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Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no.11/09492

จุดหมายปลายทางของนักท่องเทียว 3 ประเทศไฮไลท์ของยุโรป ประวัตศ
ิ าสตร์ชาติอน
ั ยิงใหญ่ สถาปั ตยกรรมอันโดด
ั ผัส ชมความยิงใหญ่ของสถาปั ตยกรรมแบบโรมันในอิตาลี มรดก
เด่น ภูมท
ิ ัศน์งดงามตา ทังหมดนีรอคอยให ้ท่านมาสม
ิ ปะชนสุ
ั ดยอดทีโลกยอมรับทีนครรัฐวาติกน
ตกทอดจากบรรพบุรษ
ุ ทิงไว ้ให ้เป็ นสมบัตข
ิ องชาติ ชมงานศล
ั ศูนย์กลางของ
์ ฟลอเร
คริสต์จักร เดินเทียวเมืองในฝั นในยุคเรอเนสซองสท
ี
้นซ ์ หรือล่องเรือตามลําคลองในเวนิส ท่ามกลางบรรยากาศ
อันแสนโรแมนติก เทียวไปอย่างไม่รู ้เบือในสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนในฝั น ภูมท
ิ ัศน์อน
ั งดงามของทะเลสาบและภูเขา
ั ผัสหิมะบนยอดเขาตลอดทุกฤดูกาล เยือนฝรังเศส กล่าวกันว่าเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทมี
ี ชวี ต
ิ เดินทอดน่องไปตามถนน
สม
Champs-Élysées ในปารีส ความยิงใหญ่ของพระราชวังแวร์ซายน์ จุดเปลียนของการปกครองทีโลกจะต ้องจดจํา
้
เสนทางท่
องเทียวแสนสวยของยุโรปนีกําลังรอท่านมาร่วมเดินทางไปกับเรา

ว ันที 2
00.20 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี)
ั 4 ขาออก อาคารผู ้โดยสารระหว่าง
พร ้อมคณะทีสนามบินสุวรรณภูม ิ ชน
ประเทศเคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจ ้าหน ้าทีคอยอํานวยความ
ั ภาระและการเชค
็ อิน
สะดวกในเรืองสม
ี ม - นําพุเทรวี - บ ันไดสเปน กรุงโรม - นครร ัฐวาติก ัน - โคลอสเซย
ี น่า
เซย
่ รุงโรม โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG944
ออกเดินทางสูก

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com

เสาร์

อาทิตย์
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ว ันที 1
21.30 น.
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06.50 น.

12.00 น.
บ่าย

18.00 น.

ว ันที 3
07.00 น.
08.00 น.

ื ว
ทางบริษัทได ้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์กอ
่ น 15 วัน โดยซอตั
เครืองบิน, เชา่ รถโค ้ช, จองทีพัก, ร ้านอาหาร สถานทีเข ้าชมต่าง ๆ ไว ้
ล่วงหน ้าให ้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเทียวบิน, การ
้
ล่าชาของสายการบิ
น,การพลาดเทียวบิน (ขึนเครืองไม่ทัน), การนั ดหยุด
งาน, การจลาจล, ภัยพิบต
ั ,ิ การถูกปฏิเสธการเข ้าเมือง ทําให ้การเดินทาง
ั อืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรม
ล่าชา้ หรือเหตุสด
ุ วิสย
ิ ธิในการเปลียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน
ได ้ ห ัวหน้าท ัวร์ มีสท
ค่าใชจ่้ ายต่าง ๆ ทีชาํ ระแล ้ว เพราะทางบริษัทฯ ได ้ชาํ ระค่าใชจ่้ ายต่าง ๆ
ล่วงหน ้าแล ้ว และหากมีคา่ ใชจ่้ ายอืน ๆ เกิดขึนนอกจากในรายการทัวร์
ิ ทางบริษัทฯ มิอาจ
หัวหน ้าทัวร์จะแจ ้งให ้ท่านทราบ เพราะเป็ นสงที
รับผิดชอบได ้
คณะถึงสนามบินลีโอนาร์โดดาวินช ี กรุงโรม ผ่านการตรวจคนเข ้าเมืองและ
่ ครรัฐวาติกน
ึ นรัฐอิสระและ
ศุลกากรแล ้ว รถโค ้ชนํ าท่านเดินทางเข ้าสูน
ั ซงเป็
่ ครรัฐวาติกน
ึ น
ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นก
ิ ายโรมันคาทอลิก เข ้าสูน
ั ซงเป็
รัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นก
ิ ายโรมันคาทอลิก ตืนตาตืนใจกับ
ความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ทีได ้รับการตกแต่งอย่างโอ่อา่
ิ
หรูหรา ชมรูปปั นแกะสลัก เฟี ยต ้า (Pieta) ผลงานชนเอกของไมเคิ
ลแอง
เจโล เสาพลับพลาทีออกแบบโดยแบร์นน
ิ ี และยอดโดมขนาดใหญ่ทหาชม
ี
ึ จจุบน
ิ สําคัญลําค่าคูบ
ิ
ได ้ยาก ซงปั
ั ล ้วนแต่เป็ นสงที
่ ้านคูเ่ มืองของอิตาลีทังสน
ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร
หลังอาหาร นํ าเทียวชมเมืองหลวงทียิงใหญ่มอ
ี ายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี นํ า
ี
ท่านเข ้าชมสนามกีฬาโคลอสเซยม ได ้รับการยกย่องให ้เป็ น 1 ใน 7 สงิ
มหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬาแห่งกรุงโรมนีถูกสร ้างขึนในปี ค.ศ.80 (ต ้น
คริสต์ศตวรรษที 1) อัฒจันทร์เป็ นรูปวงกลมก่อด ้วยอิฐและหินทราย สามารถ
จุผู ้ชมได ้ประมาณ 50,000 คน ใต ้พืนสนามประลองมีห ้องใต ้ดินทีสร ้างขึน
เพือขังสงิ โตและนักโทษประหารก่อนปล่อยให ้ออกมาต่อสูกั้ นกลางสนาม
ปั จจุบน
ั ได ้มีการบูรณะเป็ นโบราณสถาน ทีสามารถดึงดูดนักท่องเทียวได ้ทัว
ั คอนสแตนติน, ผ่านให ้ท่านได ้ชมเขตอุทยาน
โลก ถ่ายรูปกับประตูชย
ึ นศูนย์กลางชวี ต
ประวัตศ
ิ าสตร์โรมันฟอรัม ซงเป็
ิ ในเมืองของโรมยุคโบราณ,
ี
สนามกีฬามักซมส
ุ ทีเก่าแก่และยิงใหญ่ทสุ
ี ดจุคนได ้ 250,000 คน, แล ้วไป
ชมนํ าพุเทรวี ผลงานมาสเตอร์พซ
ี ของนิโคลัส-ซาลวี อิสระให ้ท่านได ้สํารวจ
ิ ค ้าแบรนด์เนมบนถนนคอนดอตติ ในเขตย่านบันไดสเปน ทีมีชอเส
ื ย
ี งและ
สน
ี น่า ซงเป็
ึ น
คลาคลําไปด ้วยนักท่องเทียว จากนันออกเดินทางสูเ่ มืองเซย
เมืองสวยงามทีได ้รับการขึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ้
ร ับประทานอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร
่ พั
นํ าท่านเข ้าสูท
ี ก HOTEL ATHENA SIENA**** หรือเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน
ี น่า - หอเอนปิ ซา
่ - ฟลอเร้นซ ์ - ดูโอโม่ - จตุร ัสซน
ิ ญอเรีย
เซย
ร ับประทานอาหารเชา้ ทีโรงแรม
ิ
ออกเดินทางสูเ่ มืองปิ ซา่ อันเป็ นทีตังของหอเอนปิ ซา่ เป็ นสงมหั
ศจรรย์ 1 ใน
้
7 ของโลก ในแคว ้นทอสคาน่า ระหว่างเสนทางท่
านจะได ้เห็นร่องรอยของ
อารยธรรมของชาวอีทรัสกัน ทีอยูม
่ าตังแต่ครังก่อนคริสต์กาล จนกระทัง
โรมันเข ้ามาครอบครอง บ ้านเรือนตลอดจนปราสาทเก่าแก่ตังอยูบ
่ นเนินเขา

