ้น
ที่ฝรัง่ เศสเคยมีอิทธิ พลปกครองมาในอดีต ส่วนใหญ่ได้ มาจากตะวันออกกลาง
และอาณานิคมจากประเทศในเอเชีย เช่น รู ปแกะสลักซาโมทราซ (La Victoire
de Samothrace) และรู ปแกะสลักเทพธิ ดาวีนสั (Venus de Milo) และในปี
1981 เอ็ม ไอ เป่ ย สถาปนิกชื่อดังชาวอเมริ กนั ได้ สร้ างทางเข้ าพิพิธภัณฑ์เป็ น
รู ปปิ รามิดกระจก ครอบคลุมเนื ้อที่บนลานนโปเลียน ทาให้ สถาปั ตยกรรมของ
พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ดูโดดเด่นเป็ นสง่า
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านล่องเรือแม่น ้าแซนน์ ชมสถานทีส่ าคัญคูบ่ ้ านคูเ่ มืองสองฝั่งของแม่น ้า
แซนน์ โบราณสถาน และอาคารทีเ่ ก่าแก่สร้ างด้ วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์
ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และทาให้ ให้ ปารี สโดดเด่นเป็ นมหานครที่งดงามแห่ง
หนึง่ ของโลก นาท่านเที่ยวชมมหานครปารี ส นครหลวงแห่งแฟชัน่ ชันน
้ าของ
โลก ถ่ายรู ปกับหอไอเฟล จากจุดชมวิวแบบพาโนรามาที่จตั รุ ัสทรอคคาเดโร
ผ่านชมประตูชยั อาร์ ค เดอ ตรี อองฟ์ สร้ างในปี ค.ศ. 1810 เพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่ง
ชัยชนะของจักรพรรดิ์นโปเลียน ถนนชองป์ เซลิเช่ (Champs-Elysees) เป็ น
ถนนสายสาคัญมีความยาว 2 กม. ร่มรื่ นไปด้ วยเงาต้ นปาตานสองฝั่ ง มีทงั ้
ร้ านค้ าชันน
้ า หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น ้าพุ ภัตตาคารชันเลิ
้ ศ ร้ านกาแฟ
โรงละคร ได้ ชื่อว่าเป็ นถนนทีส่ วยทีส่ ุดในโลก จตุรสั คองคอร์ ด ซึง่ ออกแบบโดย
เลอโนตร (Le Notre) ที่ชวนให้ ระลึกถึงการปฏิวตั ิใหญ่ฝรัง่ เศส สวนตุยเลอลีส์
สวนแบบฝรั่งเศสทีอ่ อกแบบไว้ อย่างงดงาม, โบสถ์แองวาลีดส์อนั งามสง่าด้ วย
ยอดโดมสีทอง ได้ รับการกล่าวขานว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวติ โดดเด่นด้ วย
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พุธ

พฤหัสบดี

Chinese
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18.30 น.

13 เม.ย. 2561
08.00 น.
09.00 น.

12.30 น.
บ่าย

19.00 น.

14 เม.ย. 2561
07.30 น.
08.30 น.

12.00 น.
บ่าย

ผลงานศิลปะอันยิง่ ใหญ่
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่พ
ี ัก HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE**** หรื อ
เทียบเท่ า

พระราชวังแวร์ ซายส์ - โบสถ์ โนตเตรอดาม - ช้ อปปิ ้ งดิวตีฟ้ รี ห้ างสรรพสินค้ า แกลเลอรีลาฟาแยต - Dinner Cruise

