
 

ตลาดทวัร์ เวบ็เดยีว เทีย่วทัว่โลก โทร. 0 2184 6990 เวบ็ไซต์   www.taladtourmag.com                          หน้า 1 จาก 8 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
 

BBeesstt  ooff  EEuurrooppee  
ฝรัง่เศส สวิตเซอรแ์ลนด ์อิตาลี 10 วนั 

RReeccoommmmeennddeedd  
นัง่เรือลอ่งแมน่ ำ้แซนด์ พร้อมชม
ทศันียภำพสองฝ่ังแมน่ ำ้แซนน์ 

และแสงสยีำมค ่ำคืนที่ท ำให้ปำรีส
โดดเดน่เป็นมหำนครที่งดงำม

แหง่หนึง่ของโลก 
 

ชมพระรำชวงัแวร์ซำยน์ ท่ี
ยิ่งใหญ่ที่สดุในปฐพี ลอ่งเรือง
ชมควำมงดงำมสองฝ่ังแมน่ ำ้
แซนน์ ท่ีท ำให้ปำรีสโดดเดน่เป็น
มหำนครท่ีงดงำมแหง่หนึง่    

ของโลก 
 

 

            
 

ประสบกำรณ์ อนัน่ำประทบัใจกบั TITLIS GLACIER EXCURSION 
 ท่ีน่ีคณุสำมำรถสมัผสัหิมะได้ตลอดทัง้ปี 
 สะดวกรวดเร็วกบักำรขึน้สูย่อดเขำด้วย CABLEWAYS โดยไมต้่อง RESERVATION ให้ยุ่งยากไมพ่ลำดเวลำ 
 เพียง 3 นำทีกระเช้ำลอยฟ้ำ (GONDOLA) ขนาด 6 ท่ีนัง่ พาคณุทะยานขึน้สูท้่องฟ้ำ 
 สูย่อดเขำสงู ด้วยกระเช้ำหมนุรอบตวัเองแห่งแรกของโลก เอกลกัษณ์เฉพำะของยอดเขำทิตลิส 
 ณ จดุหมำยปลำยทำง 3,020 เมตรหรือ 10,000 ฟตุ ท่ีอำกำศไมเ่บำบำงจนเกินไป เหมำะสมกบัร่ำงกำย 
 ใต้ธำรน ำ้แข็ง ยงัมีถ ำ้น ำ้แข็งให้คณุได้คนหำ พร้อมกบัดีไซน์แสงสีเสียงอย่ำงงดงำม 
 ชมธำรน ำ้แข็งแห่งเทือกเขำแอลป์ ด้วยกำรนัง่กระเช้ำเปิด ICE FLYER CHAIRLIFT (ไมร่วมในคำ่ตัว๋) 
 ท่ีมีเพียงแห่งเดียวท่ีจะให้คณุได้เพลิดเพลินไปกบักิจกรรมท่ำมกลำงปยุหิมะ SNOW TOYS AT TITLIS GLACIER PARK 

(เฉพำะช่วงฤดหูนำว) 
 ประหยดัเวลำกบักำรเลือกซือ้นำฬิกำแบรนด์ดงัของสวิส ณ ร้ำน SWISS LION  WATCH SHOP  
 อิ่มอร่อยไปกบัอำหำรกลำงวนัโดยเชฟคนไทย กบัเมน ู ASIAN SET MENU (AS MUCH AS YOU CAN EAT) 

ณ ยอดเขำทิตลิส มีอะไรมำกกวำ่ท่ีคณุคิด เรำไมไ่ด้โฆษณำเกินจริง แตเ่ม่ือคณุได้ไปสมัผสัแล้ว คณุจะหลงรัก 
VENICE  

 

 

PISA  

 

 

FLORENCE  

 

 

ROME 
 

 

12 เม.ย. 2561 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - มหานครปารีส (ฝร่ังเศส) พฤหัสบด ี
21.00 น. พร้อมคณะที่สนำมบินสวุรรณภมู ิ อำคำรผู้โดยสำรระหวำ่งประเทศ เคำน์เตอร์ D16-19 

สำยกำรบินไทย เจ้ำหน้ำที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกในเร่ืองสมัภำระและกำรเช็คอิน  
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หมำยเหต ุ ทำงบริษัทได้จดัเตรียมกำรเดินทำงของคณะทวัร์ 15 วนัก่อนกำรเดินทำง โดยซือ้ตัว๋
เคร่ืองบิน, เชำ่รถโค้ช, จองโรงแรมที่พกั, ร้ำนอำหำร ตลอดจนสถำนท่ีเข้ำชมตำ่ง ๆ เพื่อ
เป็นกำรเตรียมพร้อมให้กบักรุ๊ปทวัร์ ในกรณีทีเ่กิดเหตกุำรณ์อนัสดุวิสยัอำทิ กำรยกเลกิ
เที่ยวบิน, กำรลำ่ช้ำของสำยกำรบิน,  กำรพลำดเที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไมท่นั), กำรนดัหยดุ
งำน, กำรก่อกำรจลำจล, ภยัธรรมชำติ รวมถงึกำรถกูปฏิเสธกำรเข้ำเมือง อนัเป็นผลท ำ
ให้กำรเดินทำงลำ่ช้ำ หรือ ไมส่ำมำรถเดินทำงไปยงัจดุหมำยปลำยทำงได้ตำมโปรแกรม 
หวัหน้ำทวัร์ มีสทิธ์ิในกำรปรับเปลีย่นโปรแกรม และไมส่ำมำรถคนืเงินคำ่ใช้จำ่ยตำ่ง ๆ 
ที่ทำ่นได้ช ำระมำแล้ว เพรำะทำงบริษัท ฯ ได้มีกำรตกลงช ำระคำ่ใช้จำ่ยตำ่ง ๆ ไว้
ลว่งหน้ำแล้ว และหำกมีคำ่ใช้จำ่ยใด ๆ ที่เกิดขึน้นอกเหนือจำกในรำยกำรทวัร์ หวัหน้ำ
ทวัร์จะแจ้งให้ทำ่นทรำบ เพรำะเป็นสิง่ที่ทำงบริษัท ฯ มิอำจรับผิดชอบได้ 

 

13 เม.ย. 2561 มองต์มาตร์ - โบสถ์พระหฤทัย - พระราชวังแวร์ซายน์  - ล่องเรือแม่น า้แซนน์ ศุกร์ 
00.05 น. ออกเดินทำงสูก่รุงปำรีส โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินท่ี TG930  
07.05 น. ถึงสนำมบินชำร์ลเดอโกล ประเทศฝร่ังเศส ผำ่นกำรตรวจคนเข้ำเมือง รถโค้ชรอรับทำ่น