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com

(31 ก.ม.)

Chinese
(232 ก.ม.)

Local
www.athenasiena.com
จ ันทร์
Buffet
(129 ก.ม.)

9/27 โครงการเวิร์คเพลส ราชพฤกษ์ - จรัญสนิทวงศ์ ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพฯ 10160
9/27 WORK PLACE Ratchaphruek - Charan, Soi Bang Waek 69,Phasi Charoen, Bangkok 10160 THAILAND

Page2

หมายเหตุ
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19.00 น.

วนที
ั ที 4
น
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com

Chinese
(86 ก.ม.)

Local
www.starhotels.com
อ ังคาร
Buffet
(248 ก.ม.)

Chinese
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13.00 น.
บ่าย

ั ภูมท
ั ของ
เป็ นชย
ิ เหมาะสมผ่
ี
านท ้องทุง่ เกษตรกรรม และแหล่งผลิตไวน์ชนดี
่ ตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli)
แคว ้นนี นํ าท่านเข ้าสูจ
ื จัตรุ ัสดู
แปลว่า "จตุรัสอัศจรรย์" หรือทีได ้รับลงทะเบียนเป็ นมรดกโลกในชอ
โอโมแห่งปิ ซา่ คือบริเวณทีล ้อมรอบด ้วยกําแพงใจกลางเมืองปิ ซา่ ประกอบ
ิ อสร ้างได ้แก่ มหาวิหารปิ ซา่ (Duomo) หอเอน (Torre) หอศล
ี
ไปด ้วยสงก่
จุม
่ (Baptistery) เริมสร ้างปี ค.ศ.1173 แล ้วเสร็จในปี ค.ศ.1372 ปั จจุบน
ั
ยูเนสโกประกาศให ้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1987 อิสระให ้ท่าน
ถ่ายภาพเป็ นทีระลึกตามอัธยาศัย
ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร
หลังอาหาร นํ าคณะเดินทางเข ้าสูเ่ มืองเก่าของนครฟลอเร ้นซ ์ เมืองนีเป็ น
ิ ปะในยุคเรอเนสซองส ์ และเป็ นเมืองทีไม่อนุญาตให ้รถ
ศูนย์กลางแห่งศล
โค ้ชเข ้าไปในเขตเมือง มีมหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิ โอเร หรือ Duomo
ิ ญอเรีย เดิมเป็ นทีตัง
แห่งนครฟลอเร ้นซเ์ ป็ นศูนย์กลาง ใกล ้กันเป็ นจตุรัสซน
รูปปั นเดวิดของแท ้มานานกว่า 3 ศตวรรษ ในปั จจุบน
ั ถูกเก็บรักษาไว ้ใน
ิ ปะลําค่าในยุค
แกลลอเรีย อะเคเดมี ผ่านชมพิพธิ ภัณฑ์อฟ
ุ ฟิ ซ ี ทีเก็บงานศล
กลางใกล ้ ชมสะพานอันเก่าแก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรกทีข ้ามแม่นําอาร์โน
ร ับประทานอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร
่ พั
นํ าท่านเข ้าสูท
ี ก STARHOTELS VESPUCCI**** หรือเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน
ฟลอเร้นซ ์ - เวนิส เมสเตร้ - เทียวเกาะเวนิส - จ ัตุร ัสซานมาร์โค ล่องเรือกอนโดล่า
ร ับประทานอาหารเชา้ ทีโรงแรม
่ ังหวัดเวเนเซย
ี เมืองหลวงของแคว ้นเวเนโตเป็ นแคว ้นทีมีความ
เดินทางสูจ
มังคัง และเป็ นแหล่งอุตสาหกรรมมากทีสุดในประเทศอิตาลี และยังเป็ น
แคว ้นหนึงทีมีนักท่องเทียวมามากทีสุดแห่งหนึงอีกด ้วย มีนักท่องเทียวมา
เยือนไม่ตํากว่า 60 ล ้านคนในทุกๆ ปี
ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร
นํ าท่านลงเรือทัศนาจรข ้ามสูเ่ กาะเวนิส (เมืองทีไม่มรี ถยนต์วงผ่
ิ าน) เกาะเว
ื
นิส มีเกาะน ้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชอมถึ
งกันกว่า 400 แห่ง
ขึนฝั งทีซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส ผ่านชม Doge Palace อันเป็ น
ทีประทับของเจ ้า ผู ้ครองนครเวนิสในอดีตและมีความรุง่ เรือง เมือครังทํา
การค ้ากับตะวัน ออกไกล สะพานถอนหายใจทีมีเรืองราวน่าสนใจในอดีต
ื ย
ี ง แล ้วไปชมความ
การเป่ าแก ้วมูราโน่งานฝี มือตังแต่ครังบรรพบุรษ
ุ ทีมีชอเส
ิ ปะและ
สวยงามของจตุรัสซานมาร์โค ทีกว ้างขวางรายล ้อมไปด ้วยศล
สถาปั ตยกรรมแบบไบเซนไทน์ทแม
ี ้แต่นโปเลียนยังหลงใหล รายล ้อมไป
ด ้วยโบสถ์นักบุญเซนต์มาร์ค, หอระฆัง, เสาแห่งนักบุญ ทําให ้ดูงามสง่ายิง
้
ิ ค ้า
นัก อิสระให ้ท่านได ้เดินเทียวชมเกาะอันแสนโรแมนติก หรือชอปปิ
งสน
ของเมืองอาทิ ผ ้าลูกไม ้ หรือจิบกาแฟในร ้าน Café Florian ทีเปิ ดให ้บริการ
ั ผัสความเป็ นเวนิส ด ้วยการล่องเรือกอนโดล่า
มาตังแต่ปี 1720 นํ าท่านสม
เพือชมมนต์เสน่หแ
์ ห่งนครเวนิส ลําคลองน ้อยใหญ่สลับด ้วยบ ้านเรือนทีมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวแกรนด์คาแนล คลองทีกว ้างทีสุดของเกาะ และงาน
ก่อสร ้างทีแสดงให ้เห็นถึงความเป็ นอัจฉริยะด ้านสถาปั ตยกรรมทีสะพาน
เรียลอัลโต ้

บริษัท ฟอลโล่วม์ ีฮอลิเดย์ จํากัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
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ว ันที 5
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

ว ันที 6
08.00 น.
09.00 น.

