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11 เม.ย. 2561 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - มหานครปารีส (ฝร่ังเศส) พุธ 
21.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ 

D 16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระ
และการเช็คอิน  

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้จดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ 15 วนัก่อนการเดินทาง โดย
ซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, จองโรงแรมท่ีพกั, ร้านอาหาร ตลอดจนสถานท่ี
เข้าชมตา่ง ๆ เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมให้กบักรุ๊ปทวัร์ ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์
อนัสดุวิสยัอาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาด
เท่ียวบิน (ขึน้เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต ิ
รวมถงึการถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเป็นผลท าให้การเดินทางล่าช้า หรือ ไม่
สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม หวัหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิ
ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีท่านได้
ช าระมาแล้ว เพราะทางบริษัท ฯ ได้มีการตกลงช าระคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ไว้
ลว่งหน้าแล้ว และหากมีคา่ใช้จ่ายใด ๆ ท่ีเกิดขึน้นอกเหนือจากในรายการทวัร์ 
หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งท่ีทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบ
ได้ 

 

12 เม.ย. 2561 พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ - ประตูชัย - ถนนชองป์เอลิเซ่ - จัตุรัสคองคอร์ด - 
ล่องแม่น า้แซนน์ 

พฤหัสบดี 

00.05 น. ออกเดินทางสูก่รุงปารีส โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG930  
07.05 น. ถงึสนามบินชาร์ลเดอโกล ประเทศฝร่ังเศส ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง รถโค้ช

รอรับท่านแล้วเดินทางเข้าสู่ใจกลางมหานครปารีส  
10.00 น. น าท่านเข้าสู ่พิพิธภณัฑ์ลฟูร์ ในอดีตเป็นพระราชวงัท่ีใหญ่โตมากท่ีสดุของโลก 

สร้างขึน้ในสมยัพระเจ้าฟิลิปออกสุต์ ราวคริสต์ศตวรรษท่ี 13 ปัจจบุนั
พระราชวงัแห่งนีก้ลายเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีส าคญัและใหญ่โตท่ีสดุในปารีส ท่ีนกั 
ท่องเท่ียวไมค่วรพลาดชม ภายในเป็นท่ีเก็บรักษาวตัถโุบราณตา่ง ๆ ท่ีมีคา่
และมีช่ือเสียงของโลก เช่น ภาพเขียน ลาชาก็อง (La Jaconde) หรือภาพ  โม
นาลิซา่ อนัเป็นภาพวาดของเลโอนาร์ด เดอ วินซี จิตรกรและสถาปนิกชาวอิตา
เลียน และวตัถโุบราณซึง่เป็นศลิปะอนัล า้คา่จากชาติตา่งๆ กวา่ 300,000 ชิน้ 
ท่ีฝร่ังเศสเคยมีอิทธิพลปกครองมาในอดีต สว่นใหญ่ได้มาจากตะวนัออกกลาง
และอาณานิคมจากประเทศในเอเชีย เช่น รูปแกะสลกัซาโมทราซ (La Victoire 
de Samothrace) และรูปแกะสลกัเทพธิดาวีนสั (Venus de Milo) และในปี 
1981 เอม็ ไอ เป่ย สถาปนิกช่ือดงัชาวอเมริกนั ได้สร้างทางเข้าพิพิธภณัฑ์เป็น
รูปปิรามิดกระจก ครอบคลมุเนือ้ท่ีบนลานนโปเลียน ท าให้สถาปัตยกรรมของ
พิพิธภณัฑ์แห่งนีด้โูดดเดน่เป็นสง่า 

 
 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย น าท่านลอ่งเรือแมน่ า้แซนน์ ชมสถานท่ีส าคญัคูบ้่านคูเ่มืองสองฝ่ังของแมน่ า้

