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จดุหมายปลายทางของนักทอ่งเทยีว 3 ประเทศไฮไลทข์องยโุรป ประวัตศิาสตรช์าตอินัยงิใหญ ่สถาปัตยกรรมอนัโดด
เดน่ ภมูทัิศนง์ดงามตา ทังหมดนรีอคอยใหท้า่นมาสมัผัส ชมความยงิใหญข่องสถาปัตยกรรมแบบโรมันในอติาล ีมรดก
ตกทอดจากบรรพบรุษุทงิไวใ้หเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิชมงานศลิปะชนัสดุยอดทโีลกยอมรับทนีครรัฐวาตกินั ศนูยก์ลางของ
ครสิตจั์กร เดนิเทยีวเมอืงในฝันในยคุเรอเนสซองสท์ฟีลอเรน้ซ ์ หรอืลอ่งเรอืตามลําคลองในเวนสิ ทา่มกลางบรรยากาศ
อนัแสนโรแมนตกิ เทยีวไปอยา่งไมรู่เ้บอืในสวติเซอรแ์ลนด ์ดนิแดนในฝัน ภมูทัิศนอ์นังดงามของทะเลสาบและภเูขา 
สมัผัสหมิะบนยอดเขาตลอดทกุฤดกูาล เยอืนฝรังเศส กลา่วกนัวา่เป็นพพิธิภัณฑท์มีชีวีติ เดนิทอดน่องไปตามถนน 
Champs-Élysées ในปารสี ความยงิใหญข่องพระราชวังแวรซ์ายน ์จดุเปลยีนของการปกครองทโีลกจะตอ้งจดจํา 
เสน้ทางทอ่งเทยีวแสนสวยของยโุรปนีกําลังรอทา่นมารว่มเดนิทางไปกบัเรา 
 
วนัท ีวนัท ี11  ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ --  กรงุโรม (อติาล)ีกรงุโรม (อติาล)ี  เสาร ์เสาร ์ 
21.30 น. พรอ้มคณะทสีนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 ขาออก อาคารผูโ้ดยสารระหวา่ง

ประเทศเคานเ์ตอร ์D16-19 สายการบนิไทย เจา้หนา้ทคีอยอํานวยความ
สะดวกในเรอืงสมัภาระและการเชค็อนิ  

วนัท ีวนัท ี22  กรงุโรมกรงุโรม  --  นครรฐัวาตกินั นครรฐัวาตกินั --  โคลอสเซยีม โคลอสเซยีม --  นําพเุทรวีนําพเุทรว ี --  บนัไดสเปนบนัไดสเปน  --  
เซยีนา่เซยีนา่  

อาทติย์อาทติย ์ 

00.20 น. ออกเดนิทางสูก่รงุโรม โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG944  
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หมายเหต ุ ทางบรษัิทไดเ้ตรยีมการเดนิทางของคณะทัวรก์อ่น 15 วัน โดยซอืตัว
เครอืงบนิ, เชา่รถโคช้, จองทพัีก, รา้นอาหาร สถานทเีขา้ชมตา่ง ๆ ไว ้
ลว่งหนา้ใหก้บักรุ๊ปทัวร ์กรณีทเีกดิเหตกุารณ์ อาท ิการยกเลกิเทยีวบนิ, การ
ลา่ชา้ของสายการบนิ,การพลาดเทยีวบนิ (ขนึเครอืงไมทั่น), การนัดหยดุ
งาน, การจลาจล, ภัยพบิตั,ิ การถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง ทําใหก้ารเดนิทาง
ลา่ชา้ หรอืเหตสุดุวสิยัอนื ๆ ไมส่ามารถเดนิทางไปยังจดุหมายตามโปรแกรม
ได ้หวัหนา้ทวัร ์มสีทิธใินการเปลยีนโปรแกรม และไมส่ามารถคนืเงนิ
คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทชีาํระแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ ไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ 
ลว่งหนา้แลว้ และหากมคีา่ใชจ้า่ยอนื ๆ เกดิขนึนอกจากในรายการทัวร ์
หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ เพราะเป็นสงิททีางบรษัิทฯ มอิาจ
รับผดิชอบได ้

 

06.50 น. คณะถงึสนามบนิลโีอนารโ์ดดาวนิช ีกรงุโรม ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากรแลว้ รถโคช้นําทา่นเดนิทางเขา้สูน่ครรัฐวาตกินั ซงึเป็นรัฐอสิระและ
ศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ เขา้สูน่ครรัฐวาตกินั ซงึเป็น
รัฐอสิระและศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ ตนืตาตนืใจกบั
ความอลังการของมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์ทไีดรั้บการตกแตง่อยา่งโออ่า่
หรหูรา ชมรปูปันแกะสลัก เฟียตา้ (Pieta) ผลงานชนิเอกของไมเคลิแอง
เจโล เสาพลับพลาทอีอกแบบโดยแบรน์นิ ีและยอดโดมขนาดใหญท่หีาชม
ไดย้าก ซงึปัจจบุนัลว้นแตเ่ป็นสงิทสํีาคัญลําคา่คูบ่า้นคูเ่มอืงของอติาลทัีงสนิ  