13.00 น.
บ่าย

19.00 น.

ว ันที 7

ร ับประทานอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร
่ ั งแผ่นดินใหญ่ทท่
คณะนังเรือกลับสูฝ
ี าเรือตรอนเคตโต ้
่ พั
นํ าท่านเข ้าสูท
ี ก NOVOTEL MESTRE HOTEL **** หรือเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน
เวนิส เมสเตร้ – มิลาน - ดูโอโม่ - ทาสซ ์ - แซร์ม ัท
ร ับประทานอาหารเชา้ ทีโรงแรม
นํ าคณะออกเดินทางสูเ่ มืองมิลาน (Milan) เมืองทีเรียกได ้ว่า เป็ นเมืองหลวง
ั
แห่งแฟชนของโลก
นํ าคณะท่านชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน จุดศูนย์กลาง
ิ ธิคือ ดูโอโม (DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิคทีใหญ่เป็ นอันดับ
อันศักดิสท
สามในยุโรป สร ้างในปี 1386 ด ้านนอก มีหลังคายอดเรียวแหลมจํานวน 135
ิ บนสุดมีรป
ู ปั น
ยอด และมีรป
ู ปั นหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ชน
ทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็ นสง่าอยู่ อิสระให ้ท่านได ้
ถ่ายภาพเป็ นทีระลึก แล ้วผ่านชมแกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อาคาร
กระจกทีเก่าแก่และมีความสวยงาม หลังจากนันนํ าท่านชมโรงละครโอเปร่า
ลาสกาล่า ชมรูปปั นของ ลีโอนาโด ดาวินช ี จิตรกรเอกทีโด่งดัง
ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร
เดินทางสูเ่ มืองแซร์มัท เมืองทีไม่อนุญาตให ้รถยนต์วงและเป็
ิ
นเมืองทีได ้รับ
การยกย่องว่าปลอดมลพิษทีดีของโลก ตังอยูบ
่ นความสูงกว่า 1,620 เมตร
ั ลักษณ์ของ
(5,350 ฟุต) เป็ นเจ ้าของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สญ
ิ ดการเดินทางด ้วยรถโค ้ช พาคณะนังรถไฟสูห
่ มูบ
สวิตเซอร์แลนด์ สนสุ
่ ้าน
แซร์มท
ั
ร ับประทานอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร
่ พั
นํ าท่านเข ้าสูท
ี ก MIRABEAU HOTEL **** หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ ์ - แซร์ม ัท
ร ับประทานอาหารเชา้ ทีโรงแรม
่ ถานีเคเบิลคาร์ MATTERHORN GLACIER PARADISE เพือ
นํ าท่านสูส
ั ผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นทีสูงถึง 4,478 เมตร และ
สม
ื าเป็ นยอดเขาทีมีรป
้
ได ้ชอว่
ู ทรงสวยทีสุดของเทือกเขาแอล์ป กระเชาไฟฟ้
า
แบบพาโนรามาวิว (นังได ้ 6 ท่าน) ไต่ความสูงเหนือลานสกีอน
ั กว ้างไกลสุด
ื
สายตา แล ้วเปลียนเป็ น Cable Car ใหญ่จไ
ุ ด ้กว่า 80 คน ชนชมกั
บทิวทัศน์
ทีสวยงาม ณ จุดสูงทีสุดบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น 3,883 เมตร สูงกว่า
ยอดเขายูงเฟราและยอดเขาเอกุยดูมด
ิ ี ในเขตมงต์บลังก์ ชมถํานํ าแข็งทีอยู่
สูงทีสุดในสวิส ถ่ายรูปกับรูปแกะสลักนํ าแข็งทีสวยงาม ลานหิมะกว ้างให ้
ั ผัสอย่างจุใจ หลังจากนัน อิสระตามอัธยาศัย ให ้ท่านได ้
ท่านได ้สม
เพลิดเพลินกับการพักผ่อนในเมืองปลอดมลพิษ หรือเดินเทียวชมเมือง
ถ่ายรูป อีกทังยังเป็ นเมืองสวรรค์ของนักสกี
ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคารบนยอดเขา
หลังจากนัน อิสระตามอัธยาศัย ให ้ท่านได ้เพลิดเพลินกับการพักผ่อนใน
เมืองปลอดมลพิษ หรือเดินเทียวชมเมือง ถ่ายรูป อีกทังยังเป็ นเมืองสวรรค์
ของนักสกี
ร ับประทานอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร
่ พั
นํ าท่านเข ้าสูท
ี ก MIRABEAU HOTEL **** หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
แซร์ม ัท - เจนีวา - ชมนําพุเจ็ตเดออ ัว - อานซ ี - ลียง

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com

Local
www.novotelmestre.co
m
พุธ
Buffet
(330 ก.ม.)

Chinese
(138 ก.ม.)

Local Fondue
www.mirabeauhotel.co
m
พฤห ัสบดี
Buffet

Local

Chinese
www.mirabeauhotel.co
m
ศุกร์
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19.30 น.
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12.00 น.
บ่าย

16.00 น.
19.00 น.

ว ันที 8
07.00 น.
09.00 น.
11.00 น.
13.00 น.