Local

www.hotel-montparnasse.com

ศุกร์

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
นาท่านเดินทางสู่พระราชวังแวร์ ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปฐพีซงึ่ อยูห่ า่ ง
จากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ปั จจุบนั บางส่วนของพระ
ราช วังนี ้ได้ รับการบูรณะเรี ยบร้ อยแล้ ว นาท่านเข้ าชมความงามของพระราชวัง
ภายในห้ องต่าง ๆ อาทิ ห้ องเทพอพอลโล, ห้ องเทพวีนสั , ห้ องเทพไดอาน่า
และห้ องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละห้ องของพระราชวังล้ วนมีคา่ ด้ วยภาพ
เขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝี มอื ชาวฝรัง่ เศส ควรค่าแก่การยกย่องให้ เป็ น
พระราชวังทีง่ ดงามล ้าค่าทีส่ ุดแห่งหนึง่ ของโลก
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Thai
นาคณะชมมหาวิหารโนตเตรอดาม สร้ างด้ วยศิลปะแบบกอธิค ตังอยู
้ บ่ นเกาะ
กลางแม่น ้าจุดกาเนิดของชาวปารี เชียง ประติมากรรมและหน้ าต่างประดับ
กระจกสี (stained glass) โดดเด่นเป็ นสง่าคูบ่ ้ านคูเ่ มือง อิสระให้ ทา่ นช้ อปปิ ง้
สินค้ าแบรนด์ที่โด่งดังของฝรัง่ เศสในแกลลอรี ลาฟาแยตต์ ห้ างสรรพสินค้ าที่
ใหญ่และทันสมัยที่สุด ย่านถนนออสแมนบูโลวาร์ ด และสินค้ าประเภทน ้าหอม
, เครื่ องสาอางค์, เครื่ องประดับ, เครื่ องแต่งกายในร้ าน Duty Free ที่คืนภาษี
ให้ กบั นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Chinese
www.hotel-montparnasse.com
นาท่ านเข้ าสู่ท่พ
ี ัก HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE**** หรื อ
เทียบเท่ า

มองต์ มาตร์ - ขึน้ ชัน้ 2 หอไอเฟล - รถไฟทีจีวี - กอลมาร์

เสาร์

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเดินทางสู่มองต์มาตร์ (Montmartre) ตังอยู
้ บ่ นเนินเขาทางตอนเหนือ
ของกรุ งปารี ส เป็ นย่านศิลปะที่โด่งดังแห่งหนึง่ ในอดีตประมาณคริ สต์ศตวรรษ
ที่ 19 มีศิลปิ นดัง ๆ มาปั กหลักอยูห่ ลายคนก่อนที่จะมีชื่อเสียง บนเนินเขาสูง
130 เมตร เป็ นที่ตงของโบสถ์
ั้
ซาเครเกอร์ สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์สถานทีอ่ ทุ ิศ
แด่ชาวฝรัง่ เศส ที่เสียชีวิตจากสงครามกับปรัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะ
สไตล์โรมัน - ไบเซนไทน์ ด้ านล่างเป็ นย่านปิ กลั ล์ (Pigalle) แหล่งบันเทิงยาม
ราตรี ของกรุงปารีส จากนันน
้ าท่านขึ ้นลิฟต์สู่ชนั ้ 2 ของหอไอเฟลเพื่อชมวิว
ทิวทัศน์ของมหานครปารี ส

Buffet

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางโดยรถไฟด่วนจากสถานี Paris Est สู่เมืองกอลมาร์ วิ่งด้ วย
ความเร็ ว 250 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง เมื่อถึงสถานีกอลมาร์ เมืองหลวงของ
จังหวัดโอ-แร็งในแคว้ นอาลซัส กอลมาร์ ตงอยู
ั ้ บ่ น “เส้ นทางไวน์ของอาลซัส”
และได้ ชื่อว่าเป็ น “capitale des vins d'Alsace” นาท่านเทีย่ วชมเมืองที่แสน
น่ารักและโรแมนติก เมืองเก่าแก่แห่งนี ้ถูกจัดอันดับให้ เป็ นเมืองที่นา่ มาท่อง
เที่ยวเป็ นอันดับต้ นๆของประเทศฝรั่งเศส บรรยากาศเต็มไปด้ วยกลิ่นอายของ
ยุคกลางและสถาปั ตยกรรมของอาคารบ้ านเรือนเก่าแก่ โบสถ์เซนต์มาร์ ติน ซึง่

Local
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19.00 น.