แซนน์ โบราณสถาน และอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ 
ควรคา่แก่การอนรัุกษ์ และท าให้ให้ปารีสโดดเดน่เป็นมหานครท่ีงดงามแห่ง
หนึง่ของโลก น าท่านเท่ียวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชัน่ชัน้น าของ
โลก ถ่ายรูปกบัหอไอเฟล จากจดุชมวิวแบบพาโนรามาท่ีจตัรัุสทรอคคาเดโร 
ผ่านชมประตชูยัอาร์ค เดอ ตรีอองฟ์ สร้างในปีค.ศ. 1810 เพ่ือเป็นอนสุรณ์แห่ง
ชยัชนะของจกัรพรรด์ินโปเลียน ถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) เป็น
ถนนสายส าคญัมีความยาว 2 กม. ร่มร่ืนไปด้วยเงาต้นปาตานสองฝ่ัง มีทัง้
ร้านค้าชัน้น า หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น า้พ ุ ภัตตาคารชัน้เลิศ ร้านกาแฟ 
โรงละคร ได้ช่ือวา่เป็นถนนท่ีสวยท่ีสดุในโลก จตรัุสคองคอร์ด ซึง่ออกแบบโดย
เลอโนตร (Le Notre) ท่ีชวนให้ระลกึถงึการปฏิวตัิใหญ่ฝร่ังเศส สวนตยุเลอลีส์ 
สวนแบบฝร่ังเศสท่ีออกแบบไว้อย่างงดงาม, โบสถ์แองวาลีดส์อนังามสง่าด้วย
ยอดโดมสีทอง ได้รับการกลา่วขานวา่เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีชีวิต โดดเดน่ด้วย
ผลงานศิลปะอนัย่ิงใหญ่ 

 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE**** หรือ www.hotel-montparnasse.com 
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เทยีบเท่า 
13 เม.ย. 2561 พระราชวังแวร์ซายส์ - โบสถ์โนตเตรอดาม - ช้อปป้ิงดวิตีฟ้รี - 

ห้างสรรพสินค้า  แกลเลอรีลาฟาแยต 
ศุกร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเดินทางสูพ่ระราชวงัแวร์ซายส์ พระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสดุในปฐพีซึง่อยู่ห่าง

จากจดุศนูย์กลางของปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต้ ปัจจบุนับางสว่นของพระ
ราช วงันีไ้ด้รับการบรูณะเรียบร้อยแล้ว น าท่านเข้าชมความงามของพระราชวงั
ภายในห้องตา่ง ๆ อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนสั, ห้องเทพไดอาน่า 
และห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แตล่ะห้องของพระราชวงัล้วนมีคา่ด้วยภาพ 
เขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือชาวฝร่ังเศส ควรคา่แก่การยกย่องให้เป็น
พระราชวงัท่ีงดงามล า้คา่ท่ีสดุแห่งหนึง่ของโลก  

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
บ่าย น าคณะชมมหาวิหารโนตเตรอดาม สร้างด้วยศิลปะแบบกอธิค ตัง้อยู่บนเกาะ

กลางแมน่ า้จดุก าเนิดของชาวปารีเชียง ประติมากรรมและหน้าตา่งประดบั
กระจกสี (stained glass) โดดเดน่เป็นสง่าคูบ้่านคูเ่มือง อิสระให้ท่านช้อปปิง้
สินค้าแบรนด์ท่ีโดง่ดงัของฝร่ังเศสในแกลลอรี ลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสนิค้าท่ี
ใหญ่และทนัสมยัท่ีสดุ ย่านถนนออสแมนบโูลวาร์ด และสินค้าประเภทน า้หอม
, เคร่ืองส าอางค์, เคร่ืองประดบั, เคร่ืองแตง่กายในร้าน Duty Free  ท่ีคืนภาษี
ให้กบันกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะ  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE**** หรือ
เทยีบเท่า 

www.hotel-montparnasse.com 

14 เม.ย. 2561 มองต์มาตร์ - ขึน้ชัน้ 2 หอไอเฟล - รถไฟทีจีวี - กอลมาร์ เสาร์ 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. น าคณะเดินทางสูม่องต์มาตร์ (Montmartre) ตัง้อยู่บนเนินเขาทางตอนเหนือ

