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วนัแรก  ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู 
21.00 น. พรอ้มคณะ ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์D สายการ

บินไทยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัดแูลดา้นเอกสารและสมัภาระในการเดนิทาง 
 
วนัท่ีสอง กรงุเทพฯ – โรม (อิตาลี) – นครวาติกนั – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร ์– น ้าพเุทรว่ี –บนัไดสเปน – 

โคลอสเซียม(ด้านนอก) – ประตชูยัคอนสแตนติน – โรมนัฟอรมั(ผา่นชม) – ฟลอเรนซ ์
00.50 น. น าท่านเดนิทางสู่ โรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG944 
07.05 น. เดนิทางถงึ สนามบินลีโอนารโ์ด ดารวิ์นชี กรงุโรม ประเทศอิตาลี ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืง และพธิกีารทางศุลกากรเรยีบรอ้ยแล้ว เดนิทางสู่ นครวาติกนั (Vatican) ใช้เวลาประมาณ  
30 นาที รฐัอสิระที่เลก็ที่สุดในโลกตัง้อยู่ทางด้านตะวนัออกของกรุงโรม โดยมพีระสนัตะปาปาเป็น
องคป์ระมขุ เขา้เยีย่มชม มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์(St. Peter’s Basilica) มหาวหิารศกัดิส์ทิธิท์ ีใ่หญ่
ทีสุ่ดในยุโรป บรเิวณทางเขา้ก่อนถงึตวัมหาวหิาร ท่านจะทึง่กบัความสวยงามของลานกวา้งรปูไข่ที่
งดงามอย่างมาก เรยีกว่า เปียซซา ซาน พเิอโตร (Piazza San Pietro) ซึง่ลอ้มรอบดว้ยเสา 284 ต้น 
และรปูปั้นนักบุญ 96 องค์ และบรเิวณกลางลานจะเห็นเสา โอบลิสิก์ อายุกว่า 2,000 ปี เมื่อเขา้ไป
ภายในโบสถ์จะพบกับรูปสลักหินอ่อนพิเอต้า (Pieta) พระแม่มารอุี้มศพของพระเยซูอยู่บนตัก 
ผลงานแกะสลกัหนิอ่อนทีม่ชีื่อเสยีงมากของไมเคลิ แองเจโล่ ชมแท่นบูชาส าหรบัพระสนัตะปาปาท า
พธิมีสิซา ตัง้อยู่เหนือที่ฝังศพของนักบุญปีเตอร ์และอกีหนึ่งความงดงามของสถานที่แห่งนี้คอืโดม
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 42 เมตร ผสมผสานกบัความงดงามของภาพวาดเฟรสโก้ภายใต้โดมขนาด
ใหญ่นี้ น าท่านเดนิทางสู่ โรม (Rome) (ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที)  เมอืงหลวงของประเทศอติาล ี
อดตีศูนย์กลางทางอ านาจ และการปกครองของอาณาจกัรโรมนัอันยิง่ใหญ่ น าชมความงามของ 
น ้าพุเทรว่ี (Trevi Fountain) ซึ่งมรีูปปั้นของเทพเจา้เนปจูนตัง้โดดเด่นอยู่กลางน ้าพุแห่งนี้ เชื่อกนั
ว่าผูท้ี่ได้มาเยีย่มชมสถานที่แห่งนี้ แล้วหนัหลงัใช้มอืขวาโยนเหรยีญขา้มบ่าซ้ายลงไปในน ้าพุแห่งนี้
แล้วจะได้มีโอกาสได้มาเยอืนกรุงโรมอีกครัง้ ให้ท่านได้เดินเล่นบรเิวณ บนัไดสเปน (Spanish 
Steps) ซึง่เป็นบนัไดทีก่วา้งทีสุ่ดและยาวทีสุ่ดในทวปียโุรป ซึง่มทีัง้หมด 138 ขัน้  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
บ่าย จากนัน้น าท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซียม (Colosseum) 

(ด้านนอก) สนามกีฬายุคโบราณที่สามารถจุคนได้ถึง 50,000 คน มอีายุเก่าแก่ถึง 2,000 ปี เป็น
สถานทีส่ าหรบัใหค้วามบนัเทงิในยคุนัน้ โดยจดัใหม้กีารต่อสูร้ะหว่าง นกัสูท้ีเ่ราเรยีกว่า กลาดเิอเตอร ์
และสตัว์รา้ยนานาชนิด เที่ยวชม ประตูชยัคอนสแตนติน ประตูชยัแห่งนี้มขีนาดใหญ่และสภาพ
สมบูรณ์ทีสุ่ดในกรุงโรม สรา้งขึน้เพื่อฉลองชยัชนะของจกัรพรรดคิอนสแตนตนิที ่1 ทีม่ชียัชนะเหนือ
จกัรพรรดิแม็กเซ็นติอัส ในสงคราม Battle of Milvian Bridge จากนั ้นเดินทางสู่  โรมันฟอรมั 
(Roman Forum) ผ่านชม เคยเป็นศูนย์กลางของชุมชน ทัง้การเมือง ศาสนา การค้า และการ
ปกครองด้วย ปัจจุบนัคงเหลอืแต่ซากปรกัหกัพงัแต่ก็ยงัสามารถเหน็เค้าโครงของความยิง่ใหญ่ได้  
จากนัน้เดนิทางสู่ ฟลอเรนซ์ (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม. 30 นาที) เมอืงหลวงของแควน้ทสัคานี ต้น
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ก าเนิดของศลิปะแบบเรอเนซองส ์อดตีศูนยก์ลางดา้นสถาปัตยกรรม วรรณกรรม และวฒันธรรมอนั
รุง่โรจน์ ดนิแดนทีม่เีสน่หอ์นัน่าหลงใหลแห่งนี้ไดช้ื่อว่าเป็นสถานทีท่ีน่ักท่องเทีย่วใฝ่ฝันมาเยอืนมาก
ทีสุ่ด 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั STARHOTELS VESPUCCI, FLORENCE หรือเทียบเท่า 
   