15 เม.ย. 2561
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

16 เม.ย. 2561
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

เป็ นโบสถ์ประจาเมืองสร้ างขึ ้นจากหินสีชมพูทงหลั
ั ้ ง “La Petite Venise” เป็ น
จุดถ่ายรู ปริ มคลองที่มีบ้านเรื อนสไตล์ Timber Framing ตังเรี
้ ยงรายอยูร่ ิ มน ้า
โดยเฉพาะในตัวเมืองเก่าที่มีทงบ้
ั ้ านแบบโบราณ ร้ านค้ า โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ ที่
ทาให้ ทา่ นรู้สึกได้ ถงึ การย้ อนเวลาสู่อดีตกว่า 4-500 ปี
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่พ
ี ัก MERCURE COLMAR CENTRE UNTERLINDEN
HOTEL**** หรื อเทียบเท่ า

Local
www.mercure.com

กอลมาร์ - อินเทอลาเก้ น (สวิตเซอร์ แลนด์ ) - อิสระให้ ช้อปปิ ้ ง

อาทิตย์

กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ ฟราวยอค - ลูกาโน่

จันทร์

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
คณะออกเดินทางสู่กริ นเดอวาลด์ จุดเริ่ มต้ นของการท่องเทีย่ วยอดเขายุงค์ฟ
ราว ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้ เป็ นพื ้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่ง
แรกของยุโรป สัมผัสรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ ้น
พิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน ้าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึง่ ได้ รับ
การยกย่องว่าเป็ น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้ นทางขึ ้นสู่ยอดเขา รถไฟ
จอดให้ ทา่ นได้ ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน ้าแข็งขนาดใหญ่ Aletsch ที่ยาวทีส่ ุดใน
เทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย จนถึง
สถานีรถไฟทีส่ งู ที่สุดในยุโรป เพลิดเพลินสนุกสนานไปกับการเล่นหิมะในลาน
กว้ าง Sphinx จุดชมวิวที่สงู ทีส่ ุดในยุโรป มองเห็นได้ กว้ างไกลทีส่ ุด ณ จุด
3,571 เมตร พาท่านชมถ ้าน ้าแข็งทีแ่ กะสลักให้ สวย งามอยูใ่ ต้ ธารน ้าแข็ง 30
เมตร อิสระให้ ทา่ นได้ สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายุงค์ฟ
ราว และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ ด โดยที่ทาการไปรษณีย์ที่สงู ทีส่ ุดใน
ยุโรป
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
นาคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ ้าเส้ นทางเดิม เส้ นทางแสนสวย
ผ่านเมืองเวงเก้ น หมูบ่ ้ านปลอดมลพิษและหมูบ่ ้ านเลาเทอบรุ นเน่น แล้ ว
เดินทางเข้ าสูเ่ มืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศแสนสวยริ มทะเลสาบ ที่ตงอยู
ั้ ่
ระหว่างพรมแดนของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์และอิตาลี

Buffet

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
นาท่านเดินทางข้ ามสู่พรมแดนสวิตเซอร์ แลนด์ที่กรุ งเบิรน์ เมืองหลวงอันงาม
สง่าของชาวสวิส กรุ งเบิร์นเป็ นเมืองเก่าจากยุคกลางทีส่ วยงาม ตังอยู
้ ร่ ิ มคุ้ง
โค้ งของแม่น ้าอาเรอ (Aare River) ล้ อมรอบทัง้ 3 ด้ าน เป็ นชัยภูมิที่เหมาะสม
ในการตังเมื
้ อง ชื่อเมืองมาจาก "Baren" หรื อเมืองแห่งหมี สัญลักษณ์ของเมือง
คือบ่อหมี (Bear Pit) ที่นกั ท่องเที่ยวนิยมในการไปเยี่ยมชม ภายในเมืองเก่าที่
ได้ รับการอนุรักษ์ ไว้ ได้ อย่างดี หลังจากได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมและเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก นับว่าเป็ นเมืองโบราณเก่า
แก่และโรแมนติก เหมาะแก่การเดินเที่ยวชม ความงดงามของสถาปั ตยกรรม
เป็ นสิ่งที่นกั ท่องเที่ยวไม่ควรพลาด
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Thai
เดินทางสูเ่ มืองอินเทอลาเก้ น อันเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของ กังตองแบรน
เนอร์ โอเบอลันด์ ตังอยู
้ ท่ ะเลสาบสองแห่ง มีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็ นฉาก
หลัง อีกทังยั
้ งเป็ นเมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริ สุทธิ์ เมืองเล็ก
ๆ บรรยากาศเสมือนหนึง่ เมืองในหุบเขา ถนนสายหลักเรี ยงรายไปด้ วย ร้ านค้ า
ร้ านขายของที่ระลึก ร้ านอาหาร ในสไตล์แบบสวิส เพลิดเพลินกับการชมเมือง
และช้ อปปิ ง้ สินค้ าตามอัธยาศัย
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นาท่ านเข้ าสู่ท่พ
ี ัก METROPOLE HOTEL**** หรื อเทียบเท่ า
www.metropole-interlaken.ch

EUR04_FR-CH-IT 11 DAYS (11-21 April, 2018)

Local

4/9

19.00 น.