ของกรุงปารีส เป็นย่านศลิปะท่ีโดง่ดงัแห่งหนึง่ในอดีตประมาณคริสต์ศตวรรษ
ท่ี 19 มีศิลปินดงั ๆ มาปักหลกัอยู่หลายคนก่อนท่ีจะมีช่ือเสยีง  บนเนินเขาสงู 
130 เมตร เป็นท่ีตัง้ของโบสถ์ซาเครเกอร์ สร้างขึน้เพ่ือเป็นอนสุรณ์สถานท่ีอทิุศ
แดช่าวฝร่ังเศส ท่ีเสียชีวิตจากสงครามกบัปรัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะ
สไตล์โรมนั - ไบเซนไทน์ ด้านลา่งเป็นย่านปิกลัล์ (Pigalle) แหลง่บนัเทิงยาม
ราตรีของกรุงปารีส จากนัน้น าท่านขึน้ลิฟต์สูช่ัน้ 2 ของหอไอเฟลเพ่ือชมวิว
ทิวทศัน์ของมหานครปารีส 
 

 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Local 
บ่าย ออกเดินทางโดยรถไฟดว่นจากสถานี Paris Est สูเ่มืองกอลมาร์ ว่ิงด้วย

ความเร็ว 250 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง เมื่อถงึสถานีกอลมาร์ เมืองหลวงของ
จงัหวดัโอ-แร็งในแคว้นอาลซสั กอลมาร์ตัง้อยู่บน “เส้นทางไวน์ของอาลซสั” 
และได้ช่ือวา่เป็น “capitale des vins d'Alsace” น าท่านเท่ียวชมเมืองท่ีแสน
น่ารักและโรแมนติก เมืองเก่าแก่แห่งนีถ้กูจดัอนัดบัให้เป็นเมืองท่ีน่ามาท่อง 
เท่ียวเป็นอนัดบัต้นๆของประเทศฝร่ังเศส บรรยากาศเตม็ไปด้วยกลิ่นอายของ
ยคุกลางและสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ โบสถ์เซนต์มาร์ติน ซึง่
เป็นโบสถ์ประจ าเมืองสร้างขึน้จากหินสีชมพทูัง้หลงั “La Petite Venise” เป็น
จดุถ่ายรูปริมคลองท่ีมีบ้านเรือนสไตล์ Timber Framing ตัง้เรียงรายอยู่ริมน า้ 
โดยเฉพาะในตวัเมืองเก่าท่ีมีทัง้บ้านแบบโบราณ ร้านค้า โบสถ์ พิพิธภณัฑ์ ท่ี
ท าให้ท่านรู้สกึได้ถงึการย้อนเวลาสูอ่ดีตกวา่ 4-500 ปี 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE COLMAR CENTRE UNTERLINDEN 
HOTEL**** หรือเทยีบเท่า  

www.mercure.com 

http://www.mercure.com/
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15 เม.ย. 2561 กอลมาร์ - อินเทอลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) - อิสระให้ช้อปป้ิง อาทติย์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านเดินทางข้ามสูพ่รมแดนสวิตเซอร์แลนด์ท่ีกรุงเบิรน์  เมืองหลวงอนังาม

สง่าของชาวสวิส กรุงเบิร์นเป็นเมืองเก่าจากยคุกลางท่ีสวยงาม ตัง้อยู่ริมคุ้ง
โค้งของแมน่ า้อาเรอ (Aare River) ล้อมรอบทัง้ 3 ด้าน เป็นชยัภมูิท่ีเหมาะสม
ในการตัง้เมือง ช่ือเมืองมาจาก "Baren" หรือเมืองแห่งหม ีสญัลกัษณ์ของเมือง
คือบ่อหม ี (Bear Pit) ท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมในการไปเย่ียมชม ภายในเมืองเก่าท่ี
ได้รับการอนรัุกษ์ไว้ได้อย่างดี หลงัจากได้รับการคดัเลือกให้เป็นมรดกโลกทาง
วฒันธรรมและเป็นมรดกโลกจากองค์การยเูนสโก นบัวา่เป็นเมืองโบราณเก่า 
แก่และโรแมนติก เหมาะแก่การเดินเท่ียวชม ความงดงามของสถาปัตยกรรม 
เป็นสิ่งท่ีนกัท่องเท่ียวไมค่วรพลาด 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
บ่าย เดินทางสูเ่มืองอินเทอลาเก้น อนัเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีส าคญัของ กงัตองแบรน