(31 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย หลังอาหาร นําเทยีวชมเมอืงหลวงทยีงิใหญม่อีายเุกา่แกก่วา่ 2,000 ปี นํา

ทา่นเขา้ชมสนามกฬีาโคลอสเซยีม ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สงิ
มหัศจรรยข์องโลก สนามกฬีาแหง่กรงุโรมนถีกูสรา้งขนึในปี ค.ศ.80 (ตน้
ครสิตศ์ตวรรษท ี1) อฒัจันทรเ์ป็นรปูวงกลมกอ่ดว้ยอฐิและหนิทราย สามารถ
จผุูช้มไดป้ระมาณ 50,000 คน ใตพ้นืสนามประลองมหีอ้งใตด้นิทสีรา้งขนึ
เพอืขงัสงิโตและนักโทษประหารกอ่นปลอ่ยใหอ้อกมาตอ่สูก้นักลางสนาม 
ปัจจบุนัไดม้กีารบรูณะเป็นโบราณสถาน ทสีามารถดงึดดูนักทอ่งเทยีวไดทั้ว
โลก ถา่ยรปูกบัประตชูยัคอนสแตนตนิ, ผา่นใหท้า่นไดช้มเขตอทุยาน
ประวัตศิาสตรโ์รมันฟอรัม ซงึเป็นศนูยก์ลางชวีติในเมอืงของโรมยคุโบราณ, 
สนามกฬีามักซมีสุ ทเีกา่แกแ่ละยงิใหญท่สีดุจคุนได ้250,000 คน, แลว้ไป
ชมนําพเุทรว ีผลงานมาสเตอรพ์ซีของนโิคลัส-ซาลว ีอสิระใหท้า่นไดสํ้ารวจ
สนิคา้แบรนดเ์นมบนถนนคอนดอตต ิในเขตยา่นบนัไดสเปน ทมีชีอืเสยีงและ
คลาคลําไปดว้ยนักทอ่งเทยีว จากนันออกเดนิทางสูเ่มอืงเซยีน่า ซงึเป็น
เมอืงสวยงามทไีดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้

(232 ก.ม.) 

 
 
 
 
 
 

18.00 น. รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร Local 
 นําทา่นเขา้สูท่พัีก HOTEL ATHENA SIENA**** หรอืเทยีบเทา่ใน

ระดับเดยีวกนั 
www.athenasiena.com 

วนัท ีวนัท ี33  เซยีนา่เซยีนา่  --  หอเอนปิซา่ หอเอนปิซา่ --  ฟลอเรน้ซ ์ฟลอเรน้ซ ์--  ดโูอโม ่ดโูอโม ่--  จตรุสัซนิญอเรยีจตรุสัซนิญอเรยี  จนัทร ์จนัทร ์ 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงปิซา่ อันเป็นทตีังของหอเอนปิซา่ เป็นสงิมหัศจรรย ์1 ใน 

7 ของโลก ในแควน้ทอสคาน่า ระหวา่งเสน้ทางทา่นจะไดเ้ห็นรอ่งรอยของ
อารยธรรมของชาวอทีรัสกนั ทอียูม่าตังแตค่รังกอ่นครสิตก์าล จนกระทัง
โรมันเขา้มาครอบครอง บา้นเรอืนตลอดจนปราสาทเกา่แกต่ังอยูบ่นเนนิเขา 

(129 ก.ม.)  
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เป็นชยัภมูทิเีหมาะสมผา่นทอ้งทุง่เกษตรกรรม และแหลง่ผลติไวนช์นัดขีอง
แควน้น ีนําทา่นเขา้สูจ่ตรัุสกมัโป เดย ์มรีาโกล ี(Campo dei Miracoli) 
แปลวา่ "จตรัุสอศัจรรย"์ หรอืทไีดรั้บลงทะเบยีนเป็นมรดกโลกในชอื จัตรัุสดู
โอโมแหง่ปิซา่ คอืบรเิวณทลีอ้มรอบดว้ยกําแพงใจกลางเมอืงปิซา่ ประกอบ
ไปดว้ยสงิกอ่สรา้งไดแ้ก ่มหาวหิารปิซา่ (Duomo) หอเอน (Torre) หอศลี
จุม่ (Baptistery)  เรมิสรา้งปีค.ศ.1173  แลว้เสร็จในปีค.ศ.1372 ปัจจบุนั
ยเูนสโกประกาศใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมในปีค.ศ. 1987 อสิระใหท้า่น
ถา่ยภาพเป็นทรีะลกึตามอธัยาศัย 