17 เม.ย. 2561
07.00 น.
08.00 น.
13.00 น.
บ่าย

18.00 น.
19.00 น.

18 เม.ย. 2561
07.00 น.
08.00 น.
12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่พ
ี ัก HOTEL ADMIRAL**** หรื อเทียบเท่ า

ลูกาโน่ - โรแมนติกบนเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์ โค - ล่ องเรือ
กอนโดล่ า

Chinese

www.luganohoteladmiral.com/

อังคาร

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
นาคณะเดินทางสู่จงั หวัดเวเนเซีย เมืองหลวงของแคว้ นเวเนโต เป็ นแคว้ นที่มี
ความมัง่ คัง่ และเป็ นแหล่งอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศอิตาลี อีกทังยั
้ ง
เป็ นแคว้ นที่มีนกั ท่องเที่ยวมามากทีส่ ุดแห่งหนึง่ อีกด้ วย มีนกั ท่องเที่ยวมาเยือน
ไม่ต่ากว่า 60 ล้ านคนในทุก ๆ ปี
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
นาท่านลงเรื อทัศนาจรข้ ามสู่เกาะเวนิส (เมืองที่ไม่มีรถยนต์วงิ่ ผ่าน) เกาะเวนิส
มีเกาะน้ อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ ้นฝั่ ง
ที่ซานมาร์ โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส ผ่านชม Doge Palace อันเป็ นที่
ประทับของเจ้ าผู้ครองนครเวนิสในอดีตและมีความรุ่งเรือง เมื่อครัง้ ทาการค้ า
กับตะวันออกไกล สะพานถอนหายใจที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต การเป่ า
แก้ วมูราโน่งานฝี มือตังแต่
้ ครังบรรพบุ
้
รุษที่มีชื่อเสียง แล้ วไปชมความสวยงาม
ของจัตรุ ัสซานมาร์ โค ที่กว้ างขวางรายล้ อมไปด้ วยศิลปะและสถาปั ตยกรรม
แบบไบเซนไทน์ที่แม้ แต่นโปเลียนยังหลงใหล โบสถ์เซนต์มาร์ ค, หอระฆัง, เสา
แห่งนักบุญ ทาให้ ดงู ามสง่ายิ่งนัก อิสระให้ ทา่ นได้ เดินเที่ยวชมเกาะอันแสนโร
แมนติก หรื อช้ อปปิ ง้ สินค้ าของเมืองอาทิ ผ้ าลูกไม้ หรื อจิบกาแฟในร้ าน Café
Florian ที่เปิ ดให้ บริ การมาตังแต่
้ ปีค.ศ. 1720 รายการทัวร์ รวมค่ าใช้ จ่ายใน
การล่ องเรื อกอนโดล่ า เพื่อชมความโรแมนติกของนครเวนิส
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
คณะนัง่ เรื อกลับสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ทที่ า่ เรือตรอนเคตโต้ แล้ วเข้ าโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ท่พ
ี ัก FOURPOINT by SHERATON VENICE MESTRE www.starwoodhotels.com
HOTEL**** หรื อเทียบเท่ า

เวนิส เมสเตร้ - หอเอนปิ ซ่ า - ฟลอเร้ นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอ
เรีย