เนอร์โอเบอลนัด์ ตัง้อยู่ทะเลสาบสองแห่ง มีภาพของยอดเขายงูเฟราเป็นฉาก
หลงั อีกทัง้ยงัเป็นเมืองแห่งการพกัผ่อน สมัผสับรรยากาศอนับริสทุธ์ิ เมืองเลก็ 
ๆ บรรยากาศเสมือนหนึง่เมืองในหบุเขา ถนนสายหลกัเรียงรายไปด้วย ร้านค้า 
ร้านขายของท่ีระลกึ ร้านอาหาร ในสไตล์แบบสวิส เพลิดเพลนิกบัการชมเมือง 
และช้อปปิง้สนิค้าตามอธัยาศยั  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก METROPOLE HOTEL**** หรือเทยีบเท่า www.metropole-interlaken.ch 
16 เม.ย. 2561 กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - ลูกาโน่ จันทร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. คณะออกเดินทางสูก่รินเดอวาลด์ จดุเร่ิมต้นของการท่องเท่ียวยอดเขายงุค์ฟ

ราว ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้เป็นพืน้ท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแห่ง
แรกของยโุรป สมัผสัรถไฟท่องเท่ียวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึน้
พิชิตยอดเขายงูเฟราท่ีมีความสงูกวา่ระดบัน า้ทะเลถงึ 11,333 ฟตุ ซึง่ได้รับ
การยกย่องวา่เป็น TOP OF EUROPE ระหวา่งเส้นทางขึน้สูย่อดเขา รถไฟ
จอดให้ท่านได้ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน า้แข็งขนาดใหญ่  Aletsch ท่ียาวท่ีสดุใน
เทือกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไมเ่คยละลาย จนถงึ
สถานีรถไฟท่ีสงูท่ีสดุในยโุรป เพลิดเพลินสนกุสนานไปกบัการเลน่หิมะในลาน
กว้าง Sphinx จดุชมวิวท่ีสงูท่ีสดุในยโุรป มองเห็นได้กว้างไกลที่สดุ ณ จดุ 
3,571 เมตร  พาท่านชมถ า้น า้แข็งท่ีแกะสลกัให้สวย งามอยู่ใต้ธารน า้แข็ง 30 
เมตร อิสระให้ท่านได้สนกุสนานและเพลิดเพลินกบักิจกรรมบนยอดเขายุงค์ฟ
ราว และไมค่วรพลาดกบัการสง่โปสการ์ด โดยท่ีท าการไปรษณีย์ท่ีสงูท่ีสดุใน
ยโุรป 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Local 
บ่าย น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไมซ่ า้เส้นทางเดิม เส้นทางแสนสวย

ผ่านเมืองเวงเก้น หมู่บ้านปลอดมลพิษและหมูบ้่านเลาเทอบรุนเน่น แล้ว
เดินทางเข้าสูเ่มืองลกูาโน่ เมืองตากอากาศแสนสวยริมทะเลสาบ ท่ีตัง้อยู่
ระหวา่งพรมแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL ADMIRAL**** หรือเทยีบเท่า www.luganohoteladmiral.com/ 

17 เม.ย. 2561 ลูกาโน่ - โรแมนตกิบนเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือ
กอนโดล่า 

อังคาร 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเดินทางสูจ่งัหวดัเวเนเซีย เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เป็นแคว้นท่ีมี