แล้วเดินทำงเข้ำสูท่ี่พกัโรงแรม 
 

09.00 น. น ำคณะเดินทำงสูม่องต์มำตร์ (Montmartre) ตัง้อยู่บนเนินเขำทำงตอนเหนือของ
กรุงปำรีส เป็นย่ำนศิลปะท่ีโดง่ดงัแห่งหนึง่ในอดีตประมำณคริสต์ศตวรรษท่ี 19 มี
ศิลปินดงั ๆ มำปักหลกัอยู่หลำยคนก่อนท่ีจะมีช่ือเสียง  บนเนินเขำสงู 130 เมตร 
เป็นท่ีตัง้ของโบสถ์ซำเครเกอร์ สร้ำงขึน้เพ่ือเป็นอนสุรณ์สถำนท่ีอทิุศแดช่ำว
ฝร่ังเศส ท่ีเสียชีวิตจำกสงครำมกบัปรัสเซีย ออกแบบตำมแบบศิลปะสไตล์โรมนั - 
ไบเซนไทน์ ด้ำนลำ่งเป็นย่ำนปิกลัล์ (Pigalle) แหลง่บนัเทิงยำมรำตรีของกรุงปำรีส  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
14.00 น. น ำทำ่นเดินทำงสูพ่ระรำชวงัแวร์ซำยส์ พระรำชวงัทีใ่หญ่ที่สดุในปฐพีซึง่อยูห่ำ่งจำกจดุ

ศนูย์กลำงของปำรีสไปทำงตะวนัตกเฉียงใต้ ปัจจบุนับำงสว่นของพระรำช วงันีไ้ด้รับกำร
บรูณะเรียบร้อยแล้ว น ำทำ่นเข้ำชมควำมงำมของพระรำชวงัภำยในห้องตำ่ง ๆ อำท ิ
ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนสั, ห้องเทพไดอำนำ่ และห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่
ละห้องของพระรำชวงัล้วนมคีำ่ด้วยภำพเขียนสแีบบเฟรสโก้ โดยช่ำงฝีมือชำวฝร่ังเศส 
ควรคำ่แก่กำรยกยอ่งให้เป็นพระรำชวงัที่งดงำมล ำ้คำ่ที่สดุแหง่หนึง่ของโลก  

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
20.00 น. หลงัอำหำร น ำทำ่นลอ่งเรือแมน่ ำ้แซนน์ ชมสถำนท่ีส ำคญัคูบ้่ำนคูเ่มืองสองฝ่ังของ

แมน่ ำ้แซนน์ โบรำณ สถำน และอำคำรท่ีเกำ่แก่สร้ำงด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควร
คำ่แกก่ำรอนรัุกษ์ และท ำให้ให้ปำรีสโดดเดน่เป็นมหำนครที่งดงำมแหง่หนึง่ของโลก 

 

 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก CATALOGNE PARIS GARE MONTPARNASSE HOTEL หรือ
เทียบเทำ่ในระดบัเดียวกนั 

www.hotel-
montparnasse.com 

14 เม.ย. 2561 โบสถ์โนตเตรอดาม - ประตูชยั - จัตุรัสคองคอร์ด - ชองป์เอลิเซ่ - ช้อปป้ิง เสาร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น ำทำ่นเทีย่วชมมหำนครปำรีส นครหลวงแหง่แฟชัน่ชัน้น ำของโลก ชมมหำวิหำรโนตเต

รอดำม สร้ำงด้วยศิลปะแบบกอธิค ตัง้อยูบ่นเกำะกลำงแมน่ ำ้จดุก ำเนิดของชำวปำรี
เชียง ประติมำกรรมและหน้ำตำ่งประดบักระจกส ี (stained glass) โดดเดน่เป็นสงำ่
คูบ้่ำนคูเ่มือง ผำ่นกลุม่อำคำรพิพิธภณัฑ์ลฟูร์ ปัจจบุนัเก็บงำนศิลปะท่ีมคีำ่กวำ่ 
300,000 ชิน้, ถ่ำยรูปกบัประตชูยัอำร์ค เดอ ตรีอองฟ์ สร้ำงในปีค.ศ. 1810 เพื่อเป็น
อนสุรณ์แหง่ชยัชนะของจกัรพรรดิ์นโปเลยีน ถนนชองป์เซลเิช่ (Champs-Elysees) เป็น
ถนนสำยส ำคญัมีควำมยำว 2 กม. ร่มร่ืนไปด้วยเงำต้นปำตำนสองฝ่ัง มีทัง้ร้ำนค้ำชัน้น ำ 
หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น ำ้พ ุ ภตัตำคำรชัน้เลศิ ร้ำนกำแฟ โรงละคร ได้ช่ือวำ่เป็น
ถนนท่ีสวยที่สดุในโลก จตรัุสคองคอร์ด ซึง่ออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ที่ชวนให้
ระลกึถึงกำรปฏิวตัใิหญ่ฝร่ังเศส สวนตยุเลอลส์ี สวนแบบฝร่ังเศสท่ีออกแบบไว้อย่ำง
งดงำม, โบสถ์แองวำลดีส์อนังำมสง่ำด้วยยอดโดมสทีอง, บนัทกึภำพหอไอเฟลจำกมมุ
กว้ำง ณ จตรัุสทรอคคำเดโร ปำรีสได้รับกำรกลำ่วขำนวำ่เป็นพิพิธภณัฑ์ที่มีชีวติ โดด
เดน่ด้วยผลงำนศิลปะอนัยิ่งใหญ่ จำกนัน้น ำทำ่นขึน้ลฟิต์สูช่ัน้ 2 ของหอไอเฟล เพื่อชม
วิวทวิทศัน์ของมหำนครปำรีส  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Thai 

http://www.hotel-montparnasse.com/
http://www.hotel-montparnasse.com/
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14.00 น. อิสระให้ทำ่นช้อปปิง้สนิค้ำแบรนด์ที่โดง่ดงัของฝร่ังเศส ในแกลลอรี ลำฟำแยตต์ ยำ่น
ถนนออสแมนบโูลวำร์ด และสนิค้ำประเภทน ำ้หอม, เคร่ืองส ำอำงค์, เคร่ืองประดบั, 
เคร่ืองแตง่กำยในร้ำน Duty Free  ที่คืนภำษีให้กบันกัทอ่งเที่ยวโดยเฉพำะ 

