
 

 
 

  



 

 
 

วันท่ี 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อติาลี) พฤหัสบดี 
21.00 น. พร้อมคณะทีส่นามบนิสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ 

D16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระ
และการเช็คอิน  

วันท่ี 2 กรุงโรม - โคลอสเซียม - น า้พุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกัน - 
มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ - ฟลอเร้นซ์ 

ศุกร์ 

00.01 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม โดยสายการบินไทย เที่ยวบนิที่ TG944  
หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์กอ่น 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, 

เชา่รถโค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบักรุ๊ป
ทวัร์ กรณีที่เกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  
การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบติั, 
การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่
สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิในการ
เปล่ียนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ที่ช าระแล้ว เพราะทาง
บริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็นส่ิงที่
ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

05.55 น. คณะถงึสนามบิน ลีโอนาร์โด-ดาวินช ี ที่กรุงโรม ผา่นการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากรแล้วน าทา่น เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม  ส่ิงกอ่สร้างที่ได้รับการ
ยกยอ่งให้เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์ของโลก สนามกีฬาแหง่กรุงโรมนีถ้กูสร้าง
ขึน้ในปี ค.ศ. 80 สามารถจผุู้ชมได้ประมาณ 50,000 คน ใต้พืน้สนามประลองมี
ห้องใต้ดินทีส่ร้างขึน้เพื่อขงัสิงโตและนกัโทษประหารกอ่นปลอ่ยให้ออกมาตอ่สู้
กนักลางสนาม ปัจจบุนัได้มีการบรูณะเป็นโบราณสถาน ที่สามารถดงึดดู
นกัทอ่งเที่ยวได้ทัว่โลก ถา่ยรูปกบัประตชูยัคอนสแตนติน, ผา่นชมเขตอทุยาน
ประวติัศาสตร์โรมนัฟอรั่ม ซึง่เป็นศนูย์กลางชีวิตในเมืองของโรมยคุโบราณ, 
จตรุัสเวเนเซีย มีอาคารแบบเรอเนสซองส์ในยคุแรก ปาลาซโซ ดิ เวเนเซีย เคย
เป็นฐานบญัชาการใหญ่ของมสุโสลินี ด้านตรงข้ามคืออนสุาวรีย์พระเจ้าวิค
เตอร์-เอ็มมานเูอล็ หลงัจากนัน้น าทา่นสู่น า้พเุทรวี่ ผลงานมาสเตอร์พีซของนิ
โคลสั-ซาลวี แล้วอิสระให้ทา่นได้ส ารวจสินค้า     แบรนด์เนมบนถนนคอนดอต
ติ ยา่นบนัไดสเปน ที่มีชือ่เสียงและคลาคล ่าไปด้วยนกัทอ่งเที่ยว 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Local 
บา่ย น าทา่นเดินทางสูน่ครรัฐวาติกนัซึง่เป็นรัฐอิสระ และศนูย์กลางของศาสนา

คริสต์นิกายโรมนัคาทอลิก ชมความอลงัการของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ได้รับ
การตกแตง่อยา่งโออ่า่หรูหรา ชมรูปปัน้แกะสลกั เฟียต้า ผลงานชิน้เอกของไม
เคิลแองเจโล เสาพลบัพลาที่ออกแบบโดยแบร์นนิี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หา
ชมได้ยาก ซึง่ปัจจบุนัล้วนแตเ่ป็นส่ิงที่ส าคญัล า้คา่คูบ้่านคูเ่มืองของอิตาลี  

 ออกเดินทางสู่ภาคกลางของประเทศเขตแคว้นทอสคานา่ ทีมี่เมืองฟลอเร้นซ์
เป็นเมืองหลวง ระหวา่งเส้นทางทา่นจะได้เห็นร่องรอยของอารยธรรมของชาว
อีทรัสกนัที่อยูม่าตัง้แตค่รัง้กอ่นคริสต์กาล จนกระทัง่โรมนัเข้ามาครอบครอง
บ้านเรือนตลอด จนปราสาทเกา่แกต่ัง้อยูบ่นเนนิเขา เป็นชยัภมิูที่เหมาะสมผ่าน
ท้องทุง่เกษตรกรรม และแหล่งผลิตไวน์ชัน้ดีของแคว้นนี ้

(275 ก.ม.) 