 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย หลังอาหาร นําคณะเดนิทางเขา้สูเ่มอืงเกา่ของนครฟลอเรน้ซ ์เมอืงนเีป็น

ศนูยก์ลางแหง่ศลิปะในยคุเรอเนสซองส ์และเป็นเมอืงทไีมอ่นุญาตใหร้ถ
โคช้เขา้ไปในเขตเมอืง มมีหาวหิารซานตามาเรยีเดลฟิโอเร หรอื Duomo 
แหง่นครฟลอเรน้ซเ์ป็นศนูยก์ลาง ใกลก้นัเป็นจตรัุสซนิญอเรยี เดมิเป็นทตีัง
รปูปันเดวดิของแทม้านานกวา่ 3 ศตวรรษ ในปัจจบุนัถกูเก็บรักษาไวใ้น
แกลลอเรยี อะเคเดม ีผา่นชมพพิธิภัณฑอ์ฟุฟิซ ีทเีก็บงานศลิปะลําคา่ในยคุ
กลางใกล ้ชมสะพานอนัเกา่แกเ่วคคโิอ สะพานแหง่แรกทขีา้มแมนํ่าอารโ์น  

(86 ก.ม.) 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร Local 
 นําทา่นเขา้สูท่พัีก STARHOTELS VESPUCCI**** หรอืเทยีบเทา่ใน

ระดับเดยีวกนั 
www.starhotels.com  

ว ัวนัท ีนท ี44  ฟลอเรน้ซ ์ฟลอเรน้ซ ์--  เวนสิ เมสเตร ้เวนสิ เมสเตร ้--  เทยีวเกาะเวนสิเทยีวเกาะเวนสิ  --  จตัรุสัซานมารโ์ค จตัรุสัซานมารโ์ค --  
ลอ่งเรอืกอนโดลา่ ลอ่งเรอืกอนโดลา่   

องัคารองัคาร  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม Buffet 
09.00 น. เดนิทางสูจั่งหวัดเวเนเซยี เมอืงหลวงของแควน้เวเนโตเป็นแควน้ทมีคีวาม

มังคัง และเป็นแหลง่อตุสาหกรรมมากทสีดุในประเทศอติาล ีและยังเป็น
แควน้หนงึทมีนัีกทอ่งเทยีวมามากทสีดุแหง่หนงึอกีดว้ย มนัีกทอ่งเทยีวมา
เยอืนไมตํ่ากวา่ 60 ลา้นคนในทกุๆ ปี 

(248 ก.ม.) 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
13.00 น. นําทา่นลงเรอืทัศนาจรขา้มสูเ่กาะเวนสิ (เมอืงทไีมม่รีถยนตว์งิผา่น) เกาะเว

นสิ  มเีกาะนอ้ยใหญก่วา่ 118 เกาะ และมสีะพานเชอืมถงึกนักวา่ 400 แหง่ 
ขนึฝังทซีานมารโ์ค ศนูยก์ลางของเกาะเวนสิ ผา่นชม Doge Palace อนัเป็น
ทปีระทับของเจา้ ผูค้รองนครเวนสิในอดตีและมคีวามรุง่เรอืง เมอืครังทํา
การคา้กบัตะวัน ออกไกล สะพานถอนหายใจทมีเีรอืงราวน่าสนใจในอดตี 
การเป่าแกว้มรูาโน่งานฝีมอืตังแตค่รังบรรพบรุษุทมีชีอืเสยีง แลว้ไปชมความ
สวยงามของจตรัุสซานมารโ์ค ทกีวา้งขวางรายลอ้มไปดว้ยศลิปะและ
สถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทนท์แีมแ้ตน่โปเลยีนยังหลงใหล รายลอ้มไป
ดว้ยโบสถนั์กบญุเซนตม์ารค์, หอระฆงั, เสาแหง่นักบญุ ทําใหด้งูามสงา่ยงิ
นัก อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทยีวชมเกาะอนัแสนโรแมนตกิ หรอืชอ้ปปิงสนิคา้
ของเมอืงอาท ิผา้ลกูไม ้หรอืจบิกาแฟในรา้น Café Florian ทเีปิดใหบ้รกิาร
มาตังแตปี่ 1720 นําทา่นสมัผัสความเป็นเวนสิ ดว้ยการลอ่งเรอืกอนโดลา่ 
เพอืชมมนตเ์สน่หแ์หง่นครเวนสิ ลําคลองนอ้ยใหญส่ลับดว้ยบา้นเรอืนทมีี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวแกรนดค์าแนล คลองทกีวา้งทสีดุของเกาะ และงาน
กอ่สรา้งทแีสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นอจัฉรยิะดา้นสถาปัตยกรรมทสีะพาน
เรยีลอลัโต ้
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18.00 น. รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร Local 
19.30 น. คณะนังเรอืกลับสูฝั่งแผน่ดนิใหญท่ทีา่เรอืตรอนเคตโต ้  
 นําทา่นเขา้สูท่พัีก NOVOTEL MESTRE HOTEL **** หรอืเทยีบเทา่ใน