 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก CATALOGNE PARIS GARE MONTPARNASSE HOTEL หรือ
เทียบเทำ่ในระดบัเดียวกนั 

www.hotel-
montparnasse.com 

15 เม.ย. 2561 ปารีส - รถไฟ TGV สู่ดิจอง - ลูเซิรน์ (สวิตเซอร์แลนด์) อาทติย์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น ำคณะออกเดินทำงสูส่ถำนีรถไฟ Gare De Lyon  
 น ำทำ่นนัง่รถไฟ TGV สูส่ถำนดีิจอง วิ่งด้วยควำมเร็ว 250 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง  
 คณะเดินทำงถึงสถำนีดิจอง รถโค้ชรอรับคณะและเดินทำงสูภ่ตัตำคำร   
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บำ่ย รถโค้ชรอรับคณะและออกเดินทำงข้ำมพรมแดนสูป่ระเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เมืองลเูซิรน์ 

เมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงเป็นเวลำนบัศตวรรษมำแล้วที่นกัท่องเที่ยวและบคุคลผู้มี ช่ือ 
เสียงพำกันมำเยือนเมืองนี ้อิสระให้ช้อปปิง้สินค้ำชัน้ดีของชำวสวิสในเขตคนเดินย่ำน
เมืองเก่ำ อำทิ นำฬิกำชัน้ดี, มีดพบัวิคตอรีน็อกซ์, นำฬิกำกุ๊กก,ู ช็อกโกแลต็และอื่นๆ อีก
มำกมำยตำมอธัยำศยั 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 น ำทำ่นเข้ำสูท่ี่พกั HOTEL ASTORIA LUCERNE หรือเทียบเทำ่ในระดบัเดียวกนั www.astoria-luzern.ch 
16 เม.ย. 2561 ลูเซิร์น - แองเกิลเบิร์ก - น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาทติลิส - ลูกาโน่ จันทร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เที่ยวชมสญัลกัษณ์ของเมืองคือ สะพำนชำเปล สะพำนไม้ทอดตวัข้ำมแมน่ ำ้รอยส์ ใน

อดีตสร้ำงมำตัง้แตค่ริสต์ศตวรรษที่ 14 ถือได้วำ่เป็นสะพำนไม้ทีเ่กำ่แก่ที่สดุแหง่หนึง่ของ
ยโุรป ภำยหลงัได้มีกำรบรูณะขึน้มำใหมห่ลงัจำกถกูไฟไหม้ แล้วไปชมรูปสลกัสงิโตหิน
บนหน้ำผำ สร้ำงขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหำรรับจ้ำงชำวสวิส มเีวลำให้ทำ่นได้ช้อปปิง้ยำ่น 
Schwanenplatz หรือจตัรัุสหงส์  

11.00 น. เดินทำงสูเ่มืองแองเกิลเบิร์ก เมืองที่ถือได้วำ่ใจกลำงที่สดุของยโุรป ตัง้อยูบ่นควำมสงูถงึ 
1,000 เมตรเหนือระดบัน ำ้ทะเล ในเขตแอลไพน์แวลเลย์่ ทำ่นจะช่ืนชอบกบัควำมเป็น
ธรรมชำติในเขตชนบทของสวิส มีบ้ำนน้อยแบบชำเลต์่ ตกแตง่ด้วยผ้ำ มำ่นลกูไม้สขีำว 
และปลกูดอกไม้หลำกสสีนัตำมหน้ำตำ่งสลบักบัท้องทุง่สเีขียวขจี โอบล้อมไปด้วย
เทือกเขำที่ปกคลมุด้วยหิมะ ล้วนแตเ่ป็นบรรยำกำศที่งดงำมที่สดุแหง่หนึง่ นอกจำกนีย้งั
เป็นเมืองที่ปรำศจำกรถยนต์และมลพิษตำ่ง ๆ ด้วย 

 

12.00 น. น ำทำ่นขึน้กระเช้ำขึน้สูย่อดเขำทติลสิ บนควำมสงูระดบั 10,000 ฟตุ เป็นยอดเขำที่สงู
ที่สดุในแถบตอนกลำงของประเทศ ประทบัใจกบักระเช้ำไฟฟำ้โรแตร์ ที่มีอยูเ่พียงสอง
แหง่ในโลก (กระเช้ำหมนุรอบตวัเองให้ทำ่นได้ชมวิว 360 องศำ) ยอดเขำทิตลสิเป็น
แหลง่สกียอดนิยมในฤดหูนำว  

 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Asian 
14.00 น. น ำทำ่นสมัผสักบัถ ำ้น ำ้แขง็ Glacier Grotto ที่มีควำมยำวถงึ 130 เมตร และมคีวำมลกึ

ที่สดุถึง 15 เมตร บนัทกึภำพภำยในถ ำ้น ำ้แขง็ที่หำชมได้ไมง่่ำยนกัทำ่มกลำงอณุหภมูิ 1 
ถึง 1.5 องศำ แล้วอิสระให้ทำ่นเพลดิเพลนิกบักำรสมัผสัหิมะในลำนกว้ำง ชมธำร
น ำ้แข็งที่ทบัถมกนัมำนำนนบัพนัปีบนควำมสงู 3,000 เมตรเหนือระดบัน ำ้ทะเลด้วย  
ICE FLYER CHAIRLIFT (ไมร่วมในคำ่ตัว๋) จนได้เวลำน ำทำ่นเดินทำงลงจำกยอดเขำ
แล้วเดินทำงเข้ำสูเ่มืองลกูำโน ่ เมืองตำกอำกำศแสนสวยริมทะเลสำบ ที่ตัง้อยูร่ะหวำ่ง
พรหมแดนของประเทศสวติเซอร์แลนด์และอิตำล ี

(168 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   Local 
 น ำทำ่นเข้ำสูท่ี่พกั HOTEL ADMIRAL LUGANO หรือเทียบเทำ่ในระดบัเดียวกนั www.luganohoteladmiral.com 
17 เม.ย. 2561 ลูกาโน่ - เกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - เวนิส เมสเตร้ อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น ำคณะเดินทำงสูจ่งัหวดัเวเนเซยี เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เป็นแคว้นท่ีมคีวำมมัง่คัง่ 

และเป็นแหลง่อตุสำหกรรมมำกที่สดุในประเทศอติำล ี และยงัเป็นแคว้นหนึง่ทีม่ี
(333 ก.ม.) 

http://www.hotel-montparnasse.com/
http://www.hotel-montparnasse.com/
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นกัทอ่งเที่ยวมำมำกที่สดุแหง่หนึง่อีกด้วย มีนกัทอ่งเทีย่วมำเยือนไมต่ ่ำกวำ่ 60 ล้ำนคน
ในทกุ ๆ ปี 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
13.30 น. น ำทำ่นลงเรือทศันำจรข้ำมสูเ่กำะเวนิส (เมืองที่ไมม่ีรถยนต์วิง่ผำ่น) เกำะเวนิส มีเกำะ