 



 

 
 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก STARHOTELS VESPUCCI หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกนั 
www.starhotels.com 

  
วันท่ี 3 ฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซนิญอเรีย - เวนิส 

เมสเตร้ 
เสาร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเดินทางเข้าสูเ่มืองเกา่ของนครฟลอเร้นซ์ เมืองนีเ้ป็นศนูย์กลางแหง่

ศิลปะในยคุเรอเนสซองส์ และเป็นเมืองต้นแบบที่ไมอ่นญุาตให้รถโค้ชเข้าไปใน
เขตเมืองเนือ่งจากเป็นที่ตัง้ของสถานที่ส าคญัติดอนัดบัโลก มหาวิหาร ซานตา
มาเรียเดลฟิโอเร ที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก หรือ DUOMO แหง่นคร
ฟลอเร้นซ์ หอระฆงั หอศลีจุม่ ทรง 8 เหล่ียม งดงามด้วยศิลปะและ
สถาปัตยกรรมยืนยาวมากวา่ 500 ปี จตรุสัซินญอเรีย เดิมเป็นที่ตัง้รูปปัน้เดวิด
ของแท้มานานกวา่ 3 ศตวรรษ ในปัจจบุนัถกูเก็บรักษาไว้ในแกลลอเรีย อาคา
เดมี ผ่านอาคารที่มีรูปปัน้ศิลปินระดบัโลก คือพิพิธภณัฑ์อฟุฟิซี ที่เก็บงาน
ศิลปะล า้คา่ในยคุกลางใกล้ สะพานเวคคิโอ สะพานเกา่แกข่องเมืองที่ข้าม
แมน่ า้อาร์โน สร้างมาตัง้แตย่คุโรมนั และถกูสร้างแทนที่อีกครัง้ในปี 1345 จน
กลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง แล้วออกเดินทางสู่ปิซา่ 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Chinese 
บา่ย น าชมหอเอนปิซา่ หอระฆงัแหง่นีถ้กูประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี 1987 โดย

เป็นสว่นหนึง่ของ Piazza Dei Miracoli และยงัเป็น 7 ส่ิงมหศัจรรย์ของโลกยคุ
กลางอีกด้วย จตรุสักมัโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลวา่ "จตรุัส
อศัจรรย์" หรือที่ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อ จตรุสัดโูอโมแห่งปิซ่า คือ
บริเวณท่ีล้อม รอบด้วยก าแพงใจกลางเมืองปิซา่ ประกอบไปด้วยส่ิงกอ่สร้าง
ได้แก ่มหาวิหารปิซา่ (DUOMO) หอเอน (TORRE) หอศีลจุม่ (BAPTISTERY) 
เร่ิมสร้างปี ค.ศ. 1173 ค.ศ. แล้วเสร็จในปี 1372 อสิระให้ทา่นถา่ยภาพเป็นที่
ระลึกตามอธัยาศยั 

 

 ออกเดินทางสู่เมืองเมสเตร้ Gateway to Venice ในแคว้นเวเนโต้ ที่ตัง้อยูท่าง
ตอนเหนอืของประเทศอิตาลี  

(331 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั APOGIA SIRIO VENICE MESTRE หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.hotelapogiasirio.hotelinveni

ce.com 
วันท่ี 4 เท่ียวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่ อาทติย์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าทา่นเดินทางสูท่า่เรือ Tronchetto เรือน าทา่นข้ามสูเ่กาะเวนิส ความโดง่ดงั