 
วนัท่ีสาม ฟลอเรนซ ์– ปิซ่า – หอเอนปิซ่า– ซานตามาเรีย เดอ ฟีโอเร่ – จตัรุสัเดลลาซินญอเรีย – 
                         สะพานเวคคิโอ – เวนิส เมสเตร้ (ฝัง่แผน่ดินใหญ่) 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดนิทางสู่ เมืองปิซ่า (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) น าชม หอเอนเมืองปิซ่า (Leaning Tower) สรา้ง

ขึน้ด้วยหนิอ่อนสขีาวเพื่อใช้เป็นหอระฆงั ใช้เวลาสรา้งยาวนานถงึ 177 ปี ลกัษณะเด่นของหอเอน
แห่งนี้คอืมคีวามเอยีง 3.97 องศา เมือ่ดูแลว้เหมอืนจะลม้ ส่วนสาเหตุทีเ่อยีงสนันิษฐานว่าเป็นเพราะ
สรา้งอยู่บนพืน้ทราย ในปีค.ศ. 1987 องคก์รยเูนสโก้ประกาศใหห้อเอนเมอืงปิซ่าเป็นมรดกโลก และ
เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกอีกด้วย เดนิทางเขา้สู่ฟลอเรนซ์ ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. เขต
เมอืงเก่า ทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกจากองคก์รยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกเมือ่ปีค.ศ.1982 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง   
**ทานอิตาเลียนพิซซ่าแผน่บางกรอบต้นต ารบัร้อนๆจากเตา 

บ่าย ชมความยิง่ใหญ่ของสญัลกัษณ์ประจ าเมอืง วิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร่ (Santa Maria del 
Fiore) วหิารของเมอืงฟลอเรนซ์แห่งนี้โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้หนิอ่อนหลายสมีาใช้ในการ
ก่อสรา้ง ทัง้สชีมพู สเีขยีว และสขีาว ซึ่งน ามาผสมผสานกนัไดอ้ย่างงดงาม และอกีอย่างหนึ่งทีโ่ดด
เด่นไม่แพ้กันคือโดมที่ท่านสามารถมองเห็นได้ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของเมือง ใกล้กันเป็น  จตุรสั
เดลลาซิญญอเรีย (Piazza della Signoria) ที่มคีวามสวยงามและมเีอกลกัษณ์โดดเด่นอย่างมาก 
เนื่องจากเป็นทีต่ ัง้ของรปูปั้นเดวดิ ผลงานทีม่ชีื่อเสยีงของไมเคลิ แองเจโล่ บรเิวณนี้มรีปูแกะสลกัจดั
แสดงอยู่มากมาย อาท ิรูปแกะสลกัเพอรซ์ุส (Perseus) วรีบุรุษกรกีโบราณตอนบัน่คอเมดูซ่า รูป
แกะสลกัเฮอรค์วิลสี และรปูสลกั The Rape of the Sabine Women ถดัมารมิฝัง่แม่น ้าอารโ์น จะพบ
กบั  สะพานเวคคิโอ (Vecchio) สรา้งขึน้เมื่อประมาณ ค.ศ.1333 อายุประมาณ 600 กว่าปี ถอืว่า
เป็นสะพานทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืง ความแปลกตากค็อืจะมรีา้นขายทองและอญัมณีอยู่ทัง้สองฝัง่ของ
สะพาน เดนิทางสู่ เวนิส เมสเตร้ (Venice Mestre) (ฝัง่แผ่นดินใหญ่) (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) 
เมอืงหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิสถูกสรา้งขึน้จากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จ านวนมากเขา้ด้วยกนัใน
บรเิวณทะเลสาบเวนิเทยี ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรยีตรกิ เป็นเมอืงท่าโบราณ และเป็นเมอืงที่
ใช้คลองในการคมนาคมมากที่สุด มอีาคาร รา้นอาหาร บ้านเมอืงแบบดัง้เดมิตัง้อยู่รมิคลอง เวนิส
ไดร้บัฉายาว่า เมอืงแห่งสายน ้า และเมอืงแห่งสะพาน 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL NOVOTEL, VENICE MESTRE หรือเทียบเท่า  
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วนัท่ีส่ี  เวนิส เมสเตร้ – เกาะเวนิส – จตุรสัซานมาร์โค – พระราชวงัดอจ – สะพานถอนหายใจ –
สะพานริอลัโต – มิลาน – มหาวิหารดโูอโม่ – แกลลอเรีย วิคเตอร ์เอม็มานูเอล – มิลาน 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
โดยสารดว้ยเรอืทศันาจรสู่ เกาะเวนิส (Venice Island) ใช้เวลาประมาณ 30 นาที เมอืงในฝันของ
นักท่องเที่ยวหลายๆคน ชมความสวยงามของ จตุร ัสซานมาร์โค (Piazza San Marco) จุด
ศูนย์กลางของเกาะเวนิสที่รายล้อมด้วยสถานที่ส าคัญหลายแห่ง  ผ่านชม พระราชวังดอจ 
พระราชวงัสไตลโ์กธคิของดอจ หรอืดยคุผูค้รองเมอืงเวนิส สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่9 แต่เกดิเพลงิไหม้
และไดร้บัการบูรณะและก่อสรา้งเพิม่เตมิในระหว่างศตวรรษที ่14 และ 15 ภายในพระราชวงังดงาม
ด้วยการประดบัทองค าและภาพจติรกรรมมากมายโดยเฉพาะภาพเขยีนที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในโลก  
วงัแห่งนี้ยงัมคีุกขงันักโทษอันน่าสะพรงึขวญัอยู่ชัน้ใต้ดิน ซึ่งถูกเชื่อมด้วยทางเดินแคบๆ ไปยงั
สะพานขา้มคลองสู่แดนคุมขงั สะพานแห่งนี้จงึมชีื่อเรยีกว่า สะพานถอนหายใจ (Ponte dei Sospiri 
หรอื Bridge of Sighs) เป็นสะพานทีใ่หน้ักโทษขา้มไปเพื่อเขา้คุกและจะไม่ไดก้ลบัมาอกี รวมทัง้เป็น
ทีคุ่มขงันักรกั คาสโนว่า ซึง่เป็นนักโทษเพยีงคนเดยีวทีส่ามารถแหกคุกนี้หนีออกมาได ้และอกีหนึ่ง
สะพานที่โด่งดงัและมชีื่อเสยีงมากที่สุดคอื สะพานริอลัโต ที่มกีารแข่งขนัการออกแบบสะพานหนิ
เพื่อขา้มคลองแกรนดค์าแนล (ทดแทนสะพานไมรุ้น่เก่า)  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
**ล้ิมรส สปาเกต็ต้ีหมึกด าต้นต ารบัจากอิตาลี เสิรฟ์พร้อมซีฟู๊ ดทอด  

