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อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน 
โดยสายการบินสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ 

จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว 3 ประเทศไฮไลท์ของยุโรป ประวัติศาสตร์ชาติอันยิ่งใหญ่ สถาปัตยกรรมอันโดดเด่น ภูมิทัศน์
งดงามตา ทั้งหมดนี้รอคอยใหท้่านมาสัมผัส ชมความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมแบบโรมันในอิตาลี มรดกตกทอดจากบรรพบุรุษทิ้ง
ไว้ให้เป็นสมบตัิของชาติ ชมงานศิลปะชั้นสุดยอดที่โลกยอมรับที่นครรฐัวาติกัน ศูนย์กลางของคริสต์จักร เดินเที่ยวเมืองในฝันในยุค
เรอเนสซองส์ที่ฟลอเร้นซ์  หรือล่องเรือตามลำคลองในเวนิส ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก เที่ยวไปอย่างไม่รู้เบ่ือใน
สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนในฝัน ภูมิทัศน์อนังดงามของทะเลสาบและภูเขา สัมผัสหิมะบนยอดเขาตลอดทุกฤดูกาล เยือนฝรั่งเศส 
กล่าวกันว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เดินทอดน่องไปตามถนน Champs-Élysées ในปารีส ความยิ่งใหญ่ของพระราชวังแวร์ซายน์ 
จุดเปลี่ยนของการปกครองที่โลกจะต้องจดจำ เส้นทางท่องเที่ยวแสนสวยของยุโรปนี้กำลงัรอท่านมารว่มเดินทางไปกับเรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่รวม ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์และไกดท้์องถ่ิน - ค่า PCR OR ANTIGEN TEST (ถ้ามี ในทุกกรณี) 
ค่าท า Vaccine Passport - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport 

ค่า excursion ท่ีไม่ได้ระบ ุ- ค่าใช้จ่ายส่วนตวั 
ไม่มีเจ้าหน้าท่ีรบั-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า 

 

ผูเ้ดินทางควรได้รบัวคัซีนครบโดส ตามท่ีองคก์ารอนามยัโลกรบัรอง กส็ามารถเดินทางท่องเท่ียวได้ 
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วันที่ วันที่ 11  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ --  กรุงโรม (อิตาลี)กรุงโรม (อิตาลี)    

07.00 น. 
พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ T 
ประตู 9 สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน ์เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกใน
เรื่องสัมภาระและการเช็คอิน  

09.55 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ EK 375  Airbus 380 

13.00 น. ถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเทีย่วบิน  

15.45 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ EK 095 Boeing 777 

20.05 น. 
ถึงสนามบิน ลีโอนาร์โดดาวินชี กรุงโรม ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
รถนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม 

 

 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Sheraton Parco de' Medici Rome Hotel **** หรือ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ วันที่ 22  กรุงโรมกรุงโรม  --  นครรัฐวาติกันนครรัฐวาติกัน  --  โคลอสเซียมโคลอสเซียม  --  น้ำพเุทรวี่น้ำพเุทรวี่  --  บันไดสเปนบันไดสเปน  --  เซียน่าเซียน่า    
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  Buffet  
08.00 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่นครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนา

คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ตื่นตาตื่นใจกับความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปี
เตอร ์ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลัก เฟียต้า (Pieta) 
ผลงานช้ินเอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบร์นินี และยอด
โดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก ซึ่งปัจจุบันล้วนแต่เป็นสิ่งทีส่ำคัญล้ำค่า
คู่บ้านคู่เมืองของอิตาลีทั้งสิ้น  

(31 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นำเทีย่วชมเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่มีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี นำท่านเข้าชมสนาม