ของเวนสิมาจากเป็นเกาะที่มีลกัษณะพเิศษคือ ไมมี่ถนนให้รถยนต์วิ่ง ประกอบ
ไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถงึกนักวา่ 400 แหง่ 
ศนูย์กลางอยูท่ี่จตัรุสัซานมาร์โค รายล้อมรอบจตัรุสัเป็นอาคารสถาปัตยกรรม
แบบเวเนเชียนสไตล์ พระราชวงัเกา่ (PALAZZO DUCALE) เคยเป็นที่ประทบั
ของเจ้าผู้ครองนครเวนสิในอดีต เวนิสเคยรุ่งเรืองในยคุกลางและเป็นศนูย์กลาง
ทางการค้าของฝ่ังทะเลอาเดรียติก มีเจ้าผู้ครองแคว้นปกครองตนเอง 
ส่ิงกอ่สร้างที่บง่บอกถงึความมีฐานะได้แก ่ โบสถ์เซนต์มาร์ก อลงัการด้วย

 
 

http://www.starhotels.com/


 

 
 

สถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์, หอระฆงั ที่มีความสงู 98.6 ฟตุ, เสาแหง่
นกับญุ, อาคารระเบียงล้อมรอบจตัรุสัท่ี นโปเลียนกล่าวชมวา่  "The drawing 
room of Europe” ดงูามสง่ายิ่งนกั นอกจากนีย้งัเป็นแหล่งก าเนิดศิลปะการ
เป่าแก้วมรูาโน ่งานฝีมือตัง้แตค่รัง้บรรพบรุุษ, ผ้าลูกไม้ เรือกอนโดล่า พาหนะ
อนัเป็นสญัลกัษณ์ของชาวเวนสิ เราจะน าทา่นสมัผสับรรยากาศแหง่เวนสิด้วย
การลอ่งเรือพาย (นัง่ล าละ 6 ทา่น) ล่องไปตามคลองน้อยใหญ่สลบัด้วย
บ้านเรือนที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั สูแ่กรนด์คาแนล เป็นคลองที่กว้างทีสุ่ดของ
เกาะ มีสะพานเรียลอลัโต้ทอดตวัข้ามสญัจรไปมา จิบกาแฟในร้าน Café 
Florian ที่เปิดให้บริการมาตัง้แตปี่ 1720 ปล่อยเวลาไปกบัความงามทา่มกลาง
บรรยากาศอนัแสนโรแมนติก  

 
 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Local 
13.30 น. คณะนัง่เรือกลบัสู่ฝ่ังแผ่นดินใหญ่ทีท่า่เรือ Tronchetto  
บา่ย ออกเดินทางผ่านเขตเมืองตากอากาศโคโม ข้ามพรมแดนอิตาลี – 

สวิตเซอร์แลนด์ ที่เมืองคีอสัโซ ่ ผ่านเมืองลูกาโน ่ เมืองตากอากาศแสนสวยริม
ทะเลสาบ  

(332 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Chinese 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั HOTEL ADMIRAL หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.admiralhotel.it 

วันท่ี 5 ลูกาโน่ - ลูเซริน์ - อนิเทอลาเก้น  จันทร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเดินทางสูเ่มืองลูเซริน์ ผ่านอโุมงค์ก็อธธาร์ด เลาะเลียบทะเลสาบขนาด

ใหญ่ที่ชือ่วา่ เวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ อนัหมายถงึทะเลสาบส่ีพนัธรัฐ ที่มีเร่ืองราว
ในประวติัศาสตร์เก่ียวกบัการรวมชาติ และกอ่ตัง้สมาพนัธรฐัสวสิ จนเข้าสู่
เมืองลูเซิร์น เมืองตากอากาศที่โดง่ดงั ถกูล้อมรอบด้วยทะเลสาบและขุนเขา
โอบล้อม มีเขตเมืองเกา่ ก าแพงโบราณ Water Tower และสะพานไม้ Chapel 
Bridge ซึง่มีอายกุวา่ 600 ปี ถา่ยรูปกบัสิงโตแกะสลกัริมหน้าผา สญัลกัษณ์
แหง่ความกล้าหาญและซื่อสตัย์ตอ่หน้าทีข่องทหารสวิส แล้วอสิระตาม
อธัยาศยัให้ทา่นได้ช้อปปิง้สินค้าชัน้ดีของสวิตเซอร์แลนด์ 