น้อยใหญ่กวำ่ 118 เกำะ และมสีะพำนเช่ือมถึงกนักวำ่ 400 แหง่ ขึน้ฝ่ังที่ซำนมำร์โค 
ศนูย์กลำงของเกำะเวนิส ผำ่นชม Doge Palace อนัเป็นท่ีประทบัของเจ้ำผู้ครองนครเว
นิสในอดีตและมคีวำมรุ่งเรือง เมือ่ครัง้ท ำกำรค้ำกบัตะวนัออกไกล สะพำนถอนหำยใจที่
มีเร่ืองรำวนำ่สนใจในอดีต กำรเป่ำแก้วมรูำโนง่ำนฝีมือตัง้แตค่รัง้บรรพบรุุษที่มีช่ือเสยีง 
แล้วไปชมควำมสวยงำมของจตัรัุสซำนมำร์โค ที่กว้ำงขวำงรำยล้อมไปด้วยศิลปะและ
สถำปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ ที่แม้แตน่โปเลยีนยงัหลงใหล รำยล้อมไปด้วยโบสถ์
นกับญุเซนต์มำร์ค, หอระฆงั, เสำแหง่นกับญุ ท ำให้ดงูำมสง่ำยิ่งนกั อิสระให้ทำ่นได้เดิน
เที่ยวชมเกำะอนัแสนโรแมนติก หรือช้อปปิง้สนิค้ำของเมืองอำทิ ผ้ำลกูไม้ หรือจิบกำแฟ
ในร้ำน Café Florian ที่เปิดให้บริกำรมำตัง้แตปี่ค.ศ. 1720  

 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
19.00 น. คณะนัง่เรือกลบัสูฝ่ั่งแผน่ดินใหญ่ที่ทำ่เรือตรอนเคตโต้ แล้วเข้ำโรงแรมที่พกั  
 น ำท่ ำ น เข้ ำ สู่ ที่ พั ก  FOUR POINTS by SHERATON VENICE MESTRE ห รือ

เทียบเทำ่ในระดบัเดียวกนั 
www.starwoodhotels.com 

18 เม.ย. 2561 เวนิส เมสเตร้ - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย พุธ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น ำคณะออกเดินทำงสูเ่มืองปิซำ่ อนัเป็นท่ีตัง้ของหอเอนปิซำ่ เป็นสิง่มหศัจรรย์ 1 ใน 7 

ของโลก ในแคว้นทอสคำนำ่  
(326 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
13.00 น. น ำทำ่นเข้ำสูจ่ตรัุสกมัโป เดย์ มีรำโกล ี(Campo dei Miracoli) แปลวำ่ "จตรัุสอศัจรรย์" 

หรือที่ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในช่ือ จตรัุสดโูอโมแหง่ปิซำ่ คือบริเวณที่ล้อมรอบ
ด้วยก ำแพงใจกลำงเมืองปิซำ่ ประกอบไปด้วยสิง่ก่อสร้ำงได้แก่ มหำวิหำรปิซำ่ 
(Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุ่ม (Baptistery)  เร่ิมสร้ำงปี ค.ศ.1173 ค.ศ. แล้วเสร็จ
ในปี 1372 ปัจจบุนัยเูนสโกประกำศให้เป็นมรดกทำงวฒันธรรมในปีค.ศ. 1987 อิสระให้
ทำ่นถ่ำยภำพเป็นท่ีระลกึตำมอธัยำศยั จำกนัน้น ำคณะออกเดินทำงเข้ำสูเ่มืองเก่ำของ
นครฟลอเร้นซ์  

16.00 น. น ำคณะเข้ำสูเ่มืองเก่ำของนครฟลอเร้นซ์ เมืองนีเ้ป็นศนูย์กลำงแหง่ศิลปะในยคุเรอเนส
ซองส์ และเป็นเมืองที่ไมอ่นญุำตให้รถโค้ชเข้ำไปในเขตเมือง มมีหำวิหำรซำนตำมำเรีย
เดลฟิโอเร หรือ Duomo แหง่นครฟลอเร้นซ์เป็นศนูย์กลำง ใกล้กนัเป็นจตรัุสซินญอเรีย 
เดิมเป็นท่ีตัง้รูปปัน้เดวดิของแท้มำนำนกวำ่ 3 ศตวรรษ ในปัจจบุนัถกูเก็บรักษำไว้ใน
แกลลอเรีย อะเคเดมี ผำ่นชมพพิิธภณัฑ์อฟุฟิซี ที่เก็บงำนศิลปะล ำ้คำ่ในยคุกลำงใกล้ 
ชมสะพำนอนัเก่ำแก่เวคคิโอ สะพำนแหง่แรกที่ข้ำมแมน่ ำ้อำร์โน จำกนัน้รถโค้ชน ำทำ่น
ชมววิทิวทศัน์ของเมืองแบบพำโนรำมำ ณ จตรัุสไมเคิลแองเจโล 

(104 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น ำทำ่นเข้ำสูท่ี่พกั STARHOTELS VESPUCCI หรือเทียบเทำ่ในระดบัเดียวกนั www.starhotels.com  
19 เม.ย. 2561 ฟลอเร้นซ์ - กรุงโรม - สนามกฬีาโคลอสเซียม - น า้พุเทรวี่ - บันไดสเปน พฤหัสบด ี
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. คณะออกเดินทำงเข้ำสูก่รุงโรม ระหวำ่งเส้นทำงทำ่นจะได้เหน็ร่องรอยของอำรยธรรม

ของชำวอีทรัสกนั ที่อยูม่ำตัง้แตค่รัง้ก่อนคริสต์กำล จนกระทัง่โรมนัเข้ำมำครอบครอง 
บ้ำนเรือนตลอดจนปรำสำทเก่ำแก่ตัง้อยูบ่นเนินเขำ เป็นชยัภมูิทีเ่หมำะสมผำ่นท้องทุง่
เกษตรกรรม และแหลง่ผลติไวน์ชัน้ดี 

(275 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
13.00 น. 
 