กีฬาโคลอสเซียม ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนาม
กีฬาแห่งกรุงโรมนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.80 (ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 1) อัฒจนัทร์เป็น
รูปวงกลมก่อด้วยอิฐและหินทราย สามารถจผุู้ชมได้ประมาณ 50,000 คน ใต้พื้น
สนามประลองมีห้องใต้ดินที่สร้างขึ้นเพ่ือขังสิงโตและนักโทษประหารก่อนปล่อย
ให้ออกมาต่อสู้กันกลางสนาม ปัจจุบันได้มีการบูรณะเป็นโบราณสถาน ทีส่ามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ทั่วโลก ถ่ายรปูกับประตูชัยคอนสแตนติน, ผ่านให้ท่านได้
ชมเขตอุทยานประวัติศาสตร์โรมันฟอรั่ม ซึ่งเป็นศูนย์กลางชีวิตในเมืองของโรม
ยุคโบราณ, สนามกีฬามักซีมุส ที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดจุคนได้ 250,000 คน, 
แล้วไปชมน้ำพุเทรวี่ ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลัส-ซาลวี อิสระให้ท่านได้
สำรวจสินค้าแบรนด์เนมบนถนนคอนดอตติ ในเขตย่านบันไดสเปน ที่มีช่ือเสียง
และคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยว จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองเซียน่า ซึ่งเป็นเมือง

(232 ก.ม.) 
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สวยงามที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ้ ระหว่าง
เส้นทางท่านจะได้เห็นร่องรอยของอารยธรรมของชาวอีทรัสกัน ที่อยู่มาต้ังแต่
ครั้งกอ่นคริสต์กาล จนกระทั่งโรมันเข้ามาครอบครอง บ้านเรือนตลอดจน
ปราสาทเก่าแก่ตั้งอยู่บนเนินเขา เป็นชัยภูมิที่เหมาะสมผ่านท้องทุ่งเกษตรกรรม 
และแหล่งผลิตไวน์ช้ันดีของแคว้นนี ้

18.00 น. รับประทานอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร Local 
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก Four Points by Sheraton Siena **** หรือเทียบเท่าใน

ระดับเดียวกัน 
 

วันที่ วันที่ 33  เซียน่าเซียน่า  --  หอเอนปิซ่าหอเอนปิซ่า  --  ฟลอเร้นซ์ฟลอเร้นซ์  --  ดูโอโม่ดูโอโม่  --  จตุรัสจตุรัสซินญอเรียซินญอเรีย    
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เดินทางสู่เมืองปิซ่า อันเป็นที่ตั้งของหอเอนปิซ่า เป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของ

โลก นำเข้าสู่จตุรัสกัมโป เดย ์มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จตุรัส
อัศจรรย์" หรอืที่ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อ จตัุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า คือ
บริเวณที่ล้อมรอบด้วยกำแพงใจกลางเมืองปิซ่า ประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างได้แก่ 
มหาวิหารปิซ่า (Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุม่ (Baptistery)  เริ่มสร้างปี
ค.ศ.1173  แล้วเสร็จในปคี.ศ.1372 ปจัจุบันยเูนสโกประกาศให้เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมในปีค.ศ. 1987 อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย 

(129 ก.ม.)  

 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย เดินทางเข้าสู่เมืองเก่าของ นครฟลอเร้นซ ์ เมืองนี้เป็นศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุค

เรอเนสซองส์ และเป็นเมืองที่ไม่อนุญาตใหร้ถโค้ชเข้าไปในเขตเมือง มีมหาวิหาร
ซานตามาเรียเดลฟิโอเร หรือ Duomo แห่งนครฟลอเร้นซเ์ป็นศูนย์กลาง ใกล้กัน
เป็นจตุรัสซินญอเรีย เดิมเป็นที่ตั้งรูปปั้นเดวิดของแท้มานานกว่า 3 ศตวรรษ ใน
ปัจจุบันถูกเกบ็รักษาไว้ในแกลลอเรีย อะเคเดมี ผ่านชมพิพิธภัณฑ์อุฟฟิซี ที่เก็บ
งานศิลปะล้ำค่าในยุคกลางใกล ้ ชมสะพานอันเก่าแก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรกที่
ข้ามแม่น้ำอารโ์น  

(86 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร Local 
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก STARHOTELS VESPUCCI **** หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
 

วันที่ วันที่ 44  ฟลอเร้นซ์ฟลอเร้นซ์  --  เวนิส เมสเตร้เวนิส เมสเตร้  --  เที่ยวเกาะเวนิสเที่ยวเกาะเวนิส  --  จัตุรัสซานมาร์โคจัตุรัสซานมาร์โค  --  ล่องเรือล่องเรือ
กอนโดล่กอนโดล่า า   