(168 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Chinese 
บา่ย น าทา่นเดินทางสูเ่มืองอินเทอลาเก้น อนัเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวที่ส าคญั และมี

ความ ส าคญัประหนึง่เมืองหลวงของ แบรนเนอร์โอเบอลนัด์ ตัง้อยูท่ะเลสาบ
สองแหง่มีภาพของยอดเขายงูเฟราเป็นฉากหลงั อีกทัง้ยงัเป็นเมืองแหง่การ
พกัผ่อน สมัผสับรรยากาศอนับริสุทธ์ิ เมืองเล็ก ๆ บรรยากาศเสมือนหนึง่เมือง
ในหบุเขา ถนนสายหลกัเรียงรายไปด้วย ร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก 
ร้านอาหาร ในสไตล์แบบสวิส เพลิดเพลินกบัการชมเมือง และช้อปปิง้สินค้า
ตามอธัยาศยั 

(68 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Local 

 
 

น าทา่นเข้าสู่ที่พกั MOTROPOLE HOTEL หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.metropole-interlaken.ch 



 

 
 

วันท่ี 6 กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - โบน (ฝร่ังเศส)  อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. คณะออกเดินทางสู่กรินเดอวาลด์ จดุเร่ิมต้นของการทอ่งเทีย่วยอดเขายงุค์ฟ

ราว ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้เป็นพืน้ที่มรดกโลกทางธรรมชาติแหง่
แรกของยโุรป สมัผสัรถไฟทอ่งเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึน้
พิชิตยอดเขายงูเฟราที่มีความสงูกวา่ระดบัน า้ทะเลถงึ 11,333 ฟตุ ซึง่ได้รับการ
ยกยอ่งวา่เป็น TOP OF EUROPE ระหวา่งเส้นทางขึน้สู่ยอดเขา รถไฟจอดให้
ทา่นได้ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน า้แข็งขนาดใหญ่  Aletsch ที่ยาวทีสุ่ดใน
เทือกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไมเ่คยละลาย จนถงึ
สถานีรถไฟท่ีสงูที่สุดในยโุรป เพลิดเพลินสนกุสนานไปกบัการเล่นหิมะในลาน
กว้าง Sphinx จดุชมวิวทีสู่งที่สุดในยโุรป มองเห็นได้กว้างไกลทีสุ่ด ณ จดุ 
3,571 เมตร  พาทา่นชมถ า้น า้แข็งที่แกะสลกัให้สวย งามอยูใ่ต้ธารน า้แข็ง 30 
เมตร อิสระให้ทา่นได้สนกุสนานและเพลิดเพลินกบักิจกรรมบนยอดเขายงุค์ฟ
ราว และไมค่วรพลาดกบัการสง่โปสการ์ด โดยที่ท าการไปรษณีย์ที่สงูทีสุ่ดใน
ยโุรป 

 
 

 

 

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

ผ่านเมืองเวงเก้น หมุบ้่านปลอดมลพษิและหมูบ้่านเลาเทอบรุนเนน่ รถโค้ชรอ
รับคณะแล้วเดินทางผ่านพรมแดนสวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส มุง่หน้าสู่เมืองโบน 
(Beaune) ได้รับการขนานนามวา่ เมืองหลวงของไวนเ์บอร์กนัดี ที่มีพิพิธภณัฑ์
โฮสปิคส์ เดอ โบน (Hospices de Beaune) อดีตเป็นโรงพยาบาลเพือ่คน
ยากจน ตวัอาคารเป็นหนึง่ตวัอยา่งสถาปัตยกรรมที่ดีทีสุ่ดในศตวรรษที่ 15  

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั NOVOTEL BEAUNE CENTRE หรือเทียบเทา่ในระดบั

เดียวกนั 
www.novotel.com 

 
วันท่ี 7 โบน - ดิจอง - น่ังรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส - เท่ียวชมเมือง พุธ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
 น าคณะเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองดิจอง Gateway ด้านตะวันออกของการ