ร ับประทานอาหารเชา้ ทีโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา เมืองทีว่ากันว่าเป็ นพันธรัฐสวิสทีแทบจะไม่ม ี
อะไรเป็ นสวิสเลย นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนา และเป็ นทีตังของ
ธนาคารจํานวนมาก นํ าท่านผ่านชมทีตังขององค์การสหประชาชาติ ผ่านชม
สถาปั ตยกรรมในเขตเมืองเก่า ศาลากลางเมืองเจนีวาทีมีความเก่าแก่กว่า
500 ปี จากนั น นํ าท่านชม นํ าพุ Jet d’Eau นันตังอยูใ่ จกลางของทะเลสาบ
้ ตถุประสงค์อนในตอน
เจนีวา นํ าพุ เจ็ต เดอ อัว นั นสร ้างขึนมาเพือใชในวั
ื
เเรก โดยทําหน ้าทีเป็ นเหมือนลินเพือระบายเเรงดันออกมาจากระบบไฮดรอ
ึ
ึ สร ้างความตืน
ลิก ซงจะสู
บฉีบนํ าให ้กับบรรดาชา่ งฝี มือของเมืองเจนีวา ซงก็
ิ
ตาตืนใจในยุคนันอยูพ
่ อสมควร จนเมืองานเสร็จสนลงเเล
้ว ก็ได ้มีการย ้ายท่อ
นีมาอยูต
่ รงกลางทะเลสาบเจนีวา เเละมีการเสริมเป็ นเครืองสูบนํ าจํานวน 2
ตัวทีสามารถแดนํ าขึนไปสูงถึง 140 เมตรด ้วยความเร็วกว่า 200 กิโลเมตร
ั
ต่อชวโมง
จนกลายมาเป็ นอีกหนึงสถานทีท่องเทียวสําคัญของเมือง
ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร
เดินทางสูเ่ มืองเมืองอานซ(ี Annecy) เป็ นเมืองเล็กๆน่ารัก ติดทะเลสาบ มี
ั้
ี ก
แม่นําสายเล็กๆ และบ ้านเรือนสล
ู กวาด จนไดรบการขนานนามว่
า Venice
ื ย
ี งมากเป็ นอันดับต ้นๆ
แห่งฝรังเศส และเป็ นอีกหนึงเมืองท่องเทียวทีมีชอเส
ของฝรังเศส โดยตัวเมืองอยูท
่ างตอนเหนือของทะเลสาบอานซ(ี Annecy
Lake) ของฝรังเศส ตังอยูใ่ นแคว ้นโอแวร์ญ-โรนาลป์ ของประเทศฝรังเศส มี
แม่นําทรีโอ (Thiou river) ไหลผ่านกลางเมือง และมีปราสาทอิลเซล (The
Palais de l’Isle) ตังอยูบ
่ นเกาะกลางแม่นํา เสมือนเป็ นเอกลักษณ์ของตัว
ี
เมืองอานซ ทัศนียภาพของตัวเมืองสวยงามมากเนืองจากมีทะเลสาบแอนซ ี
อยูต
่ ด
ิ กับเมืองเก่า และมีเทือกเขาแอล์ปเป็ นฉากหลังของตัวเมือง ทําให ้
ี ็ นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเทียว อานซอ
ี ยูห
อานซป
่ า่ งจาก
สนามบินเจนีวาแค่ 40 กิโลเมตรเท่านัน
นํ าท่านเดินทางสูเ่ มืองลียง (Lyon) เมืองสําคัญทางตอนใต ้ของฝรังเศสโดย
ใหญ่เป็ นอันดับสามของประเทศ ให ้อิสระเดินเล่นชมเมือง
ร ับประทานอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร
่ พั
นํ าท่านเข ้าสูท
ี ก CROWNE PLAZA LYON**** หรือเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน
่ ารีส – พิพธ
ลียง – นงรถไฟ
ั
TGV สูป
ิ ภ ัณฑ์ลฟ
ู ร์ - เทียวชมมหานคร
ปารีส – หอไอเฟล -โบสถ์โนตเตรอดาม
ร ับประทานอาหารเชา้ ทีโรงแรม
่ ครปารีสวิงด ้วยความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชวโมง
ั
นํ าท่านนังรถไฟ TGV สูน
้
ั
ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชวโมง
คณะเดินทางถึงสถานีรถไฟ Paris Est ในนครปารีส รถโค ้ชท ้องถินนํ าท่าน
่ ัตตาคาร
เดินทางสูภ
ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com

Buffet

Local

Thai
www.crowneplazalyon.c
om
เสาร์
Buffet

Chinese
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15.00 น.

19.00 น.

ว ันที 9
07.00 น.
09.00 น.

12.00 น.

ึ
นํ าคณะเข ้าชม พิพธิ ภัณฑ์ลฟ
ู ร์ ซงในอดี
ตเป็ นพระราชวังทีใหญ่โตมากทีสุด
ของโลก สร ้างขึนในสมัยพระเจ ้าฟิ ลป
ิ ออกุสต์ ราวคริสต์ศตวรรษที 13
ปั จจุบน
ั พระราชวังแห่งนีกลายเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทส
ี ําคัญและใหญ่โตทีสุดใน
ปารีส ทีนัก ท่องเทียวไม่ควรพลาดชม ภายในเป็ นทีเก็บรักษาวัตถุโบราณ
ื ย
ี งของโลก เชน
่ ภาพเขียนลาชาก็อง (La Jaconde)
ต่างๆ ทีมีคา่ และมีชอเส
หรือภาพโมนาลิซา่ อันเป็ นภาพวาดของ เลโอนาร์ด เดอ วินซ ี จิตรกรและ
ึ นศล
ิ ปะอันลําค่าจากชาติตา่ งๆ
สถาปนิกชาวอิตาเลียน และวัตถุโบราณซงเป็
ิ ทีฝรังเศสเคยมีอท
กว่า 300,000 ชน
ิ ธิพลปกครองมาในอดีต สว่ นใหญ่
ี เชน
่ รูป
ได ้มาจากตะวันออกกลางและอาณานิคมจากประเทศในเอเชย
แกะสลักซาโมทราซ (La Victoire de Samothrace) และรูปแกะสลัก
ื ง
เทพธิดาวีนัส (Venus de Milo) และในปี 1981 เอ็ม ไอ เป่ ย สถาปนิกชอดั
ชาวอเมริกน
ั ได ้สร ้างทางเข ้าพิพธิ ภัณฑ์เป็ นรูปปิ รามิดกระจกครอบคลุมเนือ
ทีบนลาน นโปเลียน ทําให ้สถาปั ตยกรรมของพิพธิ ภัณฑ์แห่งนีดูโดดเด่นเป็ น
สง่า
ั นนํ
ั าของโลก ชมมหา
นํ าท่านเทียวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชนช
วิหารโนตเตรอดาม มหาวิหารในยุคกอธิค ตังอยูท
่ างฝั งตะวันออกของกรุง
ปารีสบนเกาะกลางแม่นํา (อิลเดอลาซเิ ต ้) ได ้รับการบูรณะโดย เออแชน วี
ยอเลต์-เลอ-ดุค สถาปนิกคนสําคัญทีสุดคนหนึงของฝรังเศส ประติมากรรม
และหน ้าต่างประดับกระจกส ี (stained glass) ระหว่างการปฏิวัตฝ
ิ รังเศส
ี หายอย่างหนัก งานประติมากรรมและศล
ิ ปะ
มหาวิหารแห่งนีได ้รับความเสย
ทางศาสนาถูกทําลายไปมาก และได ้มีการบูรณะครังใหญ่ระหว่าง
คริสต์ศตวรรษที 19 จากนันนํ าคณะบันทึกภาพหอไอเฟลจากมุมกว ้าง ณ
จตุรัสทรอคคาเดโร ปารีสได ้รับการกล่าวขานว่าเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทมี
ี ชวี ต
ิ โดด
ิ ปะอันยิงใหญ่
เด่นด ้วยผลงานศล
ร ับประทานอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร
่ พั
นํ าท่านเข ้าสูท
ี ก CONCORDE MONTPARNASSE**** หรือ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Chinese
www.hotelmontparnasse.com