  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. เดินทางสู่จังหวัดเวเนเซีย เมืองหลวงของแคว้นเวเนโตเป็นแคว้นที่มีความมั่งคั่ง (248 ก.ม.) 
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และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศอิตาลี และยังเป็นแคว้นหนึ่งที่มี
นักท่องเที่ยวมามากที่สุดแห่งหนึ่งอีกดว้ย มีนักท่องเที่ยวมาเยือนไม่ต่ำกว่า 60 
ล้านคนในทุกๆ ป ี

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. นำท่านลงเรือทัศนาจรข้ามสู่เกาะเวนิส (เมืองที่ไม่มีรถยนต์ว่ิงผ่าน) เกาะเวนิส มี

เกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถงึกันกว่า 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่
ซานมาร์โค ศนูย์กลางของเกาะเวนิส ผ่านชม Doge Palace อันเป็นที่ประทับ
ของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีตและมีความรุ่งเรือง เมือ่ครั้งทำการค้ากับ
ตะวันออกไกล สะพานถอนหายใจที่มีเรื่องราวน่า สนใจในอดีต การเป่าแก้วมู
ราโน่งานฝีมอืตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษที่มีชื่อเสียง ชมความสวยงามของจตุรัสซาน
มาร์โค ที่กว้างขวางรายล้อมไปด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบ ไบเซนไทน์ที่
แม้แต่นโปเลียนยังหลงใหล รายล้อมไปด้วยโบสถ์นักบุญเซนต์มาร์ค, หอระฆัง, 
เสาแห่งนักบุญ ทำให้ดูงามสง่ายิ่งนัก อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเกาะอันแสนโร
แมนติก หรือช้อปปิ้งสินค้าของเมืองอาทิ ผ้าลูกไม้ หรือจิบกาแฟในร้าน Café 
Florian ที่เปิดให้บริการมาต้ังแต่ปี 1720 นำท่านสัมผัสความเปน็เวนิส ด้วยการ
ล่องเรือกอนโดล่า เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส ลำคลองน้อยใหญ่สลับด้วย 
บ้านเรือนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแกรนด์คาแนล คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ 
และงานก่อสร้างที่แสดงให้เหน็ถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่สะพาน
เรียลอัลโต ้

 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local 
19.30 น. คณะนั่งเรือกลับสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ที่ท่าเรือตรอนเคตโต้   
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL MESTRE HOTEL **** หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
 

วันที่ วันที่ 55  เวนิส เมสเตร้เวนิส เมสเตร้  ––  มิลานมิลาน  --  ดูโดูโออโม่ โม่ --  อินเทอลาเก้นอินเทอลาเก้น    
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นำคณะออกเดินทางสู่เมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกได้ว่า เป็นเมืองหลวงแห่ง

แฟชั่นของโลก นําคณะท่านชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน จุดศูนย์กลางอัน
ศักดิ์สิทธิ์คือ ดูโอโม (DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นอันดบัสามใน
ยุโรป สร้างในปี 1386 ด้านนอก มีหลังคายอดเรียวแหลมจำนวน 135 ยอด และ
มีรูปปั้นหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ชิ้น บนสุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 
เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ อิสระให้ท่านได้ถา่ยภาพเป็นที่ระลึก แล้ว
ผ่านชมแกลลอเรยี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกที่เก่าแก่และมีความ

(330 ก.ม.) 
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สวยงาม หลังจากนั้นนำท่านชมโรงละครโอเปร่า ลาสกาล่า ชมรูปปั้นของ ลีโอนา
โด ดาวินชี จิตรกรเอกที่โด่งดัง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. เดินทางสู่เมืองแซร์มัท เมืองที่ไม่อนุญาตใหร้ถยนต์ว่ิงและเปน็เมืองที่ได้รับการยก

ย่องวา่ปลอดมลพิษที่ดีของโลก  ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) 
เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเทอรฮ์อร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์  สิ้นสุดการ
เดินทางด้วยรถโค้ช คณะนั่งรถไฟสู่หมู่บ้านแซรม์ัท  

(138 ก.ม.) 
 