ขนส่งและคมนาคม เดินทางสู่มหานครปารีส ด้วยรถไฟด่วน TGV สู่นครปารีส
วิ่งด้วยความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.35 
ชัว่โมง  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร  Chinese 
บา่ย น าทา่นเที่ยวชมมหานครปารีส นครหลวงแหง่แฟชัน่ชัน้น าของโลก ชมมหา

วิหารโนตเตรอดาม สร้างด้วยศิลปะแบบกอธิค ตัง้อยูบ่นเกาะกลางแมน่ า้จดุ
ก าเนิดของชาวปารีเชียง ประติมากรรมและหน้าตา่งประดบักระจกสี (stained 
glass) โดดเดน่เป็นสง่าคูบ้่านคูเ่มือง ผา่นกลุ่มอาคารพิพิธภณัฑ์ลูฟร์ ปัจจบุนั
เก็บงานศิลปะที่มีคา่กวา่ 300,000 ชิน้, ถา่ยรูปกบัประตชูยัอาร์ค เดอ ตรีอองฟ์ 
สร้างในปี 1810 เพ่ือเป็นอนสุรณ์แหง่ชยัชนะของจกัรพรรด์ินโปเลียน ถนน
ชองป์เซลิเช ่(Champs-Elysees) เป็นถนนสายส าคญัมีความยาว 2 กม. ร่มร่ืน
ไปด้วยเงาต้นปาตานสองฝ่ัง มีทัง้ร้านค้าชัน้น า หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ 
น า้พ ุภตัตาคารชัน้เลิศ ร้านกาแฟ โรงละคร ได้ชื่อวา่เป็นถนนที่สวยทีสุ่ดในโลก 

 
 

http://www.novotel.com/


 

 
 

จตรุัสคองคอร์ด ซึง่ออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ที่ชวนให้ระลึกถงึการ
ปฏิวติัใหญ่ฝรั่งเศส สวนตยุเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้อยา่งงดงาม, 
โบสถ์แองวาลีดส์อนังามสงา่ด้วยยอดโดมสีทอง, บนัทกึภาพหอไอเฟลจากมมุ
กว้าง ณ จตรุสัทรอคคาเดโร ปารีสได้รับการกล่าวขานวา่เป็นพิพิธภณัฑ์ที่มี
ชีวิต โดดเดน่ด้วยผลงานศิลปะอนัย่ิงใหญ่ จากนัน้น าทา่นขึน้ลิฟต์สูช่ ัน้ 2 ของ
หอไอเฟล เพื่อชมวิวทิวทศัน์ของมหานครปารีส  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  Local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั COURTYARD BY MARRIOTT หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.marriott.com 

 
วันท่ี 8 พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดิวตีฟ้รี - ห้างแกลลอร่ีลาฟาแยตต์ พฤหัสบดี 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าทา่นเดินทางสู่พระราชวงัแวร์ซายส์ พระราชวงัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในปฐพีซึง่อยูห่า่ง

จากจดุศนูย์กลางของปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต้ ปัจจบุนับางส่วนของ
พระราชวงันีไ้ด้รับการบรูณะเรียบร้อยแล้ว น าเข้าชมความงามของพระราชวงั
ภายในห้องตา่ง ๆ อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนสั, ห้องเทพไดอานา่ และ
ห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แตล่ะห้องของพระราชวงัล้วนมีคา่ด้วยภาพ เขียน
สีแบบเฟรสโก้ โดยชา่งฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรคา่แกก่ารยกยอ่งให้เป็น
พระราชวงัทีง่ดงามล า้คา่ทีสุ่ดแหง่หนึง่ของโลก 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บา่ย หลงัอาหาร อสิระให้ทา่นได้ช้อปปิง้สินค้าแบรนด์ที่โดง่ดงัของฝรัง่เศส อาท ิ

สินค้าประเภท น า้หอม, เคร่ืองส าอางค์, เคร่ืองประดบั, เคร่ืองแตง่กายในร้าน 
Duty Free ที่คืนภาษีให้กบันกัทอ่งเที่ยวโดยเฉพาะหรือแบรนด์ชัน้น าของ
ฝรั่งเศสและอิตาลีในห้างสรรพสินค้าแกลลอร่ี ลาฟาแยตต์ ยา่นถนนออส
แมนบโูลวาร์ด   