เที่ยวชมกรุงโรมที่ยิ่งใหญ่มีอำยเุก่ำแกเ่กือบ 2,000 ปี น ำทำ่นเข้ำชมสนำมกีฬำโคลอส
เซียม สิง่ก่อสร้ำงที่ได้รับกำรยกยอ่งให้เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลก สนำมกีฬำแหง่
กรุงโรมนีถ้กูสร้ำงขึน้ในปีค.ศ. 72 ปัจจบุนัได้มกีำรบรูณะเป็นโบรำณสถำนท่ีสำมำรถ
ดงึดดูนกัทอ่งเที่ยวได้ทัว่โลก  และสถำนท่ีนำ่สนใจในประวตัิศำสตร์อำทิ ประตชูยัคอนส
แตนติน, โรมนัฟอร่ัม ซึง่เป็นศนูย์กลำงชีวติในเมืองของโรมยคุโบรำณ, สนำมกีฬำมกัซี
มสุ จตัรัุสเวเนเซยี อนสุำวรีย์พระเจ้ำ     วิคเตอร์-เอ็มมำนเูอ็ล   

http://www.starhotels.com/
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15.00 น. น ำชมน ำ้พเุทรวี่ ผลงำนมำสเตอร์พีซของนิโคลสั ซำลวี แล้วอิสระให้ทำ่นได้ส ำรวจสนิค้ำ
แบรนด์เนมบนถนนคอนดอตต ิ ยำ่นบนัไดสเปน ที่มีช่ือเสยีงและคลำคล ำ่ไปด้วย
นกัทอ่งเที่ยว 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Asian 
 น ำทำ่นเข้ำสูท่ี่พกั COURTYARD ROME CENTRAL PARK HOTEL หรือเทียบเทำ่

ในระดบัเดียวกนั 
www.marriott.com 

20 เม.ย. 2561 กรุงโรม - นครวาตกิัน - สนามบิน - กรุงเทพฯ ศุกร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น ำทำ่นเข้ำสูน่ครรัฐวำติกนั ซึง่เป็นรัฐอิสระและศนูย์กลำงของศำสนำคริสต์นิกำย

โรมนัคำทอลกิ ตื่นตำตื่นใจกบัควำมอลงักำรยิ่งใหญ่ของมหำวิหำรเซนต์ปีเตอร์ ที่ได้รับ
กำรตกแตง่อยำ่งโออ่ำ่หรูหรำ ถือเป็นศำสนสถำนท่ีงดงำมหำที่เปรียบได้ในโลกใบนี ้ ชม
รูปปัน้แกะสลกัเฟียต้ำ ผลงำนชิน้เอกของมิเกลนั-แองเจโล เสำพลบัพลำที่ออกแบบโดย
แบร์นินี และยอดโดมขนำดใหญ่ที่หำชมได้ยำก ด้ำนนอกยิ่งใหญ่ไปด้วยจตัรัุสเซ็นต์ปี
เตอร์ จตัรัุสแหง่นีโ้อบล้อมด้วยระเบียงเสำคร่ึงวงกลม ซึง่เบอร์นินี ตัง้ใจออกแบบ
เปรียบเทียบเสมือนแขนของศำสนำจกัรที่ยื่นออกไปโอบล้อมโลก จตัรัุสนีส้ำมำรถ
รองรับคริสต์ศำสนิกชนได้ถงึ 400,000 คน ซึง่ปัจจบุนัล้วนแตเ่ป็นสิง่ที่ส ำคญัล ำ้คำ่
คูบ้่ำนคูเ่มืองของอิตำลทีัง้สิน้ 

 

 

11.00 น. ออกเดินทำงสูส่นำมบินลโีอนำร์โด ดำวินชี เพื่อเดินทำงกลบัสูก่รุงเทพ ฯ มเีวลำให้ทำ่น
ได้ท ำ  TAX REFUND  คืนภำษีกอ่นกำรเช็คอิน 

 

13.55 น. ออกเดินทำงโดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่  TG945  
21 เม.ย. 2561 เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ เสาร์ 
05.35 น. สำยกำรบินไทยน ำทำ่นเดินทำงกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ  

(หมำยเหต ุ โปรแกรมดงักลำ่วข้ำงต้น เป็นกำรน ำเสนอโปรแกรมทอ่งเที่ยว ซึง่อำจมีกำรเปลีย่นแปลงเนื่องจำกกำรจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทำงจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมทอ่งเที่ยวที่สมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ทำ่น 7 วนักอ่นกำรเดินทำงเทำ่นัน้) 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
12 - 21 เมษายน 2561 

  ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ทำ่น หรือ 3 ทำ่น) รำคำทำ่นละ   
 เด็กอำย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ทำ่น หรือ 2 ทำ่นมีเตียงเสริม รำคำทำ่นละ  
 เด็กอำย ุ4-6 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ทำ่น ไมม่ีเตยีงเสริม รำคำทำ่นละ 
 พกัห้องเดี่ยว (DBL SGL USED) จ่ำยเพิ่มทำ่นละ 
 พกัห้องเดี่ยว (SGL SUPPLEMENT) จ่ำยเพิ่มทำ่นละ 
 ในกรณีที่ไมใ่ช้ตัว๋ผู้ใหญ่ หกัตอ่ทำ่น 
 ในกรณีที่ไมใ่ช้ตัว๋เดก็ หกัตอ่ทำ่น 

106,000.- 
96,000.- 
85,000.- 
13,500.- 
11,500.- 

-32,000.- 
-24,500.- 

คำ่ทวัร์รวม : 
  คำ่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคำ่ภำษี และสว่นเพิ่มของน ำ้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัท่ี 26 ธนัวำคม 2560 

 คำ่พำหนะทอ่งเทีย่วตำมโปรแกรมที่ระบ ุ
 คำ่เข้ำชมพระรำชวงัแวร์ซำยส์ / คำ่เรือลอ่งแมน่ ำ้แซนน์ / คำ่รถไฟชัน้ 2 TGV สูด่ิจอง / คำ่ TITLIS Glacier Excursion  / 

คำ่เรือไป-กลบัเกำะเวนิส / คำ่เข้ำชมสนำมกีฬำโคลอสเซียม 
 โรงแรมที่พกัตำมระบใุนรำยกำร หรือ เทียบเทำ่ในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ทำ่น)  
 คำ่อำหำรตำมที่ระบใุนรำยกำร คดัสรรเมนแูละให้ทำ่นได้เลศิรสกบัอำหำรท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คำ่ทิปพนกังำนขบัรถทอ่งเทีย่วตำมโปรแกรมตลอดกำรเดินทำง 
 คำ่ธรรมเนียมวีซำ่อิตำล ี(เชงเก้น) 
 คำ่บริกำรน ำทวัร์โดยหวัหน้ำทวัร์ผู้มีประสบกำรณ์น ำเทีย่ว และคอยดแูลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 1 ทำ่น 
 คำ่ธรรมเนียมวีซำ่อิตำล ี(เชงเก้น) **เป็นไปตำมเง่ือนไขและกฏเกณฑ์ของสถำนฑตูกลุม่เชงเก้น** 
 คำ่ประกนักำรเดินทำงของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ูพี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)แบบ OASIS TRIPPER PLAN.คุ้มครองกำร