 
19.00 น. รับประทานอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร  Local 
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL SONNE ZERMATT **** หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกนั 
 

วันที่ วันที่ 66  ยอดเขาแมทเทอร์ฮอรน์ พาราไดซ์ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอรน์ พาราไดซ์ --  แซร์มัทแซร์มัท    
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นำท่านสู่สถานเีคเบิ้ลคาร ์ MATTERHORN GLACIER PARADISE เพือ่สมัผัสกับ

ความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นทีสู่งถงึ 4,478 เมตร และได้ช่ือว่าเป็น
ยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอล์ป กระเช้าไฟฟ้าแบบพาโนรามาวิว 
(นั่งได้ 6 ท่าน) ไต่ความสูงเหนือลานสกีอันกว้างไกลสุดสายตา แล้วเปลี่ยนเป็น 
Cable Car ใหญ่จุได้กว่า 80 คน ชืน่ชมกับทิวทัศน์ทีส่วยงาม ณ จดุสูงที่สุด
บริเวณไคลนแ์มทเทอร์ฮอร์น 3,883 เมตร สูงกว่ายอดเขายูงเฟราและยอดเขาเอ
กุยดูมิดี ในเขตมงต์บลังก์ ชมถ้ำน้ำแข็งที่อยู่สูงที่สุดในสวิส ถ่ายรูปกับรูปแกะสลัก
น้ำแข็งที่สวยงาม ลานหิมะกว้างให้ท่านได้สัมผัสอย่างจุใจ หลังจากนั้น อิสระตาม
อัธยาศัย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการพักผ่อนในเมืองปลอดมลพิษ หรือเดินเที่ยว
ชมเมือง ถ่ายรูป อีกทั้งยังเป็นเมืองสวรรค์ของนักสกี   

 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Local 
บ่าย หลังจากนั้น อิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการพักผ่อนในเมือง

ปลอดมลพิษ หรือเดินเทีย่วชมเมือง ถ่ายรูป อีกทั้งยังเป็นเมืองสวรรค์ของนักสกี   
 

19.00 น. รับประทานอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL ZONNE ZERMATT**** หรือเทียบเทา่ในระดับ

เดียวกนั 
 

วันที่ 7 แซรม์ัท  - เจนีวา - ชมน้ำพเุจ็ตเดออัว -  ลียง  (ฝรั่งเศส) – นั่งรถไฟ TGV สู่
ปารีส 

 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. เดินทางสู ่ เมืองเจนีวา เมอืงที่ว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไมม่ีอะไรเป็น  
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สวิสเลย นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนา และเป็นที่ตั้งของธนาคารจำนวน
มาก นำท่านผ่านชมที่ตั้งขององค์การสหประชาชาติ ผ่านชมสถาปัตยกรรมในเขต
เมืองเก่า ศาลากลางเมืองเจนีวาที่มีความเก่าแก่กว่า 500 ป ี จากนั้น นำท่านชม 
น้ำพุ Jet d’Eau นั้นตั้งอยู่ใจกลางของทะเลสาบเจนีวา น้ำพุ เจ็ต เดอ อัว นั้น
สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อื่นในตอนเเรก โดยทำหน้าที่เป็นเหมือนลิ้นเพ่ือ
ระบายเเรงดันออกมาจากระบบไฮดรอลิก ซึ่งจะสูบฉีบน้ำให้กับบรรดาช่างฝีมือ
ของเมืองเจนีวา ซึ่งก็สร้างความตื่นตาต่ืนใจในยุคนั้นอยูพ่อสมควร จนเมื่องาน
เสร็จสิ้นลงเเลว้ ก็ได้มีการย้ายท่อน้ีมาอยู่ตรงกลางทะเลสาบเจนีวา เเละมีการ
เสริมเป็นเครื่องสูบน้ำจำนวน 2 ตัวที่สามารถแดน้ำขึ้นไปสูงถึง 140 เมตรด้วย
ความเร็วกว่า 200 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง จนกลายมาเป็นอีกหนึ่งสถานทีท่่องเที่ยว
สำคัญของเมือง 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นำท่านเดินทางสู่เมืองลียง (Lyon) เมอืงสำคัญทางตอนใตข้องฝรั่งเศสโดยใหญ่