ความมัง่คัง่ และเป็นแหลง่อตุสาหกรรมมากท่ีสดุในประเทศอิตาลี อีกทัง้ยงั
เป็นแคว้นท่ีมีนกัท่องเท่ียวมามากท่ีสดุแห่งหนึง่อีกด้วย มีนกัทอ่งเท่ียวมาเยือน
ไมต่ ่ากวา่ 60 ล้านคนในทกุ ๆ ปี 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
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บ่าย น าท่านลงเรือทศันาจรข้ามสูเ่กาะเวนิส (เมืองท่ีไมม่ีรถยนต์ว่ิงผ่าน) เกาะเวนิส 
มีเกาะน้อยใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถงึกนักวา่ 400 แห่ง ขึน้ฝ่ัง
ท่ีซานมาร์โค ศนูย์กลางของเกาะเวนิส ผ่านชม Doge Palace อนัเป็นท่ี
ประทบัของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีตและมีความรุ่งเรือง เม่ือครัง้ท าการค้า
กบัตะวนัออกไกล สะพานถอนหายใจท่ีมีเร่ืองราวน่าสนใจในอดีต การเป่า
แก้วมรูาโน่งานฝีมือตัง้แตค่รัง้บรรพบรุุษท่ีมีช่ือเสียง แล้วไปชมความสวยงาม
ของจตัรัุสซานมาร์โค ท่ีกว้างขวางรายล้อมไปด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรม
แบบไบเซนไทน์ท่ีแม้แตน่โปเลยีนยงัหลงใหล โบสถ์เซนต์มาร์ค, หอระฆงั, เสา
แห่งนกับญุ ท าให้ดงูามสง่าย่ิงนกั อิสระให้ท่านได้เดินเท่ียวชมเกาะอนัแสนโร
แมนติก หรือช้อปปิง้สินค้าของเมืองอาทิ ผ้าลกูไม้ หรือจิบกาแฟในร้าน Café 
Florian ท่ีเปิดให้บริการมาตัง้แตปี่ค.ศ. 1720 รายการทวัร์รวมค่าใช้จ่ายใน
การล่องเรือกอนโดล่า เพื่อชมความโรแมนตกิของนครเวนิส 

 

 
18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
19.00 น. คณะนัง่เรือกลบัสูฝ่ั่งแผ่นดินใหญ่ท่ีท่าเรือตรอนเคตโต้ แล้วเข้าโรงแรมท่ีพกั  
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก FOURPOINT by SHERATON VENICE MESTRE 

HOTEL**** หรือเทยีบเท่า  
www.starwoodhotels.com 

18 เม.ย. 2561 เวนิส เมสเตร้ - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอ
เรีย 

พุธ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสูเ่มืองปิซ่า อนัเป็นท่ีตัง้ของหอเอนปิซา่ เป็นสิ่งมหศัจรรย์ 

1 ใน 7 ของโลก ในแคว้นทอสคาน่า   
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย น าท่านเข้าสูจ่ตรัุสกมัโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลวา่ "จตรัุส

อศัจรรย์" หรือท่ีได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในช่ือ จตรัุสดโูอโมแห่งปิซา่ คือ
บริเวณท่ีล้อมรอบด้วยก าแพงใจกลางเมืองปิซา่ ประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้าง
ได้แก่ มหาวิหารปิซา่ (Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุ่ม (Baptistery)  เร่ิม
สร้างปี ค.ศ.1173 แล้วเสร็จในปี 1372 ปัจจบุนัยเูนสโกประกาศให้เป็นมรดก
ทางวฒันธรรมในปีค.ศ. 1987 อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึตามอธัยาศยั 
จากนัน้เดินทางเข้าสูเ่มืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์  