บ่าย เดนิทางต่อสู่ มิลาน (Milan) (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) เมอืงใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากกรุงโรม 
ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาล ีมลิานได้ชื่อว่าเป็นหลวงแห่งแฟชัน่ชัน้น าของโลกอกีเมอืง
หนึ่ง อกีทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางทางธุรกจิของประเทศอติาลอีกีดว้ย เดนิทางชม มหาวิหารดโูอโม่แห่ง
เมืองมิลาน (Duomo di Milano) มหาวหิารนี้สรา้งด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ที่ถือว่ามคีวาม
ใหญ่โตเป็นอนัดบัสามของโลก เริม่สรา้งในปี 1386 แต่กว่าจะเสรจ็ต้องใชเ้วลากว่า 400 ปี ดา้นนอก
มหีลงัคายอดเรยีวแหลมที่ท าจากหนิอ่อนจ านวน 135 ยอดและมรีปูปั้นหนิอ่อนจากสมยัต่างๆกว่า 
2,245 ชิน้ ยอดทีส่งูทีสุ่ดมรีปูปัน้ทองขนาด 4 เมตรของพระแม ่
มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่  จากนัน้เชญิท่านอิสระกบัการช้อปป้ิงสนิค้าแบรนด์เนมชื่อดงัของโลก อาท ิ
LV, PRADA, GUCCI, TOD’S เป็นต้น ที่ แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอล (Galleria Victor 
Emmanuel II) (ทีต่ ัง้รา้น Prada รา้นแรกของโลก)  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
น าท่านเข้าสู่ท่ี HOTEL NOVOTEL NORD CA GRANDA, MILAN หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 

วนัท่ีห้า  มิลาน –  ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)  – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโตหิน – อินเทอร์
ลาเก้น 



 

                                                                                                              5 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางเขา้สู่เมอืง ลูเซิรน์ (Lucerne) (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) อดตีหวัเมอืงโบราณของ
สวติเซอรแ์ลนด ์สวติเซอรแ์ลนดเ์ป็นดนิแดนทีไ่ดร้บัสมญานามว่า หลงัคาแห่งทวปียโุรป (The Roof 
of Europe) เพราะนอกจากจะมเีทอืกเขาสูงเสยีดฟ้าอย่างเทอืกเขาแอลป์แล้ว ยงัมภีูเขาใหญ่น้อย
สลบักบัป่าไมท้ีแ่ทรกตวัอยูต่ามเนินเขา และไหล่เขา สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญา้อนัเขยีว
ชอุ่ม 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
บ่าย แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหิน (The Lion Monument) ที่แกะสลกัอยู่บนหน้าผา ที่หัวของ

สงิโตจะมโีล่ซึง่มกีากบาทสญัลกัษณ์ของสวติเซอรแ์ลนดอ์ยู่โดยสรา้งขึน้เพื่อเป็นเกยีรตแิด่ความกลา้
หาญ ซื่อสตัยแ์ละจงรกัภกัดขีองทหารสวติฯทีเ่สยีชวีติไปในการต่อสูป้้องกนัพระราชวงั ระหว่างการ
ปฏิวตัิใหญ่ของฝรัง่เศส เมื่อวนัที่ 10 สิงหาคม ค.ศ.1792 ในสมยัพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 จากนัน้ชม 
สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) เป็นสะพานไม้ที่เก่าที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปีเป็น
สญัลกัษณ์และประวตัิศาสตรข์องเมอืงลูเซริน์เลยทเีดยีว จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองอินเทอร์
ลาเก้น (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL BELLEVUE, INTERLAKEN หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหก อินเทอรล์าเก้น – กรินเดลวลัด ์กรนุด ์– นัง่รถไฟขึ้นยอดเขาจงุเฟรา – บาเซิล  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่สถานี กรินเดลวลัด์ กรุนด์ (Grindelwald Grund) (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เพื่อ 
นั ่งรถไฟ ขึ้ น ยอด เขาจุง เฟรา (Jungfraujoch) (นั ่งรถไฟ  1ชม . 50  น าที )  โดยรถไฟ 
Jungfraubahn รถไฟสายธรรมชาตทิี่มุ่งสู่สถานีจุงเฟรายอค สถานีรถไฟทีสู่งที่สุดในยุโรป ไดช้ื่อว่า
เป็น Top of Europe ระหว่างทางท่านสามารถเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติ หมู่บ้าน
พืน้เมอืง ธารน ้าแขง็ และหมิะขาวโพลนจนถงึจุดที่สูงทีสุ่ดของยุโรป เพื่อพชิติยอดเขาจุงเฟรา ซึง่มี
ความสูงถงึ 3,454 เมตร นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดนิแดนแห่งสวรรค์ เพราะ
ยอดเขาแห่งนี้ปกคลุมดว้ยหมิะขาวโพลนตลอดทัง้ปี ท าใหใ้นปี 2001 องคก์รยเูนสโกป้ระกาศใหย้อด
เขาจุงเฟราเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป ชมประวตัิการสร้างทางรถไฟ  ชมถ ้า
น ้าแขง็ Ice Palace ที่สรา้งโดยการเจาะธารน ้าแขง็เข้าไปภายในและแกะสลกัน ้าแขง็เป็นรูปต่างๆ
อย่างสวยงาม ชมววิทวิทศัน์และสมัผสัหมิะที่ลาน Plateau และจุดชมววิ Sphinx Viewpoint ที่สรา้ง
ยืน่ออกไปเหนือ Aletsch Glacier ทีม่คีวามยาวทีสุ่ดในโลกถงึ 23 กม. 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารบนยอดเขาจงุเฟรา 
ล้ิมรสชีสฟองดวู ์อาหารพื้นเมืองสวิสฯ (Appetizer) 