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะออกเดินทางสู่เมืองปิ ซา่ อันเป็ นที่ตงของหอเอนปิ
ั้
ซา่ เป็ นสิ่งมหัศจรรย์
1 ใน 7 ของโลก ในแคว้ นทอสคาน่า
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสู่จตุรสั กัมโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จตุรัส
อัศจรรย์" หรื อที่ได้ รับลงทะเบียนเป็ นมรดกโลกในชือ่ จตุรัสดูโอโมแห่งปิ ซา่ คือ
บริ เวณทีล่ ้ อมรอบด้ วยกาแพงใจกลางเมืองปิ ซา่ ประกอบไปด้ วยสิ่งก่อสร้ าง
ได้ แก่ มหาวิหารปิ ซา่ (Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุม่ (Baptistery) เริ่ ม
สร้ างปี ค.ศ.1173 แล้ วเสร็ จในปี 1372 ปั จจุบนั ยูเนสโกประกาศให้ เป็ นมรดก
ทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1987 อิสระให้ ทา่ นถ่ายภาพเป็ นทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย
จากนันเดิ
้ นทางเข้ าสูเ่ มืองเก่าของนครฟลอเร้ นซ์
นาคณะเข้ าสู่เมืองเก่าของนครฟลอเร้ นซ์ เมืองนี ้เป็ นศูนย์กลางแห่งศิลปะใน
ยุคเรอเนสซองส์ และเป็ นเมืองที่ไม่อนุญาตให้ รถโค้ ชเข้ าไปในเขตเมือง มีมหา
วิหารซานตามาเรี ยเดลฟิ โอเร หรื อ Duomo แห่งนครฟลอเร้ นซ์เป็ นศูนย์กลาง
ใกล้ กนั เป็ นจตุรสั ซินญอเรี ย 1 ใน 3 จัตรุ ัสที่โดดเด่นของอิตาลี นอกจากราย
ล้ อมด้ วยอาคารเก่าแก่แล้ ว ยังมีงานประติมากรรมแกะสลักหินอ่อนที่งดงาม
ทังรู้ ปแกะสลักเดวิด เทพเนปจูน เทพอพอลโล เพอร์ ซิอสุ เฮอร์ คิวลีส รวมทัง้
อนุสาวรี ยข์ องโคสิโม่ที่ 1 แห่งตระกูลเมดิซี ผ่านชมพิพธิ ภัณฑ์อฟุ ฟิ ซี ที่เก็บงาน
ศิลปะล ้าค่าในยุคกลาง ชมสะพานอันเก่าแก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรกทีข่ ้ าม
แม่น ้าอาร์ โน
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
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พุธ

Buffet
Chinese

Local
5/9

19 เม.ย. 2561
07.00 น.
08.00 น.
12.00 น.
13.00 น.

18.30 น.

20 เม.ย. 2561
07.00 น.
08.00 น.

นาท่ านเข้ าสู่ท่พ
ี ัก STARHOTELS VESPUCCI**** หรื อเทียบเท่ า

ฟลอเร้ นซ์ - กรุงโรม - โคลอสเซียม - นา้ พุเทรวี่ - บันไดสเปน

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
คณะออกเดินทางเข้ าสู่กรุ งโรม ระหว่างเส้ นทางท่านจะได้ เห็นร่องรอยของ
อารยธรรมของชาวอีทรัสกัน ที่อยูม่ าตังแต่
้ ครังก่
้ อนคริ สต์กาล จนกระทัง่ โรมัน
เข้ ามาครอบครอง บ้ านเรือนตลอดจนปราสาทเก่าแก่ตงอยู
ั ้ บ่ นเนินเขา เป็ น
ชัยภูมิที่เหมาะสมผ่านท้ องทุง่ เกษตรกรรม และแหล่งผลิตไวน์ชนดี
ั้
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เที่ยวชมกรุงโรมที่ยิ่งใหญ่มีอายุเก่าแก่เกือบ 2,000 ปี ค่ าทัวร์ รวมตั๋วเข้ าชม
สนามกีฬาโคลอสเซียม สิ่งก่อสร้ างที่ได้ รับการยกย่องให้ เป็ น 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬาแห่งกรุงโรมนี ้ถูกสร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 72 ปั จจุบนั ได้
มีการบูรณะเป็ นโบราณสถานทีส่ ามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ทวั่ โลก
และ
สถานทีน่ า่ สนใจในประวัติศาสตร์ อาทิ ประตูชยั คอนสแตนติน, โรมันฟอรั่ม ซึง่
เป็ นศูนย์กลางชีวิตในเมืองของโรมยุคโบราณ, สนามกีฬามักซีมสุ จัตรุ สั เวเน
เซีย อนุสาวรี ย์พระเจ้ าวิคเตอร์ -เอ็มมานูเอ็ล ราลึกถึงการรวมชาติ นาชมน ้าพุ
เทรวี่ ผลงานมาสเตอร์ พซี ของนิโคลัส ซาลวี แล้ วอิสระให้ ทา่ นได้ สารวจสินค้ า
แบรนด์เนมบนถนนคอนดอตติ ย่านบันไดสเปน ที่มีชื่อเสียงและคลาคล่าไป
ด้ วยนักท่องเที่ยว
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่พ
ี ัก COURTYARD by MARRIOTT ROME CENTRAL
PARK**** หรื อเทียบเท่ า

วาติกัน - มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ - สนามบิน - กรุงเทพฯ

13.55 น.