พระราชว ังแวร์ซายส ์ - ร้านดิวตีฟรี - ห้างแกลลอรีลาฟาแยตต์ –

อาทิตย์

เรือล่องแม่นําแซนน์ DINNER CRUISE
ร ับประทานอาหารเชา้ ทีโรงแรม
่ ระราชวังแวร์ซายส ์ พระราชวังทีใหญ่ทสุ
ึ
นํ าท่านเดินทางสูพ
ี ดในปฐพีซงอยู
่
ห่างจากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต ้ ปั จจุบน
ั บางสว่ น
ของพระราชวังนีได ้รับการบูรณะเรียบร ้อยแล ้ว นํ าเข ้าชมความงามของ
พระราชวังภายในห ้องต่าง ๆ อาทิ ห ้องเทพอพอลโล, ห ้องเทพวีนัส, ห ้อง
เทพไดอาน่า และห ้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละห ้องของพระราชวัง
ี บบเฟรสโก ้ โดยชา่ งฝี มือเอกชาวฝรังเศส ควรค่า
ล ้วนมีคา่ ด ้วยภาพ เขียนสแ
แก่การยกย่องให ้เป็ นพระราชวังทีงดงามลําค่าทีสุดแห่งหนึงของโลก
ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com

Buffet

Thai
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บ่าย

บริษัท ฟอลโล่วม์ ีฮอลิเดย์ จํากัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no.11/09492
บ่าย

18.30 น.

่ า่ นถนนชองป์ เซลิเช ่
นํ าคณะเทียวชมมหานครปารีสต่อ เดินทางสูย
ึ นถนนสายสําคัญมีความยาว 2 กม. ร่มรืนไปด ้วย
(Champs-Elysees) ซงเป็
ั า หอแสดงศล
ิ ปะ สวนดอกไม ้ นํ าพุ
เงาต ้นปาตานสองฝั ง มีทังร ้านค ้าชนนํ
ั
ี น
ั ตลอด 24 ชวโมง
ั
ภัตตาคารชนเลิ
ศ ร ้านกาแฟ โรงละคร เป็ นถนนทีมีสส
ื าเป็ นถนนทีสวยทีสุดในโลก อิสระให ้ท่านได ้ชอปปิ
้
ิ ค ้าแบรนด์
จนได ้ชอว่
งสน
ิ ค ้าประเภท นํ าหอม, เครืองสําอางค์,
ทีโด่งดังของฝรังเศส อาทิ สน
เครืองประดับ, เครืองแต่งกายในร ้าน Duty Free ทีคืนภาษี ให ้กับ
ั าของฝรังเศสและอิตาลีใน
นักท่องเทียวโดยเฉพาะหรือแบรนด์ชนนํ
ิ ค ้าแกลลอรี ลาฟาแยตต์ ย่านถนนออสแมนบูโลวาร์ด
ห ้างสรรพสน
รับประทานอาหารคําแบบฝรังเศส บนเรือล่องแม่นําแซนน์ พร ้อมชมสถานที
สําคัญคูบ
่ ้านคูเ่ มืองสองฝั งของแม่นําแซนน์ โบราณสถานและอาคารที
ิ ปะแบบเรอเนสซองสค
์ วรค่าแก่การอนุรักษ์ ทําให ้ปารีส
เก่าแก่สร ้างด ้วยศล
โดดเด่นเป็ นมหานครทีงดงามแห่งหนึงของโลก
่ พั
นํ าท่านเข ้าสูท
ี ก CONCORDE MONTPARNASSE**** หรือ

www.hotelmontparnasse.com

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com
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เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ว ันที 10
ปารีส - เดินทางกล ับกรุงเทพ
จ ันทร์
08.00 น. ร ับประทานอาหารเชา้ ทีโรงแรม
Buffet
่ นามบินชาร์ลเดอโกล เพือเดินทางกลับสูก
่ รุงเทพฯ มีเวลา
09.30 น. ออกเดินทางสูส
็ อิน
ให ้ท่านได ้ทํา TAX REFUND คืนภาษี กอ
่ นการเชค
13.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เทียวบินที TG931
ว ันที 11
เดินทางกล ับถึงกรุงเทพฯ
อ ังคาร
05.55 น. การบินไทยนํ าท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ิ ธิในการปรับเปลียนโปรแกรมเพือความเหมาะสมโดยมิได ้แจ ้งล่วงหน ้า
(หมายเหตุ ทางบริษัทฯขอสงวนสท
โดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์ทนั
ี กท่องเทียวได ้รับเป็ นหลักฯ
Tour Fare
Child 4Child 4-6 DBL
SGL
NO TKT
PERIOD
Adults
11
No Bed
SGL
SUPP
ADL / CHD
With Bed
18-28 ม.ค. 2563
25 ม.ค. – 4 ก.พ. 2563
1-11 ก.พ. 2563
-27,
27,000.8-18 ก.พ. 2563
109,
99,
88,
16,000
12,
109,000
000
99,000
88,000
12,000
-23,000.15-25 ก.พ. 2563
22 ก.พ. – 3 มี.ค. 2563
29 ก.พ. – 10 มี.ค. 2563
7-17 มี.ค. 2563
-27,000.14-24 มี.ค. 2563
109,000
99,000
88,000
16,000
13,500
-23,000.21-31 มี.ค. 2563
-27,000.** 10-20 เม.ย. 2563 ** 112,
101,000
96,000
16,000
13,500
112,000
-23,000.Tour Fare
Child 4Child 4-6 DBL
SGL
NO TKT
PERIOD
Adults
11
No Bed
SGL
SUPP
ADL / CHD
With Bed
18-28 เม.ย. 2563
99,000
94,000
16,000
13,500
-27,000.110,000