 น าคณะเข้าสูเ่มืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ เมืองนีเ้ป็นศนูย์กลางแห่งศิลปะใน
ยคุเรอเนสซองส์ และเป็นเมืองท่ีไมอ่นญุาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมือง มีมหา
วิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร หรือ Duomo แห่งนครฟลอเร้นซ์เป็นศนูย์กลาง 
ใกล้กนัเป็นจตรัุสซนิญอเรีย 1 ใน 3 จตัรัุสท่ีโดดเดน่ของอิตาลี นอกจากราย
ล้อมด้วยอาคารเก่าแก่แล้ว ยงัมีงานประติมากรรมแกะสลกัหินออ่นท่ีงดงาม 
ทัง้รูปแกะสลกัเดวิด เทพเนปจนู เทพอพอลโล เพอร์ซิอสุ เฮอร์คิวลีส รวมทัง้
อนสุาวรีย์ของโคสิโมท่ี่ 1 แห่งตระกลูเมดิซี ผ่านชมพิพิธภณัฑ์อฟุฟิซี ท่ีเก็บงาน
ศิลปะล า้คา่ในยคุกลาง ชมสะพานอนัเก่าแก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรกท่ีข้าม
แมน่ า้อาร์โน 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก STARHOTELS VESPUCCI**** หรือเทยีบเท่า www.starhotels.com 
19 เม.ย. 2561 ฟลอเร้นซ์ - กรุงโรม - โคลอสเซียม - น า้พุเทรว่ี - บันไดสเปน พฤหัสบดี 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. คณะออกเดินทางเข้าสูก่รุงโรม ระหวา่งเส้นทางท่านจะได้เห็นร่องรอยของ

อารยธรรมของชาวอีทรัสกนั ท่ีอยู่มาตัง้แตค่รัง้ก่อนคริสต์กาล จนกระทัง่โรมนั
เข้ามาครอบครอง บ้านเรือนตลอดจนปราสาทเก่าแก่ตัง้อยู่บนเนินเขา เป็น
ชยัภมูิท่ีเหมาะสมผ่านท้องทุ่งเกษตรกรรม และแหลง่ผลิตไวน์ชัน้ดี 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
13.00 น. เท่ียวชมกรุงโรมท่ีย่ิงใหญ่มีอายเุก่าแก่เกือบ 2,000 ปี ค่าทวัร์รวมตั๋วเข้าชม

สนามกีฬาโคลอสเซียม สิ่งก่อสร้างท่ีได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่ง
มหศัจรรย์ของโลก สนามกีฬาแห่งกรุงโรมนีถ้กูสร้างขึน้ในปีค.ศ. 72 ปัจจบุนัได้
มีการบรูณะเป็นโบราณสถานท่ีสามารถดงึดดูนกัท่องเท่ียวได้ทัว่โลก และ
สถานท่ีน่าสนใจในประวตัิศาสตร์อาทิ ประตชูยัคอนสแตนติน, โรมนัฟอร่ัม ซึง่
เป็นศนูย์กลางชีวิตในเมืองของโรมยคุโบราณ, สนามกีฬามกัซีมสุ จตัรัุสเวเน
เซีย อนสุาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์-เอม็มานเูอล็ ร าลกึถงึการรวมชาติ น าชมน า้พุ
เทรว่ี ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลสั ซาลว ี แล้วอิสระให้ท่านได้ส ารวจสนิค้า

 
 

http://www.starhotels.com/
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แบรนด์เนมบนถนนคอนดอตติ ย่านบนัไดสเปน ท่ีมีช่ือเสียงและคลาคล ่าไป
ด้วยนกัท่องเท่ียว 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก COURTYARD by MARRIOTT ROME CENTRAL 

PARK**** หรือเทยีบเท่า  
www.marriott.com 

 
20 เม.ย. 2561 วาตกัิน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - สนามบิน - กรุงเทพฯ ศุกร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านเข้าสูน่ครรัฐวาติกนั ซึง่เป็นรัฐอิสระและศนูย์กลางของศาสนาคริสต์