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเข้ าสู่นครรัฐวาติกนั
ซึง่ เป็ นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริสต์
นิกายโรมันคาทอลิก ตื่นตาตื่นใจกับความอลังการยิ่งใหญ่ของมหาวิหารเซนต์
ปี เตอร์ ที่ได้ รับการตกแต่งอย่างโอ่อา่ หรู หรา ถือเป็ นศาสนสถานที่งดงามหาที่
เปรี ยบได้ ในโลกใบนี ้ ชมรู ปปั น้ แกะสลักเฟี ยต้ า ผลงานชิ ้นเอกของมิเกลัน-แอง
เจโล เสาพลับพลาทีอ่ อกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้
ยาก มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ แห่งนี ้โอบล้ อมด้ วยระเบียงเสาครึ่งวงกลม ซึง่ เบอร์
นินี ตังใจออกแบบเปรี
้
ยบเทียบเสมือนแขนของศาสนาจักร ที่ยื่นออกไปโอบ
ล้ อมโลกและคริสต์ศาสนิกชน ความใหญ่โตของจัตรุ ัสนี ้สามารถจุคนได้ ถงึ
400,000 คนในช่วงทีมีพธิ ี สาคัญทางศาสนา ซึง่ ปั จจุบนั ล้ วนแต่เป็ นสิ่งที่
สาคัญล ้าค่าคูบ่ ้ านคูเ่ มืองของอิตาลีทงสิ
ั ้ ้น
ออกเดินทางสูส่ นามบินลีโอนาร์ โด ดาวินชี เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯ มีเวลา
ให้ ทา่ นได้ ทา TAX REFUND คืนภาษี กอ่ นการเช็คอิน
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 945

05.35 น.

การบินไทยนาท่ านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

10.00 น.

21 เม.ย. 2561

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

www.starhotels.com

พฤหัสบดี
Buffet

Thai

Local
www.marriott.com

ศุกร์

Buffet

เสาร์

(หมายเหตุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า
โดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับเป็ นหลักฯ)
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

กาหนดวันเดินทาง
11 - 21 เมษายน 2561

ผู้ใหญ่พักห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน) ราคาท่านละ
เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ
เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ
พักห้ องเดี่ยว (DBL SGL USED) จ่ายเพิ่มท่านละ
พักห้ องเดี่ยว (SGL SUPPLEMENT) จ่ายเพิ่มท่านละ
ในกรณีที่ไม่ใช้ ตวั๋ ผู้ใหญ่ หักต่อท่าน
ในกรณีที่ไม่ใช้ ตวั๋ เด็ก หักต่อท่าน
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ค่าทัวร์ รวม :

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
ค่าทัวร์ ไม่รวม :

✓

ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2560
ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
ค่าเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ลฟู ท์ / ค่าเข้ าชมพระราชวังแวร์ ซายส์ / ค่าเรือล่องแม่น ้าแซนน์ / ค่าลิฟท์ขึ ้นชั ้น 2 หอไอเฟล
/ ค่ารถไฟชั ้น 2 TGV สูก่ อลม่าร์ / ค่ารถไฟสายภูเขายุงค์ฟราวยอค / ค่าเรือไป-กลับเกาะเวนิส / ค่าเข้ าชมสนามกีฬา
โคลอสเซียม
โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าอิตาลี (เชงเก้ น)
ค่าบริการนาทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นาเที่ยว และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
ค่าธรรมเนียมวีซ่าอิตาลี (เชงเก้ น) **เป็ นไปตามเงื่อนไขและกฏเกณฑ์ของสถานฑูตกลุม่ เชงเก้ น**
ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย)แบบ OASIS TRIPPER PLAN.คุ้มครองการ
สูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และ
ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั ้งนี ้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของสัมภาระ
และเที่ยวบิน กรุ ณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสาร แนบท้ ายใบจองทัวร์
ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7
กิโลกรัม
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%