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  Thai 
 น าทา่นสมัผสับรรยากาศยามค ่าคืนบนเรือบาโตมชู ชมสถานทีส่ าคญั

คูบ้่านคูเ่มืองสองฝ่ังของแมน่ า้แซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เกา่แก ่ สร้าง
ด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรคา่แกก่ารอนรุักษ์ ท าให้ปารีสโดดเดน่เป็น
มหานครที่งดงามแหง่หนึง่ของโลก  

 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั COURTYARD BY MARRIOTT หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.marriott.com 

 
วันท่ี 9 เดินทางสู่สนามบิน - เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ศุกร์ 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. น าคณะออกเดินทางสูส่นามบินชาร์ลเดอโกล เพือ่เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ มี

เวลาให้ทา่นได้ท า TAX REFUND คืนภาษีกอ่นการเช็คอิน 
 

12.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบนิที่ TG931  
วันท่ี 10 เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ เสาร์ 
06.00 น. การบินไทยน าทา่นเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักล่าวข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงเนื่องจาก 
การจัดโปรแกรมของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

http://www.marriott.com/
http://www.marriott.com/


 

 
 

 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

20 - 29 ต.ค. 2561 106,000.- 96,000.- 85,000.- 15,000.- 12,500.- 
-31,000.- 
-23,000.- 

1 - 10 พ.ย. 2561 
105,000.- 95,000.- 84,000.- 15,000.- 12,500.- 

-29,000.- 
-23,000.- 

8 - 17 พ.ย. 2561  
15 - 24 พ.ย. 2561  

22 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2561 
1 - 10 ธ.ค. 2561 97,000.- 88,000.- 78,000.- 15,000.- 12,500.- 

-22,000.- 
-17,500.- 

4 - 13 ธ.ค. 2561 

105,000.- 95,000.- 84,000.- 15,000.- 12,500.- 
-29,000.- 
-23,000.- 

3 - 12 ม.ค. 2562 
10 - 19 ม.ค. 2562 
17 - 26 ม.ค. 2562 

24 ม.ค. - 2 ก.พ. 2562 
31 ม.ค. - 9 ก.พ. 2562 

7 - 16 ก.พ. 2562 
14 - 23 ก.พ. 2562 

21 ก.พ. - 2 มี.ค. 2562 
28 ก.พ. - 9 มี.ค. 2562 

7 - 16 มี.ค. 2562 
14 - 23 มี.ค. 2562 

ค่าทวัร์รวม :      
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 

 ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ มาตรฐานยโุรป 
 ค่าเข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม / ลอ่งเรือกอนโดลา่ที่เกาะเวนิส / ค่าเรือไป-กลบัเกาะเวนิส / ค่ารถไฟสายภูเขายงุค์ฟ

ราวยอค / ค่ารถไฟชัน้ 2 TGV สูป่ารีส / ค่าเข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์  / ค่าลอ่งเรือบาโตมชู / ค่าลฟิท์ขึน้ชัน้ 2 หอไอ
เฟล  

 โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการคดัสรรเมน ู และให้ท่านได้เลศิรสกับอาหารท้องถ่ินในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อ 

จ ากดัในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้เพือ่ความเหมาะสม 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝร่ังเศส (เชงเก้น) **พกัในประเทศฝร่ังเศส 3 คืน** 
 ค่าประกนัการเดินทางของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)  แบบ OASIS TRIPPER PLAN.คุ้มครอง

การสญูเสยีชีวิต/อวยัวะจากอบุติัเหต ุส าหรับผู้ เอาประกนัภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท 
และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงสขุภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตวั 
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระ
และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 
กิโลกรัม 

 
 



 

 
 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 ค่าท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จกั

และเชื่อถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณา
จองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันท่ีจอง ซึง่เงินมดัจ า
ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์สว่นที่เหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่
ช าระเงินสว่นที่เหลอืตามวนัที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี  ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตัว 
3. ผู้ เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย 

สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทวัร์ ที่มีระบอุยู่ชัดเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่ก่อหวอด 
ประท้วง ยุยงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หัวหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบ
กบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44-30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29-15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของค่าทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14-1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของค่าทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของค่าทวัร์ 
  หากท่านยกเลกิการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ท่านสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวีซ่าได้

ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลีย่นชื่อตั๋วเท่านัน้ และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไข
ของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากท่านยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบุคคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนมุติัวีซ่า ไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลิกพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือ
เป็นการยกเลกิตามเงื่อนไขของวนัเวลาที่ยกเลกิดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมติัวี
ซ่าจากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านย่ืนขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึง่จะรู้ผลเร็วกว่าการย่ืนขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการท่องเที่ยว รวมทัง้ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิด
เหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุติัเหต ุ ฯลฯ โดย
สทิธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ  OASIS TRIPPER PLAN ของ เอ ดบัเบิลย ูพี เซอร์วิส
เซส (ประเทศไทย)  ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์
ของท่านไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนั



 

 
 

เนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระ
มาแล้ว 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวันเดินทาง สามารถท าได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้องช าระ

ค่าใช้จ่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทาง
ต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบั
เจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไม่ 

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

ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงื่อนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเท่านัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภัยและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
  คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทัวร์สว่นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที่ออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากัดของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมีความแตกต่างกนั  ซึง่
อาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่าง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจัดโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่สถานที่เข้าชมนัน้ ๆ ปิดท า

การ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่าน
ระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรม
เพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ แต่หากมีการลา่ช้า หรือเหตุหนึง่เหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่าน
ไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระ Reservation Fee ไป
แล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

 
 



 

 
 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (Porter) 
  ค่าทวัร์ได้รวมค่าขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่าน

จะถกูเรียกเก็บโดยผู้ ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลา่วไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  
ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้ โดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธ
ได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากว่า
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในน า้หนกัส่วนที่เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบต่อ
การสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชัดเจนใน

เร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศฝร่ังเศส  ใช้เวลายื่นประมาณ 10 วันท าการ 

(ในการย่ืนค าร้องขอวีซ่าขอความกรุณาทกุท่านมาสแกนลายนิว้มือท่ีศนูย์ย่ืนค าร้องวีซ่าฝร่ังเศสด้วยตนเอง) 
 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง

เก้นหรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า 
 รูปถ่ายสขีนาด 3.5 X4.5 ซม.ความใหญ่ของหน้าถงึไหลเ่ป็น 70%ของรูป จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสขีาว (ไม่ใช่รูปขาวด า และห้าม

สแกน) มีอายไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า / ส าเนาสติูบตัร 

ในกรณีอายไุม่ถงึ 18 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง , อตัรา

เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างาน
ตามปกติหลงัครบก าหนดลา และสลิปเงนิเดือนย้อนหลัง 3 เดือนเป็นภาษาอังกฤษ 

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทที่คดัไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

 ส าเนาสมุดบัญชีเงนิฝากย้อนหลัง 6 เดือน ต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ต้องเป็นบัญชีท่ีมีเลขที่เล่มของสมุดบัญชีเงินฝาก
ทุกหน้า เช่น บัญชีของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทยฯลฯ ในกรณีที่สมุดบัญชีท่ีจะน ามายื่นขอวีซ่าไม่มีเลขที่เล่มของ
สมุดบัญชีเล่มดังกล่าวรบกวนขอเป็น Statement จากทางธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนอัพเดทถงึเดือนปัจจุบัน ควรเลอืกเล่มที่
มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้
อยา่งไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสูภู่มิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการย่ืนขอวีซ่า ต้องออกหนงัสอื
รับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว ทางบริษัท



 

 
 

  

 

 

 

 

 

จะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบชุื่อผู้ เดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนักเรียน นกัศึกษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไป

ย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึง่ได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้ว่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซ่าของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข 
ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 