บ่าย เดนิทางลงจากยอดเขาจงุเฟรา เพื่อเดนิทางสู่เมอืง บาเซิล (ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชม.) 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL NOVOTEL, BASEL หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีเจด็ บาเซิล – นัง่รถไฟ TGV (ชัน้ 2) สู่ปารีส (ฝรัง่เศส) – มหาวิหารซาเครเกอร ์– มหาวิหารนอร์
ทเธอดาม – จตัรุสัคองคอรด์ – พิพิธภณัฑล์ฟูวร ์(ผา่นชม) – ประตชูยั – ล่องเรือบาโตมชู 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดนิทางสู่ปารสีน าท่าน นัง่รถไฟ TGV (ชัน้ 2) วิง่ด้วยความเรว็ 250 กม./ชม. (ใช้เวลาประมาณ 2 
ชม. 45 นาที) สู่สถานีรถไฟ Gare de Lyon ปารีส (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝรัง่เศส ตัง้อยูร่มิ
แม่น ้าแซน บรเิวณตอนเหนือของประเทศ บนใจกลางแควน้อลี-เดอ-ฟรองซ์ ปัจจุบนักรุงปารสีเป็น
หนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมที่ล ้าสมยัแห่งหนึ่งของโลก และด้วยอิทธิพลของ
การเมอืง การศึกษาบนัเทิง สื่อแฟชัน่ วทิยาศาสตร ์และศิลปะท าให้กรุงปารสีเป็นหนึ่งในเมอืงที่
ส าคญัทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
บ่าย  น าท่านชม มหาวิหารซาเครเกอร ์ มหาวหิารแบบโรมนัไบแซนไทน์ที่ตัง้อยู่บนยอดเขามงมาทรท์ี่

สูงทีสุ่ดในปารสี อุทศิใหแ้ด่พระหฤทยัของพระเยซู และชาวฝรัง่เศษทีเ่สยีชวีติในสงครามกบัรสั เซยี
นอกจากนี้ยงัมรีูปส ารดิของโยนออฟอาร์ค (Joan of Arc) ประดบัอยู่ที่ด้านหน้าของซุ้มประตูด้วย   
น าท่านชม มหาวิหารนอรท์เธอดาม สถาปัตยกรรมแบบโกธคิที่มคีวามสวยงามสรา้งขึน้เพื่ออุทศิ
ให้กบัพระแม่มาร ีลกัษณะเด่นของวหิารแห่งนี้คอืหอคอยคู่ที่อยู่ด้านหน้าความสูง 69 เมตร รูปปั้น
ด้านหน้าของพระแม่มาร ีอนัเป็นที่ศรทัธาของครสิตศาสนิกชน ส่วนภายในมลีกัษณะเป็นห้องโถง
โล่งมทีางเดนิยาวไปยงัแท่นพธิ ีอกีสิง่หนึ่งทีจ่ะท าใหท้่านสะดุดตากค็อื Rose Window กระจกสทีรง
กลมทีม่กีลบีเหมอืนกลบีดอกกุหลาบสวยงามมาก จากนัน้น าท่านชม จตุรสัคองคอรด์ (Place De 
La Concord) เป็นจตุัรสัที่กว้างใหญ่ที่สุดในกรุงปารสี สรา้งในสมยัพระเจา้หลุยส์ที่ 15 สิง่ส าคญัที่
จตุัรสันี้ คอื เสาหินโอเบลสิก์ขนาดใหญ่ สูง 23 เมตร อายุกว่า 3 ,000 ปี ค าว่า “โอเบลสิก์” มรีาก
ศพัท์มาจากภาษากรกีคอื Obeliskos หมายถงึ เหลก็แหลม เขม็หรอื เสาปลายแหลม ลกัษณะของ
เสาโอเบลสิก์จะเป็นเสาสูง สรา้งจากหนิแกรนิตขนาดใหญ่เพยีงก้อนเดยีว ฐานของเสาจะกว้างและ
ค่อยๆ เรยีวแหลมขึน้สู่ยอดดา้นบนเป็นแท่งสีเ่หลีย่มสีด่า้น ยอดบนสุดจะเป็นลกัษณะเหมอืนปิรามดิ 
และมกันิยมหุม้หรอืเคลอืบด้วยโลหะ เช่น ทองค า เหลก็ หรอื ทอง นอกจจากนี้ยงัเป็นลานประหาร
ชวีติพระเจา้หลุยสท์ี ่16 และ พระนางมารอีงัตวัเนตดว้ยเครือ่งกโิยตนิ    จากนัน้ผ่านชม พิพิธภณัฑ์
ลฟูวร ์ตวัอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวงัหลวง ปัจจบุนัเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะทีม่คีนเขา้ชมมากทีสุ่ดใน
โลก มีผลงานทรงคุณค่าทัง้ทางศิลปะและประวัติศาสตร์เป็นจ านวนมากกว่า 35,000 ชิ้น อาทิ
ภาพเขยีนโมนาลซิ่า ,The Virgin and Child with St.Anne, Madonna of the Rocks ของเลโอนาร์
โด ดาวนิชีห่รอืรปูปัน้ Venus de Milo ของอเลก็ซานดรอสแห่งแอนทอีอก              

  ประตูชัย (Arc de Triomphe) ซึ่งเป็นเป็นอนุสรณ์สถานที่ส าคญัในกรุงปารสี ตัง้อยู่กลางจตุัรสั
ชารล์ส ์เดอ โกล หรอื จตุรสัแห่งดวงดาว สรา้งขึน้เพื่อเป็นการสดุดวีรีชนทหารกลา้ที่ไดร้่วมรบเพื่อ
ประเทศฝรัง่เศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามนโปเลียน  Virgin and Child with St. Anne, 
Madonna of the Rocks ของเลโอนารโ์ด ดาวนิชหีรือรูปปั้น Venus de Milo ของอเล็กซานดรอส
แห่งแอนทอีอก จากนัน้ ล่องเรือบาโตมูช ชมความสวยงามของสองฝากฝัง่แม่น ้าแซน ซึ่งระหว่าง
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ทางจะผ่านสถานที่ส าคญัๆ เช่นพพิธิภณัฑ์ลูฟวร ์โบสถ์นอรท์เธอดาม สะพานอเลก็ซานเดอรท์ี่ 3 
รวมทัง้โบราณสถาน และอาคารทีเ่ก่าแก่สรา้งดว้ยศลิปะแบบเรอเนสซองสอ์กีหลายแห่ง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
**หอยเอสคารโ์ก้พร้อมสเตก็ของหวาน และไวน์ 