บริษัท ฟอลโล่วม์ ีฮอลิเดย์ จํากัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no.11/09492
25 เม.ย. – 5 พ.ค. 2563
-23,000.2-12 พ.ค. 2563
9-19 พ.ค. 2563
16-26 พ.ค. 2563
23 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2563
30 พ.ค. – 9 มิ.ย. 2563
6-16 มิ.ย. 2563
13-23 มิ.ย. 2563
20 – 30 มิ.ย. 2563
27 มิ.ย. – 7 ก.ค. 2563
ค่าทัวร์รวม :
ื
 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และสว่ นเพิมของนํ ามันเชอเพลิ
ง ณ ว ันที 8 พฤษภาคม 2562
 ค่าพาหนะท่องเทียวตามโปรแกรมทีระบุ มาตรฐานยุโรป
ี ม / ค่าล่องเรือกอนโดล่าทีเกาะเวนิส / ค่าเรือไป-กลับเกาะเวนิส / ค่า
ค่าเข ้าชมสนามกีฬาโคลอสเซย
้
ั 2 TGV สูป
่ ารีส / ค่าล่องเรือพร ้อมรับประทานอาหาร
กระเชาไฟฟ้ าขึนเขาแมทเทอร์ฮอร์น / ค่ารถไฟชน
คํา / ค่าเข ้าชมพระราชวังแวร์ซายส ์ / ค่าเข ้าชมพิพธิ ภัณฑ์ลฟ
ู ร์ โรงแรมทีพักตามระบุในรายการ หรือ
ิ ธิในการเปลียนแปลงการจัด
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห ้องละ 2 ท่าน) ทางบริษัทฯขอสงวนสท
โรงแรมทีพัก หากชว่ งวันเดินทางตรงกับงานเทศกาล, การประชุมใหญ่, เทรดแฟร์ อันมีผลทําให ้
โรงแรมไม่มห
ี ้องพักว่าง หรือ การปรับราคาสูงขึนกว่า Contract Rates โดยจะเลือกโรงแรมทีอยูใ่ น
ระดับเดียวกัน แต่เป็ นเมืองใกล ้เคียงแทน ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให ้ท่านได ้เลิศ
รสกับอาหารท ้องถินในแต่ละประเทศ ในกรณีทท
ี า่ นมีข ้อจํากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณา

สอบถามรายละเอียดล่วงหน ้าเพือความเหมาะสม

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com
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 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเทียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ อิตาลี (เชงเก ้น) **เป็ นไปตามเงือนไขและกฏเกณฑ์ของสถานฑูตกลุม
่ เชงเก ้น**
 ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ ้มครอง
ี ชวี ต
ิ
การสูญเสย
ิ /อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสนเช
งิ จากอุบัตเิ หตุ สําหรับผู ้เอาประกันภัยอายุ
16-75 ปี จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000
บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนืองหลังจากกลับถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทังนี
ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพทีไม่ได ้เกิดจากโรคประจําตัว
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ นํ าหนั กไม่เกิน 20 กิโลกรัม สว่ นกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของ
ท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
ค่าทัวร์ไม่รวม :
 ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม 7% และค่าภาษี หัก ณ ทีจ่าย 3%
 ค่าทิปหัวหน ้าทัวร์ และไกด์ท ้องถิน
ื เดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าทําหนังสอ
ั รีด, ค่าเครืองดืมในห ้องพัก และค่าอาหารทีสงมาในห
ั
 ค่าใชจ่้ ายสว่ นตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซก
้องพัก
ั เศษในร ้านอาหารนอกเหนือจากทีทางบริษัทจัดให ้ ยกเว ้นจะตกลงกัน
ค่าอาหารและเครืองดืมทีสงพิ
่ หากท่านทานได ้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต ้องมีคา่ ใชจ่้ ายเพิม
เป็ นกรณีพเิ ศษ เชน
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
ึ
หากท่านสนใจเดินทางกับ Follow Me Holiday กรุณาติดต่อ 02-408-6777, 062-645-4945 ซงจะ
ิ ธิภาพ เพือเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจอง
ดูแลท่าน ด ้วยขันตอนทีง่าย สะดวก และมีประสท
ํ
ทัวร์และชาระเงินม ัดจําล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผูเ้ ดินทางหนึงท่าน ภายใน 3 ว ันน ับจากว ันทีจอง
ึ นมัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาํ ระค่าทัวร์สว่ นทีเหลือล่วงหน ้า 30 วัน
ซงเงิ
ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาํ ระเงินสว่ นทีเหลือตามวันทีกําหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยไม่มเี งือนไข
ิ ธิในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสท

บริษัท ฟอลโล่วม์ ีฮอลิเดย์ จํากัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no.11/09492