 ค่าธรรมเนียมภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรือที่ท่านรู้จักและ
เชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขั ้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุ ณาจอง
ทัวร์ และชาระเงินมัดจาล่วงหน้ า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึง่ ท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจาดังกล่าวจะ
เป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือล่วงหน้ า 21 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงิน
ส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
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 ้งอาจจะมีผลกระทบ
กับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
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
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▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วันก่อนการเดินทาง
▪ หัก 50% ของค่าทัวร์
▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-1 วันก่อนการเดินทาง
▪ หัก 90% ของค่าทัวร์
▪ ยกเลิกก่อนการเดินทางวันบิน หรือ NO SHOW
▪ หัก 100% ของค่าทัวร์
ในกรณีที่วนั เดินทางดังกล่าวเป็ นตัว๋ เงื่อนไข NON-REFUND
▪ หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
ทันตามกาหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั ้น และต้ องไม่อยู่ในเงื่อนไข
ของตัว๋ 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 ิวี
ซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนาให้ ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ
ล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงการท่องเที่ยว รวมทั ้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิด
เหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดย
สิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ OASIS TRIPPER PLAN ของ เอ ดับเบิลยู พี เซอร์ วิส
เซส (ประเทศไทย) ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านั ้น ทั ้งนีจ้ ะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์
ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อัน
เนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ
มาแล้ ว
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 ้นๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั ้งหมดเป็ นสิทธิของสายการบินเท่านั ้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง
ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
▪ 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 /
สาหรับผู้พกั 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) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความแตกต่างกัน ซึง่
อาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้ บริการ
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 น
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
▪ การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทั ้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับ วันที่สถานที่เข้ 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 สลับโปรแกรม
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เพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรือเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ ท่าน
ไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน เนื่องจากได้ ชาระ Reservation Fee ไป
แล้ ว กรุ ณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
▪ ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม ท่าน
จะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้
ท่านสามารถเรียกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั ้ง
▪ สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาหรับผู้โดยสารชั ้น
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธ
ได้
▪ 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 ต่ากว่า
มาตรฐานได้ ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้ จ่าย
ในน ้าหนักส่วนที่เกิน
▪ กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
▪ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร อัน
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริการจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อ
การสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน

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 ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง
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 บริ บรู ณ์ และกรณีที่ผ้ เู ดินทางอายุเกิน 20 ปี บริบูรณ์ แต่ยังคงสถานะเป็ นนักเรียน/นักศึกษา และมี
บิดาหรือมารดาเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายให้
 หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท/ สังกัดที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั ้นโดยระบุตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั ,วัน
เดือนปี ที่เริ่มทางานกับบริษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั ้นจะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนด
ลา (หนังสือรั บรองการทางานที่ย่ นื ในแต่ ละประเทศ ต้ องออกไม่ เกิน 30 วัน ก่ อนการไปยื่นวีซ่าในแต่ ละประเทศ)
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 1 เดือน พร้ อมวัตถุประสงค์
หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
 หนังสือรั บรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) บัญชีออมทรั พย์ ส่วนตัวเท่ านัน้ มีอายุไม่ เกิน 15 วันจากวันยื่นคา
ร้ องวีซ่า พร้ อมสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงินล่ าสุดไม่ เกิน 7 วัน โดยไม่ มีข้อยกเว้ นใดๆทัง้ สิน้ ทั ้งนี ้ควรเลือกเล่มที่มี
การเข้ าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่าง
ไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ ูมิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรับรอง
ค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทั ้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1-6 แล้ ว ทางบริษัท
จะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและ
เหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรียนนักศึกษาจะต้ องมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั ้น
พร้ อมสาเนาบัตรนักเรียน
กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 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 วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง
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กายสุภาพ ทั ้งนี ้บริษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่าน
ไม่สามารถเรียกร้ องคืนค่าวีซ่าได้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่ า
ท่ านได้ ยอมรับในข้ อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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