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั CROWNE PLAZA HOTEL NEUILLY, PARIS หรือเทียบเท่า 
   

 
วนัท่ีแปด ปารีส  –  พระราชวงัแวรซ์ายส ์(มีไกดบ์รรยายไทย)  –  หอไอเฟล (ชัน้1 )  –  ช้อปป้ิง กาเลอรี 

ลาฟาแยต 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เดินทางสู่  พระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) (มีไกด์บรรยายภาษาไทยด้านใน) 

พระราชวงัที่ได้ชื่อว่างดงามและยิง่ใหญ่ที่สุดในโลก อีกทัง้ยงัมสีไตล์การตกแต่งที่เป็นเอกลกัษณ์ 
หรอือย่างที่เราเรยีกว่า หลุยส ์นัน่เอง น าท่านชมความงามของห้องต่างๆ อาท ิ ห้องอพอลโล  ห้อง
ฮอลลอ์อฟมเิรอร ์หอ้งนโปเลยีน แต่ละห้องของพระราชวงัลว้นตกแต่งดว้ยภาพเขยีนสแีบบเฟรสโก ้
โดยช่างฝีมอืเอกชาวฝรัง่เศส ควรค่าแก่การยกย่องใหเ้ป็นพระราชวงัทีง่ดงามล ้าค่าทีสุ่ดแห่งหนึ่งของ
โลก ชมววิบน หอไอเฟล (ชัน้ 1) ประตมิากรรมเหลก็ขนาดใหญ่นี้สรา้งขึน้เพื่อฉลองครบรอบ 100 
ปี หลงัการปฏวิตัฝิรัง่เศส ซึ่งประชาชนในสมยันัน้คดัค้านและบอกว่า เป็นประตมิากรรมที่มรีปูทรง
น่าเกลยีดที่สุดในโลก แต่ปัจจุบนักลบักลายเป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมอืงและมผีู้คนอยากมาเหน็มาก
ทีสุ่ดในโลก ใหท้่านถ่ายภาพอนัน่าประทบัใจไวเ้ป็นที ่

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนับนหอไอเฟล ชัน้ 1  
  อิสระให้ท่านช้อปป้ิงที่ กาเลอรี-ลาฟาแยต (Galeries Lafayette) ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และมี

ชื่อเสยีงมากทีสุ่ดในฝรัง่เศษแหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นมทัง้เสือ้ผา้ เครือ่งประดบั เครือ่งส าอางค์ 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั CROWNE PLAZA HOTEL NEUILLY, PARIS หรือเทียบเท่า 
  
วนัท่ีเก้า  ปารีส  – กรงุเทพ TG 931 (14.25 – 06.05 +1) 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู่ สนามบิน ชารล์ส์ เดอ โกล กรงุปารีส เพื่อตรวจเชค็เอกสารการเดนิทางและสมัภาระ 
เตรยีมตวัเดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

14.25 น. ออกเดนิทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 931  
 
วนัท่ีสิบ  เดินทางถึงกรงุเทพฯ 
06.05 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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อตัราค่าบริการ 
 
ก าหนดการเดินทาง  ธนัวาคม      09   -   18     

ท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2 – 3 ท่าน 94,900 74,900 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 90,900 70,900 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 85,500 67,500 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม - - 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 12,900 12,900 

 
หมายเหต ุ*** การเดินทางในแต่ละครัง้ต้องมีผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไป *** 

*** ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากค่าความผกผนัของน ้ามนัเช้ือเพลิงและอตัราแลกเปล่ียนท่ีอาจ
เกิดขึน้ได้หลงัจากการออกเอกสารน้ี *** 

**โรงแรมในปารีส ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ส าหรบัท่านท่ีจองห้อง Triple Room เมื่อเข้าพกั
โรงแรมในปารีสต้องมี 1 ท่านแยกพกัเป็นห้องเด่ียว และต้องช าระค่าห้องพกัเด่ียวเพ่ิม 4,000 บาท** 

*** ทางบริษทัฯ ไม่มีน ้าด่ืมให้บริการ *** 
 

 
อตัราน้ีรวม 

- ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั (เดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้) เสน้ทางและสายการบนิตามระบุใน
รายการ 

- ค่าภาษีสนามบนิและค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร ์ทางบรษิัทฯ คดิอตัรา ณ วนัที่ 1 กนัยายน 2557 หาก
ทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่จากวนัดงักล่าว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตาม
ความเป็นจรงิ 

- ค่ารถปรบัอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการพร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่
อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั 

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการโรงแรมตามระบุ หรอืเทยีบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พรอ้ม
อาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอุีณหภูมติ ่าและราคา
โรงแรมจะปรบัขึน้ 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรห์รอืการประชุมต่างๆ อนัเป็นผล
ทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรบัเปลีย่นยา้ยเมอืงโดยค านึงถงึความเหมาะสมเป็นหลกั 

- ค่า Coach Tax และค่าภาษผี่านเขา้เมอืงต่างๆ 
- ค่าทปิพนกังานขบัรถในยโุรป โดยเฉลีย่ 2 ยโูร / ท่าน / วนั 
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่า (กลุ่มเชงเกน้วซี่า) พรอ้มค่าประกนัสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวซี่า 

ทางสถานทตูไมค่นืใหท้่านไมว่่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรอืไมก่ต็าม 
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- ค่าอาหารทีร่ะบุในรายการ ใหท้่านไดล้ิม้ลองอาหารทอ้งถิน่รสเลศิในแต่ละประเทศ 
- ค่าบรกิารน าทวัรโ์ดยหวัหน้าทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วคอยดูแลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง1

ท่าน 
- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงนิท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอันเนื่องมาจาก

อุบตัเิหตุและการเจบ็ป่วยในวงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท ของบรษิทันิวแฮมพเ์ชอร ์อนิชวัรนัส ์จ ากดั 
- ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดูแลของท่านเองไม่