เป็นอันดับสามของประเทศ  
 

 นำท่านนั่งรถไฟ TGV สู่นครปารีสวิ่งด้วยความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง  

 

 คณะเดินทางถึงสถานีรถไฟ Paris Gare De Lyon ในนครปารีส รถโคช้ท้องถิ่น
นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร Local 
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE HOTEL GARE MONTPARNASSE**** หรือ

เทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
หรือ 

 

 นำท่านเข้าสู่ที่ พัก CROWNE PLAZA LYON**** หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน 

 

วันที่ วันที่ 88  พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - เที่ยวชมมหานครปารีส – หอไอเฟล - เรือล่องแม่น้ำแซนน์  
DINNER CRUISE  

  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
 นำคณะเข้าชม พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ซึ่งในอดีตเป็นพระราชวังที่ใหญ่โตมากทีสุ่ดของ

โลก สร้างขึน้ในสมัยพระเจ้าฟิลิปออกุสตร์าวคริสต์ศตวรรษที่ 13 ปัจจุบัน
พระราชวังแห่งนี้กลายเปน็พิพิธภัณฑ์ที่สำคัญและใหญ่โตที่สุดในปารีส ภายใน
เป็นที่เก็บรักษาวตัถุโบราณต่างๆ ที่มีค่าและมีช่ือเสียงของโลก เช่น ภาพเขียน
ลาชาก็อง (La Jaconde) หรือภาพโมนาลิซ่า อันเป็นภาพวาดของ เลโอนาร์ด 
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เดอ วินซี จิตรกรและสถาปนิกชาวอิตาเลยีน และวัตถุโบราณซึ่งเป็นศิลปะอันล้ำ
ค่าจากชาติต่างๆ กว่า 300,000 ชิ้น ที่ฝรั่งเศสเคยมีอิทธิพลปกครองมาในอดีต 
ส่วนใหญ่ได้มาจากตะวันออกกลางและอาณานิคมจากประเทศในเอเชีย เชน่ รูป
แกะสลักซาโมทราซ (La Victoire de Samothrace) และรูปแกะสลักเทพธิดา
วีนัส (Venus de Milo) และในปี 1981 เอ็ม ไอ เป่ย สถาปนิกช่ือดังชาวอเมริกัน 
ได้สร้างทางเข้าพิพิธภัณฑ์เป็นรูปปิรามิดกระจกครอบคลุมเนื้อที่บนลานนโป
เลียน ทำใหส้ถาปัตยกรรมของพิพิธภัณฑ์แห่งนีดู้โดดเด่นเป็นสงา่ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Chinese 
 นำเที่ยวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟช่ันชั้นนำของโลก ผ่านชมย่านถนน

ชองป ์    เซลเิช่ (Champs-Elysees) ซึ่งเป็นถนนสายสำคัญมีความยาว 2 กม. 
ร่มรื่นไปด้วยเงาต้น    ปาตานสองฝั่ง มีทั้งร้านค้าช้ันนำ หอแสดงศิลปะ สวน
ดอกไม้ น้ำพุ ภัตตาคารชัน้เลิศ ร้านกาแฟ โรงละคร เป็นถนนที่มีสีสันตลอด 24 
ชั่วโมง จนได้ช่ือว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก บันทึกภาพหอไอเฟลจากมุมกว้าง 
ณ จตุรัสทรอคคาเดโร ปารีสได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตโดด
เด่นด้วยผลงานศิลปะอันย่ิงใหญ ่

 

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำแบบฝรั่งเศส บนเรือล่องแม่น้ำแซนน์ พร้อมชมสถานที่
สำคัญคู่บ้าน คู่เมือง โบราณสถานและอาคารทีเ่ก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอ
เนสซองส ์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ทำให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่ง
หนึ่งของโลก 

 

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE HOTEL GARE MONTPARNASSE**** หรือ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 9 พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต ์ – เดินทาง
กลับ 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สดุในปฐพีซึ่งอยู่ห่าง

จากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ปัจจุบันบางส่วนของ
พระราชวังนี้ได้รับการบูรณะเรียบร้อยแล้ว นำเข้าชมความงามของพระราชวัง
ภายในห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนัส, ห้องเทพไดอาน่า และ
ห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร ์แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพ เขียนสี
แบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็น
พระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหน่ึงของโลก 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร Thai 
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บ่าย อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์ที่โดง่ดังของฝรั่งเศส อาทิ สินค้าประเภท 
น้ำหอม, เครื่องสำอางค,์ เครื่องประดับ, เครื่องแต่งกายในร้าน Duty Free ที่คืน
ภาษีให้กับนัก ท่องเที่ยวโดยเฉพาะหรือแบรนด์ช้ันนำของฝรั่งเศสและอิตาลี ใน
ห้างสรรพสินคา้แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ ย่านถนนออสแมนบูโลวาร์ด  

17.00 น. รับประทานอาหารคำ่ ณ  ภัตตาคาร Chinese 
18.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกล เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่าน

ได้ทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
 

21.55 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ EK 076 Airbus 380 
วันที่ วันที่ 1100  ปารีส ปารีส --  เดิเดินทนทางกางกลับกลับกรงุเทพรงุเทพ  จันทร์จันทร์  
06.35 น. ถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเทีย่วบิน  
09.40 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ EK 372 Airbus 380 
19.15 น. นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
 

คำแนะนำ  สำหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือ
การเดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายงัสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋ว
รถไฟ หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และ
ตารางเวลาการเดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิด
ข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 
              ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทรปิเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด 
หลังจากท่านทำการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล่าว 
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อัตราค่าบริกาอัตราค่าบริการต่อท่านรต่อท่าน  
งดแถมของสมงดแถมของสมนาคุนาคุณณ  

TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

22-31 มกราคม 2566 

113838,,000000..--  124124,,000000  110110,,000000  1188,,000000  1212,,000000  --3322,,000000..--//--2244,,000000..--  10-19 กุมภาพันธ์ 2566 
17-26 มีนาคม 2566 

**07-16 เมษายน 2566 ** 
*อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ราคา* 
145,000.- 131,000 116,000 18,000 12,000 -38,000.-/-28,500.- 

28 เม.ย.-07 พ.ค. 2566 

113838,,000000..--  124124,,000000  110110,,000000  1188,,000000  1212,,000000  --3232,,000000..--//--2244,,000000..--  05-14 พฤษภาคม 2566 
19-28 พฤษภาคม 2566 

**UPGRADE BUSINESS CLASS SUPPLEMENT 105,000 BAHT / PER SEAT (LIMITED ONLY 6 SEATS)**  

อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนือ่งจากการเรียกเก็บเซอร์ชาร์จช่วงวันหยุดพิเศษของท่ีพัก, 
มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึงตามที่ระบุในรายการ ฯลฯ 

อัตรานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น 
ราคาเร่ิมต้น ต่อท่าน (หากจองทวัรน้์อยกว่า 65 วนัท าการ ก่อนเดินทาง ราคาทวัรมี์การปรบัขึน้ เน่ืองจาก Class ตัว๋) 

 

ค่าทัวร์รวม : 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และสว่นเพ่ิมของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่  1 พฤศจิกายน 2565 
o ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ มาตรฐานยุโรป 
o ค่าเข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม / ค่าล่องเรือกอนโดล่าที่เกาะเวนิส / ค่าเรือไป-กลับเกาะเวนิส / คา่กระเช้าไฟฟ้าขึ้น

เขาแมทเทอร์ฮอร์น / ค่ารถไฟช้ัน 2 TGV สู่ปารสี / ค่าล่องเรอืพร้อมรับประทานอาหารค่ำ / ค่าเข้าชม
พระราชวังแวร์ซายส์  / ค่าเขา้ชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ 

o โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงการจัดโรงแรมที่พัก หากช่วงวันเดินทางตรงกับงานเทศกาล, การประชุมใหญ่, เทรดแฟร์ อันมีผลทำให้
โรงแรมไม่มีห้องพักว่าง หรือ การปรับราคาสูงขึ้นกว่า Contract Rates โดยจะเลือกโรงแรมที่อยู่ในระดับเดียวกัน แต่
เป็นเมืองใกล้เคียงแทน ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิน่ในแตล่ะ
ประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพ่ือความ
เหมาะสม  

o ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
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o ค่าธรรมเนียมวีซ่าอิตาลี (เชงเก้น) **เป็นไปตามเง่ือนไขและกฏเกณฑ์ของสถานฑูตกลุ่มเชงเก้น** 
o ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสีย

ชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงนิเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง
หลังจากกลับถงึประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว 

o ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 
7 กิโลกรัม  

ค่าทัวร์ไม่รวม : 

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกดท์้องถิ่น 

• ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 

• ค่าใช้จา่ยส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดืม่ในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักคา่อาหารและ
เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 

• ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport 

• ไม่มเีจา้หน้าทีร่บั-สง่เอกสารวซี่า โปรดสง่เอกสารทางระบบขนสง่ ตรงถงึ Center แผนกวซี่า 
การจองทัวร์ (How to make your reservation) 
* กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าล่วงหน้า 60,000 บาทต่อผูเ้ดนิทางหนึ่งทา่น ภายใน 2 วนัท าการนบัจากวนัจองทวัร ์
เงนิมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยนืยนัการจองของท่าน พรอ้มสง่ส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง (ทีไ่ม่หมดอายภุายใน 6 เดอืน 
นบัจากวนัเริม่เดนิทาง/หนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่สามารถเดนิทางไดเ้ลย), วคัซนีพาสปอรต์, E-Vaccine Passport จาก
แอปหมอพรอ้ม และหลกัฐานโอนเงนิมาไดท้ี ่Fax 0 2116 6423  
* คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไม่น้อยกวา่ 35 วนัท าการ (ในชว่งปกต)ิ  หรอืช าระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกวา่ 
45 วนัท าการ (ในช่วงเทศกาล  HIGH SEASON เทศกาลปีใหม่, ตรษุจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, และ
เดือนตลุาคม หรือเม่ือสายการบินเร่งออกบตัรโดยสาร) หากท่านไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทั
ฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้ 
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายุที่มีความจำเป็นต้องใชว้ีลแชร,์ ไม้เทา้ หรือเครือ่งมือต่างๆ ในการพยุงตัว 
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
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4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผูท้ี่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สร้าง

ความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุ
ยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทำการนอกเหนอืโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผูร้่วมคณะท่าน
อื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้   

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)  
การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ชำระไว้แล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วันทำการ คืนเงินมัดจำทัวร์ โดยหักค่าดำเนินการในการทำวีซ่า+ค่าบริการในการทำวีซ่า 
2. ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบห้าวันทำการ ก่อนวันที่นำเที่ยว 

ให้คืน 100% ของเงินค่าบริการ โดยหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง 
2.1 ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจัดการนำเที่ยวต่อไปนี้ ให้นำมาหักจากเงิน 

ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้อ 1 แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะเรียกจาก
นักท่องเที่ยวไม่ได้ ทั้งนี้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว แสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี ้

• ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 

• ค่ามัดจำของบัตรโดยสารเครื่องบิน 

• ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอ่ืนๆ 
3. ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกวา่ยี่สิบวันทำการ ก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืน 

45% ของเงินค่าบริการ 
4. ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบน้อยกว่ายี่สิบวันทำการ ก่อนวันที่นำเที่ยว  ไม่ต้อง

คืนเงินค่าบริการ 
หมายเหตุ หลักเกณฑ์ที่นำมาใช้นี้ เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.