สญูเสยีชีวติ/อวยัวะจำกอบุตัิเหต ุส ำหรับผู้ เอำประกนัภยัอำยมุำกกวำ่ 16 ปีน้อยกวำ่ 75 ปี ไมเ่กิน 3,000,000 บำท และ
คำ่รักษำพยำบำลในตำ่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บำท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงสขุภำพท่ีไมไ่ด้เกิดจำกโรคประจ ำตวั 
–หำกมีควำมประสงค์จะเพิม่ควำมคุ้มครองในกรณีสมัภำระในกำรเดินทำงสญูหำยตลอดจนควำมลำ่ช้ำของสมัภำระ
และเที่ยวบิน กรุณำสอบถำมและโปรดศกึษำจำกรำยละเอียดของกรมธรรม์ตำมเอกสำร แนบท้ำยใบจองทวัร์ 

 คำ่ยกกระเป๋ำใบใหญ่ทำ่นละ 1 ใบ น ำ้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋ำใบเลก็อยูใ่นควำมดแูลของทำ่นเองไมเ่กิน 7 
กิโลกรัม  

 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% 
คำ่ทวัร์ไมร่วม : 

http://www.hotelh10romacitta.com/
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  คำ่ธรรมเนียมภำษีหกั ณ ที่จำ่ย 3% 
 คำ่ทิปหวัหน้ำทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คำ่ท ำหนงัสอืเดินทำง (พำสปอร์ต) 
 คำ่ใช้จำ่ยสว่นตวัอำทิ คำ่โทรศพัท์, คำ่ซกัรีด, คำ่เคร่ืองดืม่ในห้องพกั และคำ่อำหำรที่สัง่มำในห้องพกัคำ่อำหำรและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้ำนอำหำรนอกเหนือจำกที่ทำงบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หำกทำ่นทำน
ได้เฉพำะอำหำรทะเลเพยีงอยำ่งเดียว ทำ่นต้องมีคำ่ใช้จ่ำยเพิม่ 

กำรจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หำกทำ่นสนใจและประสงค์จะเดนิทำงกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณำติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้ำนหรือที่ทำ่นรู้จกัและ

เช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทำ่นด้วยขัน้ตอนที่ง่ำย สะดวก และมีประสทิธิภำพ เพื่อเป็นกำรยืนยนักำรเดินทำงของทำ่น กรุณำจอง
ทวัร์และช ำระเงินมดัจ ำลว่งหน้ำ 30,000 บำทตอ่ผู้ เดินทำงหนึง่ทำ่น ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัท่ีจอง ซึง่เงินมดัจ ำดงักลำ่วจะ
เป็นกำรยืนยนักำรจองของทำ่น และกรุณำช ำระคำ่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้ำ 21 วนัก่อนกำรเดินทำง หำกทำ่นไมช่ ำระเงิน
สว่นท่ีเหลอืตำมวนัท่ีก ำหนด ทำงบริษัทฯถือวำ่ทำ่นยกเลกิกำรเดินทำงโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจำกสถำนท่ีทอ่งเที่ยวตำ่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ ำนวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรไมรั่บจองทวัร์ส ำหรับลกูค้ำดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอำยใุนระหวำ่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอำยทุี่มคีวำมจ ำเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้ำ หรือเคร่ืองมือตำ่งๆ ในกำรพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทำงที่บง่บอกกำรเป็นบคุคลไร้ควำมสำมำรถ 
4. ทำ่นท่ีมีควำมประสงค์จะร่วมเดินทำงกบัทวัร์ หรือแยกจำกคณะทวัร์ระหวำ่งทำง/กลำงทำง 
5. บคุคลที่มีควำมประพฤติไมเ่หมำะสมระหวำ่งทวัร์ อำทิเช่น ผู้ที่ดืม่สรุำบนรถ, ไมรั่กษำเวลำ, เสยีงดงั พดูจำหยำบคำย 

สร้ำงควำมร ำคำญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวำ่งทวัร์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่ก่อหวอด 
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทำงบงัคบัให้หวัหน้ำทวัร์ต้องท ำกำรนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บำงครัง้อำจจะมีผลกระทบ
กบัผู้ ร่วมคณะทำ่นอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

กำรยกเลกิกำรจองทวัร์ (Cancellation Charge) 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทำง 60 วนั   คืนเงินมดัจ ำทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทำง 59-45 วนั   หกัมดัจ ำ 20,000 บำท/ทำ่น 
  ยกเลกิก่อนกำรเดินทำง 44-30 วนั   หกัมดัจ ำ 30,000 บำท/ทำ่น 
  ยกเลกิก่อนกำรเดินทำง 29-15 วนัก่อนกำรเดินทำง  หกั 50% ของคำ่ทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนกำรเดินทำง 14-1 วนัก่อนกำรเดินทำง   หกั 90% ของคำ่ทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนกำรเดินทำงวนับิน หรือ NO SHOW  

ในกรณีที่วนัเดินทำงดงักลำ่วเป็นตัว๋เง่ือนไข NON-REFUND 
 หกั 100% ของคำ่ทวัร์ 

  หำกทำ่นยกเลกิกำรเดินทำงในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึง่ แตท่ำ่นสำมำรถหำผู้ เดินทำงมำแทนได้ โดยสำมำรถยื่นขอวีซำ่ได้
ทนัตำมก ำหนดเวลำ ทำงบริษัทฯ จะคิดคำ่ใช้จำ่ยเพิ่มคือคำ่วีซำ่ และคำ่เปลีย่นช่ือตัว๋เทำ่นัน้ และต้องไมอ่ยูใ่นเง่ือนไข
ของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หำกทำ่นยกเลกิกำรเดินทำง อนัเนื่องมำจำกบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทำ่นไมไ่ด้รับกำรพิจำรณำอนมุตัวิีซำ่ ไมว่ำ่
ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตำมอนัเป็นกำรพิจำรณำของสถำนทตู  ซึง่กำรยกเลกิเฉพำะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือ
เป็นกำรยกเลกิตำมเง่ือนไขของวนัเวลำที่ยกเลกิดงักลำ่วข้ำงต้น ในกรณีที่ทำ่นไมแ่นใ่จวำ่จะได้รับกำรพิจำรณำอนมุตัิวี
ซำ่จำกทำงสถำนทตู ทำงบริษัทขอแนะน ำให้ทำ่นยื่นขอวีซำ่แบบเดี่ยว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวำ่กำรยื่นขอวีซำ่แบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรยกเลกิกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผู้ เดินทำง ต ่ำกวำ่ 20 ทำ่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบ
ลว่งหน้ำก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงกำรทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ำมำรถรับผิดชอบจำกกรณีที่เกิด
เหตจุ ำเป็นสดุวิสยัดงันี ้ กำรลำ่ช้ำของสำยกำรบิน, กำรนดัหยดุงำน, ภยัธรรมชำต,ิ กำรก่อจลำจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ โดย
สทิธิประโยชน์ของทำ่นจะได้รับจำกกำรซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ OASIS TRIPPER PLAN ของ เอ ดบัเบิลย ูพี เซอร์วิส
เซส (ประเทศไทย)  ที่ระบคุวำมรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทำ่นัน้ ทัง้นีจ้ะค ำนงึถึงผลประโยชน์และจะรักษำผลประโยชน์
ของทำ่นไว้ให้ได้มำกที่สดุ และทำงบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยทีเ่กิดขึน้ หำกทำ่นถกูปฏิเสธกำรเข้ำเมือง อนั
เนื่องจำกกำรกระท ำที่สอ่ไปในทำงผิดกฎหมำยหรือกำรหลบหนีเข้ำเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคำ่ทวัร์ที่ทำ่นช ำระ
มำแล้ว 

กำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน (Mileage Claim ) 
 กำรเดินทำงเป็นหมูค่ณะของกำรบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สำมำรถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์

ไลน์ 100 %, สว่นสำยกำรบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซำ่, สแกนดิเนเวยีนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขกำรสะสมไมล์
ของสำยกำรบินนัน้ๆ ซึง่กำรเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบำงสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสำยกำรบินเทำ่นัน้ 

คำ่ธรรมเนียมประกนัภยัและคำ่ธรรมเนียมน ำ้มนัเชือ้เพลงิของสำยกำรบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
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 คิดตำมอตัรำที่ทำงสำยกำรบินปรับคำ่ธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 26 ธันวำคม 2560 กำรเปลีย่นแปลงของสำยกำรบินในภำยหลงั 
ถือเป็นคำ่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทำงบริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเรียกเก็บตำมควำมเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัทีม่ีเตียงเดี่ยวขนำดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส ำหรับพกั 2 ทำ่น 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตยีงขนำด Queen Size ขนำด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส ำหรับพกั 2 ทำ่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนำด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตยีง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส ำหรับผู้พกั 3 ทำ่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บักำรวำงผงัมำตรำฐำนในแตล่ะโรงแรมที่แตกตำ่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนำดเลก็ขนำด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส ำหรับพกั 1 ทำ่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนำด Queen Size ขนำด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส ำหรับพกั 1 ทำ่น 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีที่ทำ่นมีควำมประสงค์จะพกัแบบ 3 ทำ่น / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ำกดัของห้องพกั และกำรวำงรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวำมแตกต่ำงกนั ซึง่
อำจจะท ำให้ทำ่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตำมทีต้่องกำร 

 โรงแรมหลำยแหง่ในยโุรปจะไมม่เีคร่ืองปรับอำกำศเนื่องจำกอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต ำ่ เคร่ืองปรับอำกำศที่มีจะให้บริกำร
ในช่วงฤดรู้อนเทำ่นัน้   

 ในกรณีที่มีกำรจดัประชมุนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลให้คำ่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทำ่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในกำร
ปรับเปลีย่น หรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดีย่วอำจเป็นห้องที่มีขนำดกะทดัรัด และไมม่ีอำ่ง
อำบน ำ้ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอำจมีลกัษณะแตกตำ่งกนัด้วย หำกทำ่น
ต้องกำรควำมสะดวกสบำยและห้องใหญ่กวำ่ ทำ่นสำมำรถจำ่ยเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คำ่ใช้จำ่ยเพิ่มเติมได้ 

สถำนท่ีเข้ำชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  กำรจดัโปรแกรมทวัร์เป็นกำรก ำหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หำกวนัเดินทำงดงักลำ่วตรงกบัวนัท่ีสถำนท่ีเข้ำชมนัน้ ๆ ปิดท ำ

กำร หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้ำ หรือ กำรเปิดรับจองผำ่นทำง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้ำชมไมส่ำมำรถจองผำ่น
ระบบดงักลำ่วได้ ทำงบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตำมที่ระบไุว้ในเอกสำรของสถำนท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรม
เพื่อให้ทำ่นได้เข้ำชมสถำนท่ีดงักลำ่วได้ แตห่ำกมีกำรลำ่ช้ำ หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวำ่งกำรเดินทำง เป็นผลท ำให้ทำ่น
ไมส่ำมำรถเข้ำชมสถำนท่ีดงักลำ่วได้ ทำงบริษัทฯจะไมม่ีกำรคืนเงินใดให้แก่ทำ่น เนื่องจำกได้ช ำระ Reservation Fee ไป
แล้ว กรุณำสอบถำมรำยละเอียดสถำนท่ีเข้ำชมจำกเจ้ำหน้ำทีใ่นชว่งวนัเดินทำงของทำ่นก่อนช ำระเงิน 

สมัภำระและคำ่พนกังำนยกสมัภำระ (Porter) 
  คำ่ทวัร์ได้รวมคำ่ขนสมัภำระส ำหรับเข้ำและออกจำกโรงแรม ทำ่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หำกทำ่นมกีระเป๋ำเพิ่มเติม ทำ่น

จะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริกำรในแตล่ะโรงแรม และหำกโรงแรมดงักลำ่วไมส่ำมำรถให้บริกำรในกำรยกกระเป๋ำขึน้ลงได้  
ทำ่นสำมำรถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส ำหรับน ำ้หนกัของสมัภำระที่ทำงสำยกำรบินอนญุำตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส ำหรับผู้โดยสำรชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  กำรเรียกคำ่ระวำงน ำ้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสำยกำรบินท่ีทำ่นไมอ่ำจปฏิเสธ
ได้ 

 ส ำหรับกระเป๋ำสมัภำระท่ีทำงสำยกำรบินอนญุำตให้น ำขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน ำ้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีควำมกว้ำง+
ยำว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบำงรำยกำรทวัร์ ที่ต้องมบีินด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น ำ้หนกัของกระเป๋ำอำจจะถกูก ำหนดให้ต ่ำกวำ่
มำตรฐำนได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก ำหนดของแตล่ะสำยกำรบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภำระควำมรับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำย
ในน ำ้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋ำและสมัภำระท่ีมีล้อเลือ่นและมีขนำดใหญ่เกิน ไมเ่หมำะกบักำรเป็นกระเป๋ำถือขึน้บนพำหนะกำรเดินทำง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในควำมรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผู้ โดยสำร อนั