เกนิ 7 กก. 
- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 
- ค่าภาษมีลูค่าเพิม่  7  % คดิจากยอดค่าบรกิาร 

 
 

อตัราน้ีไม่รวม 
-  ค่าด าเนินการท าหนงัสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 
- ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาท ิค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดื่มและอาหารนอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ส ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากที่บรษิทัฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณี

พเิศษ 
 

เง่ือนไขการเดินทาง 
- บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณมีผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 10 ท่านโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ล่วงหน้าก่อนเดนิทาง 15 วนั 
- บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมติ้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอัน

เนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, 
อุบตัเิหตุฯลฯ โดยจะค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

- บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นหากท่านถูกปฏเิสธการเข้าเมอืงอนัเนื่องจากการกระท าที่ส่อไป
ในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้เมอืงฯลฯและจะไมค่นืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระมาแลว้ 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิอาท ิสนึาม ิแผ่นดนิไหว 
ภูเขาไฟระเบดิ อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบรษิัทฯ โดยทางบรษิทัฯ จะขอเก็บ
เฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิเท่านัน้ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ, ค่าวซี่าในกรณีทีย่ ื่นวซี่าแลว้ และค่าวาง
มดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 
การช าระเงิน 

- ส่งใบจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัทีจ่อง เงนิมดัจ าถอืเป็นการยนืยนัการจองของท่าน 
1. ยโุรป ท่านละ 20,000 บาท 
2. ญีปุ่่ น ออสเตรเลยี นิวซแีลนด ์จนี เกาหล ีเวยีดนาม สงิคโปร ์ไตห้วนั พมา่ ท่านละ 10,000 บาท 

- ช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมดล่วงหน้า 20 วนัก่อนเดนิทาง 
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- ช่วงเทศกาล หรอื High Season (เทศกาลปีใหม่ ตรุษจนี ตลอดเดอืนเมษายน วนัแรงงาน และตลอดเดอืน
ตุลาคม ตอ้งช าระล่วงหน้า 25 วนัก่อนการเดนิทาง 

- หากท่านไม่ช าระเงนิส่วนที่เหลอืตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มี
เงือ่นไขและขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิตามเงือ่นไขการยกเลกิ 

 
การยกเลิก 

- ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 45 วนั 
- ช่วงเทศกาล ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 60 วนั 
- ตลอดเดอืนเมษายน ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 60 

วนั 

คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 

- ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 44-30 วนั 
- ช่วงเทศกาล ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 59-45 วนั 
- ตลอดเดอืนเมษายน ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 59-

45 วนั 

หกัเงินมดัจ า 50% /ท่าน 

- ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 29-21 วนั 
- ช่วงเทศกาล ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 44-30 วนั 
- ตลอดเดอืนเมษายน ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 44-

30 วนั 

หกัเงินมดัจ า 100% /ท่าน 

- ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 20-15 วนั 
- ช่วงเทศกาล ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 29-20 วนั 
- ตลอดเดอืนเมษายน ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 29-

20 วนั 

หกัเงินค่าทวัร ์50% /ท่าน 

- ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 14-วนัเดนิทาง 
- กรณีตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ หรอืตัว๋แบบ 

Non-Refund ช่ วงเทศกาล  ยก เลิก ก่ อนออก
เดนิทาง 19-วนัเดนิทาง 

- ตลอดเดอืนเมษายน ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 19-
วนัเดนิทาง 

หกัเงินค่าทวัร ์80% /ท่าน 
หกัเงินค่าทวัร ์100% /ท่าน 
หกัเงินค่าทวัร ์80% /ท่าน 
หกัเงินค่าทวัร ์100% /ท่าน 

- หากท่านยกเลกิการเดนิทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่น
ขอวซี่าได้ทนัตามก าหนดเวลาทางบรษิัทฯ ขอคดิค่าใช้จ่ายเพิม่ คอืค่าวซี่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋เครื่องบนิ
เท่านัน้ ทัง้นี้ตอ้งไมอ่ยูใ่นเงือ่นไขตัว๋ทีไ่มอ่นุญาตใหเ้ปลีย่นชื่อ และไมอ่นุญาตใหค้นืบตัรโดยสาร 

- หากท่านยกเลกิการเดนิทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไมไ่ดร้บัการพจิารณาวซี่าไม่
ว่าดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามอนัเป็นการพจิารณาจากสถานฑตู ซึง่การยกเลกิเฉพาะบุคคลหรอืการยกเลกิพรอ้ม
กนัทัง้หมด ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงื่อนไขของวนัเวลาทีย่กเลกิดงักล่าวขา้งต้น ในกรณีทีท่่านไม่แน่ใจว่า
จะไดร้บัการพจิารณาอนุมตัวิซี่าจากทางสถานฑตูทางบรษิทัฯ ขอแนะน าใหท้่านยืน่วซี่าแบบเดีย่ว ซึง่จะรูผ้ล
เรว็กว่าการยืน่วซี่าแบบกรุป๊ 
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การขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 

หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคจ์ะขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางสามารถท าไดโ้ดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ย ตามเงือ่นไข ดงันี้ 
1. ล่วงหน้าก่อนการเดนิทาง 21 วนัในช่วงปกติ 
2. ล่วงหน้าก่อนการเดนิทาง 30 วนัก่อนการเดนิทางในช่วงเทศกาลหรอื High Season (เทศกาลปีใหม,่ 
ตรษุจนี, ตลอดเดอืนเมษายน,พฤษภาคมและเดอืนตุลาคม) 

 
ตัว๋เคร่ืองบิน 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป -กลบัพรอ้มกนัหากต้องการเลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่าน
จะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็และการจดัทีน่ัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ าหนด
ซึง่ทางบรษิทัฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลกิการเดนิทางถา้ทางบรษิทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋
เครือ่งบนิไปแลว้ผูเ้ดนิทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดนิทาง
ดงักล่าวกรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าที่ฯเพื่อยนืยนัในกรณีที่ตัว๋เครื่องบนิสามารถท า Refund ได้หรอืไม่ ก่อนที่
ท่านจะช าระเงนิค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื 

 
 