2551 โดยประกาศใช้นับตั้งแต่วันที่ 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกนั หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษทัฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ 
RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน และหากทา่นไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อ
ยืนยันในกรณีที่ต๋ัวเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงนิค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 
100%, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน,์ สิงคโปร์แอรไ์ลน์ สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ สายการบิน 
การ์ต้า แอร์เวย์  ขึ้นอยู่กับเงือ่นไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิ
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ของสายการบินเท่านั้น 
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ 
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 01 พฤศจกิายน 2565 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง 
ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่ม บริษทั ฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกต๋ัวในทุกกรณี 
โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation) 
▪ ห้องพักแบบ Twin คือห้องพักทีม่ีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตยีง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สำหรับผู้

พัก 3 ท่าน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Single คือห้องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 1 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 1 ท่าน 
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมคีวามประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึ้นอยูก่ับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตา่งกัน ซึ่งอาจจะ
ทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น   

▪ ในกรณีทีม่ีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่าง
อาบน้ำ ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการ
ความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได ้

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
▪ การจดัโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกลา่วตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ 

หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบ
ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานทีน่ั้น ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้
เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชม
สถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แกท่่าน เนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจา้หน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน 

สัมภาระและคา่พนักงานยกสัมภาระ (Porter) 
▪ ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถกู

เรยีกเก็บโดยผู้ใหบ้ริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได้  ท่าน
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สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง 
▪ สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้น

ประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
▪ สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึน้เครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีความกว้าง+ยาว+

สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว) 
▪ ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่
เกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง 
▪ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจาก

สายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อการสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสูบบุหรี่ (Smoking Area) 
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรือ่งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนใน
เรื่องการสบูบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบหุรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 
และผู้สูงอาย ุมีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้
การดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทั้งหมด 
 

เงื่อนไข และความรับผดิชอบ     บริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการ รับจองแพ็คเกจทัวร์  สายการบิน และ ตัวแทน
การท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่
บริษัทฯ อาท ิการนัดหยุดงาน  การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาต ิการปรบั
มาตรการของสถานที่เที่ยวแต่ละแห่งท่ีอาจปิด หรืองดเข้าชม ฯลฯ  หรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง
หรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถกูทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรอืจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ และการ
ตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย 
หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
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เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศอิตาลี ใช้เวลายื่นประมาณ 16 วันทำการ 

(การขอวีซ่าประเทศอติาลีผู้เดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอิตาล)ี 
VFS อิตาลี : เดอะพลาซ่า, ชั้น 4 ยูนิตที ่404 และ405 อาคารจามจุรีสแควร์, ถนนพญาไท,แขวงวังใหม่, เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ 
 พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่ม

ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรนำไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า 
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบพื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำและห้ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกัน

ทั้ง 2 รูป 
 สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ , สำเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล , สำเนาทะเบียนสมรส , หย่า  
 สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบรบิูรณ์  และกรณีที่ผู้เดินทางอายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์ แต่ยังคงสถานะเป็นนักเรียน/

นักศึกษา และมีบิดาหรือมารดาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 
 หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท สังกดัที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน

ปัจจุบัน, วันเดือนปีทีเ่ริ่มทำงานกับบริษัทนี้และชว่งเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงาน
ตามปกติหลังครบกำหนดลา (หนังสือรับรองการทำงานทีย่ื่นในแตล่ะประเทศ ต้องออกไม่เกิน 30 วนั ก่อนการไปยื่นวีซ่า
ในแต่ละประเทศ) 

 ในกรณีที่มีหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท ต้องแนบสำเนาสัญญาว่าจ้าง และสลปิเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน 
ประกอบการพิจารณา 

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า , ใบทะเบยีนพาณิชย์ และหนังสอืรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 1  เดือน 
พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน 

 หนังสือรับรองทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) บัญชีออมทรัพย์ส่วนตวั มีอายุไม่เกิน 15 วันจากวันยื่นคำ
ร้องวีซ่า พร้อมสำเนาสมุดบญัชีเงนิฝากที่แสดงยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 7 วัน โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิน้  ทั้งนี้ควรเลือก
เล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับ
ค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสูภู่มิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใช้บัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวีซ่า 
ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครวัด้วย ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1–6แลว้ 
ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุ
ชื่อผูเ้ดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน พร้อมสำเนาบัตร
นักเรียน/นักศึกษา   

 กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา 
จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมี
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นายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูก

ปฏเิสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
ครั้ง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้ับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็
ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
 และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ  
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