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com
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เนืองจากสถานทีท่องเทียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอืออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี
ิ ธิในการไม่รับจองทัวร์สําหรับลูกค ้าดังต่อไปนี
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสท
1. เด็กทีมีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู ้สูงอายุทมี
ี ความจําเป็ นต ้องใชวี้ ลแชร์, ไม ้เท ้า หรือเครืองมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู ้เดินทางทีบ่งบอกการเป็ นบุคคลไร ้ความสามารถ
4. ท่านทีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
่ ผู ้ทีดืมสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสย
ี งดัง
5. บุคคลทีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเชน
พูดจาหยาบคาย สร ้างความรําคาญให ้แก่ผู ้ร่วมคณะ, ผู ้ทีไม่ยอมรับเงือนไขระหว่างทัวร์ ทีมีระบุอยู่
ั เจนในโปรแกรมทัวร์, ผู ้ทีก่อหวอด ประท ้วง ยุยงให ้ผู ้ร่วมเดินทางบังคับให ้หัวหน ้าทัวร์ต ้องทําการ
ชด
ึ
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซงบางครั
งอาจจะมีผลกระทบกับผู ้ร่วมคณะท่านอืนหรือโปรแกรมท่องเทียว
ได ้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการทีชาํ ระไว ้แล ้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี
ิ ว ัน ก่อน
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน ้าโดยแจ ้งให ้ผู ้ประกอบธุรกิจนํ าเทียวทราบไม่นอ
้ ยกว่าสามสบ
วันทีนํ าเทียว
ให้คน
ื 100% ของเงินค่าบริการ
ิ ห้าว ัน ก่อน
1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน ้าโดยแจ ้งให ้ผู ้ประกอบธุรกิจนํ าเทียวทราบไม่นอ
้ ยกว่าสบ
วันทีนํ าเทียว
ให้คน
ื 50% ของเงินค่าบริการ
ิ ห้าว ัน ก่อนวันที
1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน ้าโดยแจ ้งให ้ผู ้ประกอบธุรกิจนํ าเทียวทราบน้อยกว่าสบ
นํ าเทียว
ไม่ตอ
้ งคืนเงินค่าบริการ
2. ค่าใชจ่้ ายของผู ้ประกอบธุรกิจนํ าเทียวทีได ้จ่ายจริง เพือการเตรียมการจัดการนํ าเทียวต่อไปนี ให ้นํ ามา
หักจากเงิน
ค่าบริการทีต ้องจ่ายตามข ้อ 1 แต่ถ ้าค่าใชจ่้ ายสูงกว่าเงินค่าบริการทีได ้ชาํ ระไว ้ ผู ้ประกอบธุรกิจนํ าเทียว
จะเรียกจาก
นักท่องเทียวไม่ได ้ ทังนีผู ้ประกอบธุรกิจนํ าเทียว แสดงหลักฐานให ้นักท่องเทียวทราบ ดังต่อไปนี
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่
2.2 ค่ามัดจําของบัตรโดยสารเครืองบิน
2.3 ค่าใชจ่้ ายทีจําเป็ นอืนๆ
หมาย
หลักเกณฑ์ทนํ
ี ามาใชนี้ เป็ นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัตธิ รุ กิจนํ าเทียวและมัคคุเทศก์
พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนั้ บตังแต่วันที 15 มิถน
ุ ายน 2553 เป็ นต ้นไป
เหตุ
ตัวเครืองบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ ผู ้โดยสารจะต ้องเดินทางไป-กลับพร ้อมกัน หากต ้องการเลือนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต ้องชาํ ระค่าใชจ่้ ายสว่ นต่างทีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดทีนังของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบิน
ึ
เป็ นผู ้กําหนด ซงทางบริ
ษัทฯ ไม่สามารถเข ้าไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ ้าทาง
บริษัทฯ ได ้ดําเนินการออกตัวเครืองบินไปแล ้ว ผู ้เดินทางต ้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบิน
เท่านัน และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ ้าหน ้าทีฯ เพือยืนยันในกรณีทตั
ี ว
เครืองบินสามารถทํา REFUND ได ้หรือไม่กอ
่ นทีท่านจะชาํ ระเงินค่าทัวร์สว่ นทีเหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะของการบินไทยในกรณีตัวกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบ
ั เครือ Star Alliance ได ้
ั ซา่ , สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิ คโปร์
50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100%, สว่ นสายการบิน ฟิ นแอร์, ลุฟฮน
ึ
แอร์ไลน์ ขึนอยูก
่ บ
ั เงือนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน ๆ ซงการเปลี
ยนแปลงเงือนไขบางสว่ นหรือ
ิ ธิของสายการบินเท่านัน
ทังหมดเป็ นสท
ื
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ ามันเชอเพลิ
งของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ
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 คิดตามอัตราทีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ ว ันที 8 พฤษภาคม 2562 การเปลียนแปลงของ
ิ ธิในการเรียกเก็บตามความเป็ นจริง
สายการบินในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์สว่ นเพิม บริษัท ฯ ขอสงวนสท
ณ วันทีออกตัวในทุกกรณี
โรงแรมและห ้องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้องพ ักแบบ Twin คือห ้องพักทีมีเตียงเดียวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึงห ้อง / สําหรับพัก 2
ท่าน
 ห้องพ ักแบบ Double คือห ้องพักทีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2
ท่าน
 ห้องพ ักแบบ Triple Room คือห ้องพักทีเตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง
3.5 ฟุต 3 เตียง / สําหรับผู ้พัก 3 ท่าน (ทังนีขึนอยูก
่ บ
ั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมทีแตกต่าง
กันในแต่ละประเทศ)
 ห้องพ ักแบบ Single คือห ้องพักทีมีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึงห ้อง / สําหรับพัก 1
ท่าน
 ห้องพ ักแบบ Double Single Used คือห ้องพักทีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง /
สําหรับพัก 1 ท่าน
 ห ้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห ้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทท่
ี านมีความประสงค์จะพักแบบ 3
ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึนอยูก
่ บ
ั ข ้อจํากัดของห ้องพัก และการวางรูปแบบของห ้องพักของแต่
ึ กมีความแตกต่างกัน ซงอาจจะทํ
ึ
ละโรงแรม ซงมั
าให ้ท่านไม่ได ้ห ้องติดกันตามทีต ้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มเี ครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่ นแถบทีมีอณ
ุ หภูมต
ิ ํา
เครืองปรับอากาศทีมีจะให ้บริการในชว่ งฤดูร ้อนเท่านัน
 ในกรณีทมี
ี การจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให ้ค่าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอ
ิ ธิ ในการปรับเปลียน หรือย ้ายเมืองเพือให ้เกิดความเหมาะสม
สงวนสท
 โรงแรมในยุโรปทีมีลักษณะเป็ น Traditional Building ห ้องทีเป็ นห ้องเดียวอาจเป็ นห ้องทีมีขนาด
ึ นอยูก
กะทัดรัด และไม่มอ
ี า่ งอาบนํ า ซงขึ
่ บ
ั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน ๆ และห ้องแต่ละห ้องอาจ
มีลักษณะแตกต่างกันด ้วย หากท่านต ้องการความสะดวกสบายและห ้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม
เป็ นห ้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใชจ่้ ายเพิมเติมได ้
สถานทีเข ้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์เป็ นการกําหนดโปรแกรมตลอดทังปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีสถานที
เข ้าชมนัน ๆ ปิ ดทําการ หรือ ปิ ดโดยมิได ้แจ ้งล่วงหน ้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยใน
วันทีคณะจะเข ้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได ้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที
ระบุไว ้ในเอกสารของสถานทีนัน ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพือให ้ท่านได ้เข ้าชมสถานทีดังกล่าวได ้ แต่หาก
มีการล่าชา้ หรือเหตุหนึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให ้ท่านไม่สามารถเข ้าชมสถานที
ดังกล่าวได ้ ทางบริษัทฯจะไม่มก
ี ารคืนเงินใดให ้แก่ทา่ น เนืองจากได ้ชาํ ระ Reservation Fee ไปแล ้ว
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเข ้าชมจากเจ ้าหน ้าทีในชว่ งวันเดินทางของท่านก่อนชาํ ระเงิน
ั ภาระและค่าพนักงานยกสม
ั ภาระ (Porter)
สม
ั ภาระสําหรับเข ้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมี
 ค่าทัวร์ได ้รวมค่าขนสม
กระเป๋ าเพิมเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู ้ให ้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่