การสะสมไมลข์องสายการบิน 
การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ปสามารถสะสมไมล์กับเครอื Star Alliance ได้ 50%, 
ออสเตรยีนแอรไ์ลน์ 100%ส่วนสายการบนิฟินแอร์, ลุฟฮนัซ่า, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน์, สงิคโปรแ์อรไ์ลน์ขึน้อยู่
กบัเงื่อนไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน้ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางส่วนหรอืทัง้หมดเป็นสทิธิข์องสาย
การบนิเท่านัน้ 

 
ค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ 

- คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรบัค่าธรรมเนียม ณ วนัทีล่่าสุดทีม่กีารปรบัค่าธรรมเนียม 
- หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคาในภายหลงัถอืเป็นค่าทวัรส์่วนเพิม่ทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เกบ็ตามความเป็นจรงิ ณ วนัทีอ่อกตัว๋ 
 

โรงแรมและห้องพกั 
- หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมคีวามประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 

เตยีง (Triple Room)ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมซึง่มกัมี
ความแตกต่างกนัซึง่อาจจะท าใหท้่านไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

- โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อุีณหภูมติ ่าเครื่องปรบัอากาศที่มี
จะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ 

- ในกรณีที่มกีารจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตวับรษิัทฯขอสงวน
สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น 
หรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
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- โรงแรมในยโุรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรดัและ
ไม่มอ่ีางอาบน ้า ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆและห้องแต่ละห้องอาจมลีกัษณะแตกต่าง
กนัด้วยหากท่านต้องการความสะดวกสบาย และห้องใหญ่กว่าท่านสามารถจ่ายเพิม่เป็นห้องแบบ Double 
Single Useได ้

 
กระเป๋าและสมัภาระเดินทาง 

- น ้าหนักกระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง สายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใต้ทอ้งเครื่องบนิคอื 30 กโิลกรมั (ส าหรบั
ผู้โดยสารชัน้ประหยดั /Economy Class) หากสมัภาระมนี ้าหนักเกิน สายการบนิมสีทิธิเ์รยีกเก็บค่าระวาง
น ้าหนกัเพิม่ได ้

- กระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเครื่องได้ต้องมนี ้าหนักไม่เกิน  7 กิโลกรมัและมคีวาม
กวา้ง+ยาว+สงู  
ไมเ่กนิ 25 เซนตเิมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนตเิมตร (18 นิ้ว) 

- ในบางรายการทวัรท์ีต่้องมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่า
มาตรฐานไดท้ัง้นี้ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิซึง่ผูเ้ดนิทางตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายเอง 

 
 

เอกสารในการย่ืนขอวีซ่า 
การย่ืนวีซ่าเชงเก้นทุกสถานทูต ลกูค้าต้องมาสแกนลายน้ิวมือด้วยตนเองตามวนัและเวลาท่ีสถานทูต

นัดหมายโดยจะมีเจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกท่ีสถานทูต 
1. พาสปอรต์เล่มจริง มอีายุการใชง้านคงเหลอืไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน (นบัจากวนัสุดทา้ยของโปรแกรมทีจ่ะเดนิทาง 

จนถงึวนัหมดอายบุนหน้าพาสปอรต์)  
** กรณีมพีาสปอรต์เล่มเก่าที่เคยมวีซี่าในกลุ่มประเทศเชงเก้น หมดอายุไปแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ควรน ามาแสดง
เพิม่เตมิเพื่อใหง้า่ยต่อการอนุมตัวิซี่า 

** พาสปอรต์ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 6 หน้า พาสปอรต์ท่ีช ารดุหรือฉีกขาดไม่สามารถใช้งานได้ 
2. รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว 2 รปู 

- หน้าตรง ไมส่วมแว่นตา หมวก หรอืผา้คลุมศรีษะใดๆ ยกเวน้ผา้คลุมศรีษะทางศาสนา 
- ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้  
- พมิพบ์นกระดาษทีใ่ชส้ าหรบัการถ่ายรปูทีม่คีุณภาพด ี
  ควรมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน และเหมอืนกนัทัง้ 2 รปู 
** ในกรณรีปูถ่ายไมถู่กตอ้งตามมาตรฐานทีท่างสถานทตูก าหนดไว้ 
   ทางสถานทตูอาจแจง้ค ารอ้งใหถ่้ายรปูใหม่ ซึง่อาจส่งผลใหก้ารอนุมตัวิซี่าล่าชา้ ** 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ / ส าเนา
ทะเบียนสมรส - ทะเบียนหย่า /ส าเนาสติูบตัรในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบรูณ์ 
4.หนังสือรบัรองการท างาน (มอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืน นบัจากวนัทีข่อวซี่า) 
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4.1 กรณีพนักงานบริษทั (กรณุาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อสถานทูต) หนงัสอื
รบัรองออกโดยบรษิัท /สังกัด ที่ท่านท างานอยู่ เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง, อัตรา
เงนิเดอืนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบับรษิทั  

     ** หนังสอืรบัรองการท างาน จะต้องพมิพ์ลงบนหวักระดาษบรษิทั พรอ้มประทบัตราบรษิทั และลงนาม
โดยผูม้อี านาจ จงึถอืเป็นสมบรูณ์ 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณิชย ์หรอืหนังสอืรบัรองบรษิทั
ทีค่ดัส าเนาไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืน 
** ถา้ใชใ้บทะเบยีนพาณิชยห์รอืทะเบยีนการคา้ตอ้งมชีื่อเป็นเจา้ของกจิการ / หนังสอืรบัรองบรษิทัต้องม ี 
ชื่อเป็นคณะกรรมการเท่านัน้ 

4.3 กรณีเกษียณอาย ุตอ้งท าจดหมายชีแ้จงตนเอง สามารถออกเองหรอืใชแ้บบฟอรม์ทีท่างบรษิทัส่งให้ 
     ** ส าหรบัผูท้ีม่อีายเุกนิ 60 ปี สามารถแสดงสถานะของตนเองเป็นผูเ้กษยีณอายไุด ้
4.4 อาชีพอืน่ๆ ในกรณทีีป่ระกอบอาชพีอสิระ, แมบ่า้น หรอืคา้ขายไมไ่ดจ้ดทะเบยีนการคา้ ฯลฯ อาชพีทีไ่ม่