เกิดจำกสำยกำรบิน ทำงสำยกำรบินผู้ให้บริกำรจะเป็นผู้ รับผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบตอ่
กำรสญูหำยหรือเสยีหำยของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บำท / ทำ่น 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศอิตาลี ใช้เวลาย่ืนประมาณ 16 วันท าการ 
(กำรขอวีซำ่ประเทศอิตำลีผู้ เดนิทำงทกุทำ่นต้องมำ สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศนูย์รับค ำร้องขอวีซำ่ประเทศอิตำลี)  

อำคำรสีลมคอมเพลก็ ชัน้ 15 ถนนสีลม (ใกล้สถำนีรถไฟฟ้ำศำลำแดง) 
 พำสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอำย ุ และมีอำยไุมต่ ่ำกวำ่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอำย ุ หำกมีพำสปอร์ตเลม่เกำ่ไมว่ำ่จะเคยมีวซีำ่ในกลุม่ประเทศเชง

เก้นหรือประเทศอื่น ควรน ำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นกำรงำ่ยตอ่กำรอนมุตัิวซีำ่ 
 รูปถ่ำยสขีนำด 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขำว (ไมใ่ช่รูปขำวด ำและห้ำมสแกน)ควรมีอำยไุมเ่กิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน / ส ำเนำบตัรประชำชน หรือบตัรข้ำรำชกำร / ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ / ส ำเนำทะเบียนสมรส , หยำ่  
 ส ำเนำสตูิบตัร ในกรณีอำยไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  และกรณีที่ผู้ เดินทำงอำยเุกิน 20 ปีบริบรูณ์ แตย่งัคงสถำนะเป็นนกัเรียน/นกัศกึษำ และมี

บิดำหรือมำรดำเป็นผู้ออกคำ่ใช้จำ่ยให้ 
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 หนงัสอืรับรองกำรท ำงำนจำกบริษัท/ สงักดัที่ทำ่นท ำงำนอยูต้่องเป็นภำษำองักฤษเทำ่นัน้โดยระบตุ ำแหนง่, อตัรำเงินเดือนในปัจจบุนั,วนั
เดือนปีที่เร่ิมท ำงำนกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลำที่ขอลำงำนเพื่อเดินทำงไปทอ่งเที่ยว หลงัจำกนัน้จะกลบัมำท ำงำนตำมปกติหลงัครบก ำหนด
ลำ (หนังสอืรับรองการท างานที่ยื่นในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกนิ 30 วนั ก่อนการไปยื่นวีซ่าในแต่ละประเทศ)   

 กรณีที่เป็นเจ้ำของกิจกำร ขอใบทะเบียนกำรค้ำ, ใบทะเบียนพำณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 1  เดือน พร้อมวตัถปุระสงค์ 
หรือใบเสยีภำษี และหลกัฐำนกำรเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 หนังสือรับรองทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวเท่านัน้ มีอายุไม่เกิน 15 วนัจากวนัยื่นค า
ร้องวีซ่า พร้อมส าเนาสมุดบัญชีเงนิฝากที่แสดงยอดเงนิล่าสุดไม่เกนิ 7 วัน โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทัง้สิน้  ทัง้นีค้วรเลอืกเลม่ที่มี
กำรเข้ำออกของเงินสม ่ำเสมอ และมีจ ำนวนไมต่ ่ำกวำ่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวำ่มีฐำนะกำรเงินเพยีงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคำ่ใช้จ่ำยได้อยำ่ง
ไมเ่ดือดร้อนเมื่อกลบัสูภ่มูิล ำเนำ ในกรณีที่เดินทำงเป็นครอบครัวหำกใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในกำรยื่นขอวีซำ่ ต้องออกหนงัสอืรับรอง
คำ่ใช้จำ่ยในครอบครัวด้วย ***สถำนทตูไมรั่บพิจำรณำบญัชีกระแสรำยวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของทำ่น เป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยในกำรเดินทำงให้กบัผู้ เดินทำงทัง้หมดนอกเหนือจำกเอกสำรข้อ 1-6 แล้ว ทำงบริษัท
จะต้องออกจดหมำยอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงควำมรับผิดชอบตอ่คำ่ใช้จ่ำย และกำรกลบัมำท ำงำนของทำ่น โดยระบช่ืุอผู้ เดินทำงและ
เหตผุลที่จดักำรเดินทำงนีใ้นจดหมำยด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียนนกัศกึษำจะต้องมีหนงัสอืรับรองจำกสถำบนักำรศกึษำตวัจริงเป็นภำษำองักฤษเทำ่นัน้ พร้อมส ำเนำบตัรนกัเรียน 
กรณีที่เด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 20 ปี เดินทำงไปกบับิดำ หรือมำรดำ ทำ่นใดทำ่นหนึง่ จะต้องท ำจดหมำยยินยอม โดยที่บิดำ, มำรดำ จะต้องไป
ยื่นเร่ืองแสดงควำมจ ำนงในกำรอนญุำตให้บตุรเดินทำงไปกบัอกีทำ่นหนึง่ได้ ณ ที่วำ่กำรอ ำเภอหรือเขต โดยมีนำยอ ำเภอ หรือ
ผู้อ ำนวยกำรเขตลงลำยมือช่ือ และประทบัตรำรับรองจำกทำงรำชกำรอยำ่งถกูต้อง 

 กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถกูระงบั มิให้เดินทำงเข้ำประเทศเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำทำ่นจะถกูปฏิเสธวีซำ่ 
สถำนทตูไมค่ืนคำ่ธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้ว และหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม ่ก็ต้องช ำระคำ่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หำกสถำนทตูมีกำรสุม่เรียกสมัภำษณ์บำงทำ่น ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญทำ่นไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำย และโปรดแตง่
กำยสภุำพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้ำหน้ำที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทตูขอเอกสำรเพิม่เตมิ ทำง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทำ่นจดัสง่เอกสำรดงักลำ่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีทำ่นยกเลกิกำรเดินทำงภำยหลงัจำกได้วซีำ่แล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรแจ้งสถำนทตู ยกเลกิวีซำ่ของทำ่น เนื่องจำกกำร
ขอวีซำ่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิตใินนำมของบริษัทฯ  

 ทำงสถำนทตูไมม่ีนโยบำยในกำรคืนคำ่ธรรมเนียมวีซำ่ให้กบัผู้ ร้องขอ หำกทำ่นไมผ่ำ่นกำรพิจำรณำวีซำ่ไมว่ำ่จะเป็นเหตผุลใดก็ตำม ทำ่น
ไมส่ำมำรถเรียกร้องคืนคำ่วซีำ่ได้ 

หลังจากการจองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า  
ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทกุประการ 

 