นิกายโรมนัคาทอลิก ตื่นตาต่ืนใจกบัความอลงัการย่ิงใหญ่ของมหาวิหารเซนต์
ปีเตอร์ ท่ีได้รับการตกแตง่อย่างโออ่า่หรูหรา ถือเป็นศาสนสถานท่ีงดงามหาท่ี
เปรียบได้ในโลกใบนี ้ ชมรูปปัน้แกะสลกัเฟียต้า ผลงานชิน้เอกของมิเกลนั-แอง
เจโล เสาพลบัพลาท่ีออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ท่ีหาชมได้
ยาก มหาวิหารเซน็ต์ปีเตอร์ แห่งนีโ้อบล้อมด้วยระเบียงเสาคร่ึงวงกลม ซึง่เบอร์
นินี ตัง้ใจออกแบบเปรียบเทียบเสมือนแขนของศาสนาจกัร ท่ีย่ืนออกไปโอบ
ล้อมโลกและคริสต์ศาสนิกชน ความใหญ่โตของจตัรัุสนีส้ามารถจคุนได้ถงึ 
400,000 คนในช่วงทีมีพิธีส าคญัทางศาสนา ซึง่ปัจจบุนัล้วนแตเ่ป็นสิ่งท่ี
ส าคญัล า้คา่คูบ้่านคูเ่มืองของอิตาลีทัง้สิน้ 

 

10.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินลีโอนาร์โด ดาวินชี เพ่ือเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ มีเวลา
ให้ท่านได้ท า  TAX REFUND  คืนภาษีก่อนการเช็คอิน  

13.55 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่  TG 945  
21 เม.ย. 2561 เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ เสาร์ 
05.35 น. การบนิไทยน าท่านเดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหต ุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า 
โดยจะค านงึถึงผลประโยชน์ท่ีนกัทอ่งเท่ียวได้รับเป็นหลกัฯ) 

ก าหนดวันเดนิทาง 
11 - 21 เมษายน 2561 

  ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ทา่น หรือ 3 ทา่น) ราคาทา่นละ   
 เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมีเตียงเสริม ราคาทา่นละ  
 เด็กอาย ุ4-6 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น ไมม่ีเตยีงเสริม ราคาทา่นละ 
 พกัห้องเดี่ยว (DBL SGL USED) จ่ายเพิ่มทา่นละ 
 พกัห้องเดี่ยว (SGL SUPPLEMENT) จ่ายเพิ่มทา่นละ 
 ในกรณีที่ไมใ่ช้ตัว๋ผู้ใหญ่ หกัตอ่ทา่น 
 ในกรณีที่ไมใ่ช้ตัว๋เดก็ หกัตอ่ทา่น 

116,000.- 
105,000.- 
93,000.- 
19,000.- 
14,000.- 

-34,000.- 
-26,500.- 

คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2560 

 คา่พาหนะทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คา่เข้าชมพิพิธภณัฑ์ลฟูท์ / คา่เข้าชมพระราชวงัแวร์ซายส์ / คา่เรือลอ่งแมน่ า้แซนน์ / คา่ลฟิท์ขึน้ชัน้ 2  หอไอเฟล  
 / คา่รถไฟชัน้ 2 TGV สูก่อลมา่ร์ / คา่รถไฟสายภเูขายงุค์ฟราวยอค / คา่เรือไป-กลบัเกาะเวนิส / คา่เข้าชมสนามกีฬา

โคลอสเซียม 
 โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น)  
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่อิตาล ี(เชงเก้น) 
 คา่บริการน าทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้มีประสบการณ์น าเทีย่ว และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทา่น 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่อิตาล ี(เชงเก้น) **เป็นไปตามเง่ือนไขและกฏเกณฑ์ของสถานฑตูกลุม่เชงเก้น** 
 คา่ประกนัการเดินทางของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ูพี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)แบบ OASIS TRIPPER PLAN.คุ้มครองการ

สญูเสยีชีวติ/อวยัวะจากอบุตัิเหต ุส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 3,000,000 บาท และ
คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 
–หากมีความประสงค์จะเพิม่ความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระ
และเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสาร แนบท้ายใบจองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 7 
กิโลกรัม  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

http://www.marriott.com/
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คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ธรรมเนียมภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดืม่ในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากทา่นทาน
ได้เฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ทา่นรู้จกัและ

เช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณาจอง
ทวัร์และช าระเงินมดัจ าลว่งหน้า 30,000 บาทตอ่ผู้ เดินทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะ
เป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 21 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไมช่ าระเงิน
สว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มคีวามจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย 

สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่ก่อหวอด 
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบ
กบัผู้ ร่วมคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge) 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั   คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั   หกัมดัจ า 20,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44-30 วนั   หกัมดัจ า 30,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29-15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14-1 วนัก่อนการเดินทาง   หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทางวนับิน หรือ NO SHOW  

ในกรณีที่วนัเดินทางดงักลา่วเป็นตัว๋เง่ือนไข NON-REFUND 
 หกั 100% ของคา่ทวัร์ 

  หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ได้
ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จา่ยเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปลีย่นช่ือตัว๋เทา่นัน้ และต้องไมอ่ยูใ่นเง่ือนไข
ของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ ไมว่า่
ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึ่งการยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือ
เป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับการพิจารณาอนมุตัิวี
ซา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ทา่นยื่นขอวีซา่แบบเดี่ยว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต ่ากวา่ 20 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิด
เหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ โดย
สทิธิประโยชน์ของทา่นจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ OASIS TRIPPER PLAN ของ เอ ดบัเบิลย ูพี เซอร์วิส
เซส (ประเทศไทย)  ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์
ของทา่นไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนั
เนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ที่ทา่นช าระ
มาแล้ว 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์

ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวยีนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนัน้ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
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 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 12 ธันวาคม 2560 การเปลีย่นแปลงของสายการบินในภายหลงั 
ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัทีม่ีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตยีง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส าหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที่แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่
อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามทีต้่องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต า่ เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไมม่ีอา่ง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่น
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิดท า

การ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจองผา่น
ระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรม
เพื่อให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าให้ทา่น
ไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนื่องจากได้ช าระ Reservation Fee ไป
แล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าทีใ่นชว่งวนัเดินทางของทา่นก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมกีระเป๋าเพิ่มเติม ทา่น

จะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  
ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธ
ได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมบีินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบคา่ใช้จ่าย
ในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบตอ่
การสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศอิตาลี ใช้เวลาย่ืนประมาณ 16 วันท าการ 
(การขอวีซา่ประเทศอิตาลีผู้ เดนิทางทกุทา่นต้องมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศนูย์รับค าร้องขอวีซา่ประเทศอิตาลี)  

อาคารสีลมคอมเพลก็ ชัน้ 15 ถนนสีลม (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง) 
 พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอาย ุ และมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมีวซีา่ในกลุม่ประเทศเชง

เก้นหรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัิวซีา่ 
 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวด าและห้ามสแกน)ควรมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส , หยา่  
 ส าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  และกรณีที่ผู้ เดินทางอายเุกิน 20 ปีบริบรูณ์ แตย่งัคงสถานะเป็นนกัเรียน/นกัศกึษา และมี

บิดาหรือมารดาเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ยให้ 
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท/ สงักดัที่ทา่นท างานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหนง่, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั,วนั
เดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนด
ลา (หนังสอืรับรองการท างานที่ยื่นในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกนิ 30 วัน ก่อนการไปยื่นวีซ่าในแต่ละประเทศ)   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 1  เดือน พร้อมวตัถปุระสงค์ 
หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 หนังสือรับรองทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวเท่านัน้ มีอายุไม่เกิน 15 วนัจากวนัยื่นค า
ร้องวีซ่า พร้อมส าเนาสมุดบัญชีเงนิฝากที่แสดงยอดเงนิล่าสุดไม่เกนิ 7 วัน โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทัง้สิน้  ทัง้นีค้วรเลอืกเลม่ที่มี
การเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มฐีานะการเงินเพยีงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อยา่ง
ไมเ่ดือดร้อนเมื่อกลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวีซา่ ต้องออกหนงัสอืรับรอง
คา่ใช้จา่ยในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบช่ืุอผู้ เดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียนนกัศกึษาจะต้องมีหนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจริงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน 
กรณีที่เด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไป
ยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอกีทา่นหนึ่งได้ ณ ที่วา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวีซา่ 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแตง่
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซีา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการ
ขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม ทา่น
ไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วซีา่ได้ 

หลังจากการจองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า  
ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทกุประการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