สามารถออกหนังสือรบัรองการท างานได้  ต้องท าจดหมายชี้แจงตนเอง สามารถออกเองหรอืใช้
แบบฟอรม์ทีท่างบรษิทัส่งใหก้ไ็ด ้

4.5 กรณีเป็นนักเรียนและนักศึกษา จะต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง เป็น
ภาษาองักฤษเท่านัน้ 

5. หลกัฐานการเงิน ยอดอพัเดทล่าสุด คงเหลอืไมต่ ่ากว่า 100,000 บาท 
5.1 กรณียืน่วีซ่า ณ สถานทูตสาธารณรฐัเชค และเนเธอรแ์ลนด์(อพัเดทล่าสุดภายในเดอืนทีจ่ะท าการ
ยืน่วซี่า) 
          - BOOK BANK บัญชีออมทรพัย์ ย้อนหลงั 6 เดือน ท าส าเนาตัง้แต่หน้าแรกที่มีชื่อ จนถึงหน้า
สุดทา้ยทีอ่พัเดท 
หรือ     - STATEMENT บญัชอีอมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน ออกโดยธนาคาร พรอ้มประทบัตราธนาคารและ
เซน็ตก์ ากบั 
          โดยเจา้หน้าทีธ่นาคารทุกหน้า 
5.2 กรณียืน่วีซ่า ณสถานทูตสวิสเซอรแ์ลนด ์และฝรัง่เศส(อพัเดทล่าสุดภายในเดอืนทีจ่ะท าการยืน่วซี่า) 
          - STATEMENT บญัชอีอมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน ออกโดยธนาคาร พรอ้มประทบัตราธนาคารและ
เซน็ตก์ ากบัโดยเจา้หน้าทีธ่นาคารทุกหน้า 
5.3 กรณียืน่วีซ่า ณ สถานทูตอิตาลี             (รายการเดนิบญัชอีพัเดทล่าสุดภายใน 7 วนัก่อนยืน่วซี่า) 
          - BOOK BANK บัญชีออมทรพัย์ ย้อนหลงั 4 เดือน ท าส าเนาตัง้แต่หน้าแรกที่มีชื่อ จนถึงหน้า
สุดทา้ยทีอ่พัเดท 
หรือ     - STATEMENT บญัชอีอมทรพัย ์ยอ้นหลงั 4 เดอืน ออกโดยธนาคาร พรอ้มประทบัตราธนาคารและ

เซน็ตก์ ากบัโดยเจา้หน้าทีธ่นาคารทุกหน้า 
** ส าหรบัสถานทตูอติาล ีกรณเีลอืกใชส้ าเนาบุ๊คแบงค ์รายการเดนิบญัชยีอ้นหลงัหา้มกระโดดขา้มเดอืน 
   การกระโดดข้ามเดือน ตวัอย่างเช่น ย้อนหลงั 4 เดอืน มกราคม, กุมภาพนัธ์, เมษายน, พฤษภาคม 
(ขา้มรายการเดอืนมนีาคม ไป) 
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   ถ้าข้ามเดอืนต้องขอ Statement ที่ออกโดยธนาคาร ในกรณี Statement ยงัมกีระโดดข้ามเดอืนอกี ต้อง
ออกเอกสารชีแ้จงควบคู่กบั Statement นัน้ 
*** SPONSOR ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ่งในการยื่นวซี่าต้องออกหนังสือ
รบัรองค่าใชจ้่ายให้บุคคลในครอบครวัดว้ย ซึ่งท่านที่สามารถรบัรองค่าใช้จ่ายให้อกีท่านได้ต้องเป็น พ่อ แม ่
พี ่น้อง ซึง่มเีอกสารแสดงความสมัพนัธ ์
(ทุกสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะบญัชีออมทรพัย์ / ไม่รบัพิจารณาบญัชีฝากประจ าท่ีไม่มีการ
เคล่ือนไหว และบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี) 

6. BANK GUARANTEE หนังสือรบัรองการเงินหรือหนังสือรบัรองบญัชี (หนังสอืรบัรองการเงนิอพัเดท 15 
วนัก่อนยื่นวซี่า) ออกโดยธนาคาร ซึง่เป็นธนาคารเดยีวกนักบั BOOK BANK ทีใ่ชเ้ป็นหลกัฐานในการยื่นวซี่า
เท่านัน้ 

    *** ส าหรบัยืน่ขอวซี่า ณ สถานทตูสวสิเซอรแ์ลนด,์ ฝรัง่เศส และอติาลเีท่านัน้*** 
7. กรณีทีบ่รษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสาร
ขอ้ 1 – 6 แล้วทางบรษิัทจะต้องออกจดหมายอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายและการ
กลบัมาท างานของท่านโดยระบุชื่อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

8. กรณีเดก็อายตุ ่ากว่า 20 ปี เดนิทางไปกบับดิาหรอืมารดาท่านใดท่านหนึ่ง ต้องท าจดหมายยนิยอมโดยทีบ่ดิา
หรอืมารดา  จะต้องไปยื่นเรือ่ง แสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกีท่านหนึ่งได้ ณ ทีว่่า
การอ าเภอหรอืเขตโดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงลายมอืชื่อและประทบัตรารบัรองจากทางราชการ
อยา่งถูกตอ้ง 

9. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิอาจถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวรและหากถูกปฏเิสธวี
ซ่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากต้องการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็้องช าระค่าธรรมเนียม
ใหมทุ่กครัง้ 

10. ในกรณีสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวตามทีส่ถานทูตฯ 
แจง้มา 

11. กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิ
วซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 

12. หากท่านถูกปฏเิสธวซี่าจากสถานทตู ไมว่่าดว้ยเหตุผลใดกต็ามซึง่สถานทตูไดพ้จิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอื
ว่าท่านตอ้งยกเลกิการเดนิทางโดยปรยิาย และจะถูกหกัเงนิตามเงือ่นไขการยกเลกิดา้นบน 

13. เมือ่ท่านได ้ช าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านบญัชขีองบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านทีมี่เอกสารพร้อมและมีความประสงคที์จ่ะเดินทางไปท่องเทีย่วยงั

ประเทศตามทีร่ะบเุท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอนัเนือ่งมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิด
วตัถปุระสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเทีย่วทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน 