สามารถให ้บริการในการยกกระเป๋ าขึนลงได ้ ท่านสามารถเรียกร ้องเงินคืนได ้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง
ั ภาระทีทางสายการบินอนุญาตให ้บรรทุกใต ้ท ้องเครืองบิน คือ 20 กิโลกรัม
 สําหรับนํ าหนักของสม
ั
ิ ธิ
(สําหรับผู ้โดยสารชนประหยั
ด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ าหนักเพิมเป็ นสท
ของสายการบินทีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
ั ภาระทีทางสายการบินอนุญาตให ้นํ าขึนเครืองได ้ ต ้องมีนําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 สําหรับกระเป๋ าสม
และมีความกว ้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว) x 56 เซนติเมตร
(21.5 นิว) x 46 เซนติเมตร (18 นิว)
 ในบางรายการทัวร์ ทีต ้องมีบน
ิ ด ้วยสายการบินภายในประเทศ นํ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให ้
ิ ธิไม่รับภาระ
ตํากว่ามาตรฐานได ้ ทังนีขึนอยูก
่ บ
ั ข ้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสท
ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายในนํ าหนักสว่ นทีเกิน
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ั ภาระทีมีล ้อเลือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึนบนพาหนะการ
 กระเป๋ าและสม
เดินทาง
ิ ธิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสย
ี , สูญหายของกระเป๋ า และสม
ั ภาระของ
 บริษัทฯขอสงวนสท
ผู ้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู ้ให ้บริการจะเป็ นผู ้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
ึ
ี หายของสม
ั ภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน
พาณิชย์ ซงจะรั
บผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสย
10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรืองการงดสูบบุหรี บนรถโค ้ช, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมี
ั เจนในเรืองการสูบบุหรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสําหรับผู ้สูบบุหรี ทังนีเนืองจากสุขภาพของ
ข ้อกําหนดทีชด
คนสว่ นรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
ิ ในครอบครัว ทีต ้องได ้รับการดูแลเป็ นพิเศษ
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร ้อมสมาชก
(Wheelchair), เด็ก, และผู ้สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5
ั
ิ ภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการ
ชวโมงติ
ดต่อกัน ท่านและครอบครัวต ้องให ้การดูแลสมาชก
เดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ หัวหน ้าทัวร์มค
ี วามจําเป็ นต ้องดูแลคณะทัวร์ทังหมด
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่ ของประเทศอิตาลี ใชเ้ วลายืนประมาณ 16 ว ันทําการ
เอกสารในการยืนวีซา
(การขอวีซา่ ประเทศอิตาลีผู ้เดินทางทุกท่านต ้องมา สแกนลายนิวมือด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับคําร ้องขอวีซา่ ประเทศ
อิตาลี)
ั 4 ยูนต
VFS อิตาลี : เดอะพลาซา่ , ชน
ิ ที 404 และ405 อาคารจามจุรส
ี แควร์, ถนนพญาไท,แขวงวังใหม่, เขตปทุมวัน,
กรุงเทพฯ
 พาสปอร์ตทียังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวซ
ี า่
ในกลุม
่ ประเทศเชงเก ้นหรือประเทศอืน ควรนํ าไปแสดงด ้วยเพือเป็ นการง่ายต่อการอนุมัตวิ ซ
ี า่
ี นาด 2 นิว จํานวน 2 ใบพืนหลังเป็ นสข
ี าว (ไม่ใชร่ ป
 รูปถ่ายสข
ู ขาวดําและห ้ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและ
เหมือนกันทัง 2 รูป
ื
 สําเนาทะเบียนบ ้าน , สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข ้าราชการ , สําเนาใบเปลียนชอ-สกุ
ล , สําเนาทะเบียนสมรส ,
หย่า
 สําเนาสูตบ
ิ ต
ั ร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริบรู ณ์ และกรณีทผู
ี ้เดินทางอายุเกิน 20 ปี บริบรู ณ์ แต่ยังคงสถานะเป็ น
ึ ษา และมีบด
นักเรียน/นักศก
ิ าหรือมารดาเป็ นผู ้ออกค่าใชจ่้ ายให ้
ื รับรองการทํางานจากบริษัทไม่เกิน สงั กัดทีท่านทํางานอยูต
 หนังสอ
่ ้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั นโดยระบุตําแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบน
ั , วันเดือนปี ทเริ
ี มทํางานกับบริษัทนีและชว่ งเวลาทีขอลางานเพือเดินทางไปท่องเทียว
ื ร ับรองการทํางานทียืนในแต่ละประเทศ
หลังจากนันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา (หน ังสอ
่ ในแต่ละประเทศ)
ต้องออกไม่เกิน 30 ว ัน ก่อนการไปยืนวีซา
ื รับรองบริษัททีคัดไว ้ไม่เกิน 1
 กรณีทเป็
ี นเจ ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค ้า , ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสอ
ี ภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย ้อนหลัง 6 เดือน
เดือน พร ้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสย
ื ร ับรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) บ ัญชอ
ี อมทร ัพย์สว่ นต ัว มีอายุไม่เกิน 15
 หน ังสอ
่ พร้อมสําเนาสมุดบ ัญชเี งินฝากทีแสดงยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 7 ว ัน โดยไม่ม ี
ว ันจากว ันยืนคําร้องวีซา
ิ ทังนีควรเลือกเล่มทีมีการเข ้าออกของเงินสมําเสมอ และมีจํานวนไม่ตํากว่า 6 หลัก เพือให ้
ข้อยกเว้นใดๆทงส
ั น
่ ม
เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอทีจะครอบคลุมกับค่าใชจ่้ ายได ้อย่างไม่เดือดร ้อนเมือกลับสูภ
ู ล
ิ ําเนา ในกรณีท ี
ี นึงในการยืนขอวีซา่ ต ้องออกหนังสอ
ื รับรองค่าใชจ่้ ายในครอบครัวด ้วย
เดินทางเป็ นครอบครัวหากใชบั้ ญชใี ดบัญชห
ี ระแสรายวัน***
***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชก
 กรณีทบริ
ี ษัทของท่าน เป็ นผู ้รับผิดชอบค่าใชจ่้ ายในการเดินทางให ้กับผู ้เดินทางทังหมดนอกเหนือจากเอกสารข ้อ
1–6แล ้ว ทางบริษัทจะต ้องออกจดหมายอีกหนึงฉบับเพือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ าย และการกลับมา
ื ้เดินทางและเหตุผลทีจัดการเดินทางนีในจดหมายด ้วย
ทํางานของท่าน โดยระบุชอผู
ึ ษาจะต ้องมี หนังสอ
ื รับรองจากสถาบันการศก
ึ ษาตัวจริงเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน พร ้อม
 กรณีทเป็
ี นนักเรียน นักศก
ึ ษา
สําเนาบัตรนักเรียน/นักศก
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 กรณีทเด็
ี กอายุตํากว่า 18 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึง จะต ้องทําจดหมายยินยอม โดยที
บิดา, มารดา จะต ้องไปยืนเรืองแสดงความจํานงในการอนุญาตให ้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึงได ้ ณ ทีว่าการ
ื และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่าง
อําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผู ้อํานวยการเขตลงลายมือชอ
ถูกต ้อง
 การบิดเบือนข ้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให ้เดินทางเข ้าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม ้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมทีได ้ชาํ ระไปแล ้ว และหากต ้องการขอยืนคําร ้องใหม่ ก็ต ้องชาํ ระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทก
ุ ครัง
่ เรียกสม
ั ภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชญ
ิ ท่านไปสม
ั ภาษณ์ตามนัด
 หากสถานทูตมีการสุม
หมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทังนีบริษัทฯ จะสง่ เจ ้าหน ้าทีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา
่ กัน
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิมเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดสง่ เอกสารดังกล่าวเชน
ิ ธิในการแจ ้งสถานทูต ยกเลิกวีซา่
 กรณีทท่
ี านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได ้วีซา่ แล ้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสท
ของท่าน เนืองจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว ้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มน
ี โยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให ้กับผู ้ร ้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ น
เหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร ้องคืนค่าวีซา่ ได ้
หลังจากการจองทัวร์และชาํ ระเงินมัดจําแล ้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได ้ยอมรับในข ้อตกลง

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com
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