ระดับเดยีวกนั 
www.novotelmestre.co
m 

วนัท ีวนัท ี55  เวนสิ เมสเตร ้เวนสิ เมสเตร ้––  มลิาน มลิาน --  ดโูอโม ่ดโูอโม ่--  ทาสซ ์ทาสซ ์--  แซรม์ทัแซรม์ทั  พธุพธุ  
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะออกเดนิทางสูเ่มอืงมลิาน (Milan) เมอืงทเีรยีกไดว้า่ เป็นเมอืงหลวง

แหง่แฟชนัของโลก นําคณะทา่นชมมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน จดุศนูยก์ลาง
อนัศักดสิทิธคิอื ดโูอโม (DUOMO) มหาวหิารแบบกอธคิทใีหญเ่ป็นอนัดับ
สามในยโุรป สรา้งในปี 1386 ดา้นนอก มหีลังคายอดเรยีวแหลมจํานวน 135 
ยอด และมรีปูปันหนิออ่นจากทกุยคุทกุสมัยกวา่ 2,245 ชนิ บนสดุมรีปูปัน
ทองขนาด 4 เมตรของพระแมม่าดอนน่าเป็นสงา่อยู ่อสิระใหท้า่นได ้
ถา่ยภาพเป็นทรีะลกึ แลว้ผา่นชมแกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานูเอ็ล อาคาร
กระจกทเีกา่แกแ่ละมคีวามสวยงาม หลังจากนันนําทา่นชมโรงละครโอเปรา่ 
ลาสกาลา่ ชมรปูปันของ ลโีอนาโด ดาวนิช ีจติรกรเอกทโีดง่ดัง 

(330 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
13.00 น. เดนิทางสูเ่มอืงแซรม์ัท เมอืงทไีมอ่นุญาตใหร้ถยนตว์งิและเป็นเมอืงทไีดรั้บ

การยกยอ่งวา่ปลอดมลพษิทดีขีองโลก  ตังอยูบ่นความสงูกวา่ 1,620 เมตร 
(5,350 ฟตุ) เป็นเจา้ของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ สญัลักษณ์ของ
สวติเซอรแ์ลนด ์ สนิสดุการเดนิทางดว้ยรถโคช้ พาคณะนังรถไฟสูห่มูบ่า้น
แซรม์ทั 

(138 ก.ม.) 
 
 
 

 
19.00 น. รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  Local Fondue 
 นําทา่นเขา้สูท่พัีก MIRABEAU HOTEL **** หรอืเทยีบเทา่ในระดับ

เดยีวกนั 
www.mirabeauhotel.co
m 

วนัท ีวนัท ี66  ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ พาราไดซ ์ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ พาราไดซ ์--  แซรม์ทัแซรม์ทั  พฤหสับดีพฤหสับด ี 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม Buffet 
09.00 น. นําทา่นสูส่ถานเีคเบลิคาร ์MATTERHORN GLACIER PARADISE เพอื

สมัผัสกบัความงดงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ทสีงูถงึ 4,478 เมตร และ
ไดช้อืวา่เป็นยอดเขาทมีรีปูทรงสวยทสีดุของเทอืกเขาแอลป์ กระเชา้ไฟฟ้า
แบบพาโนรามาววิ (นังได ้6 ทา่น) ไตค่วามสงูเหนอืลานสกอีนักวา้งไกลสดุ
สายตา แลว้เปลยีนเป็น Cable Car ใหญจ่ไุดก้วา่ 80 คน ชนืชมกบัทวิทัศน์
ทสีวยงาม ณ จดุสงูทสีดุบรเิวณไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ 3,883 เมตร สงูกวา่
ยอดเขายงูเฟราและยอดเขาเอกยุดมูดิ ีในเขตมงตบ์ลังก ์ชมถํานําแข็งทอียู่
สงูทสีดุในสวสิ ถา่ยรปูกบัรปูแกะสลักนําแข็งทสีวยงาม ลานหมิะกวา้งให ้
ทา่นไดส้มัผัสอยา่งจใุจ หลังจากนัน อสิระตามอธัยาศัย ใหท้า่นได ้
เพลดิเพลนิกบัการพักผอ่นในเมอืงปลอดมลพษิ หรอืเดนิเทยีวชมเมอืง 
ถา่ยรปู อกีทังยังเป็นเมอืงสวรรคข์องนักสก ี  

 

 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Local 
บา่ย หลังจากนัน อสิระตามอธัยาศัย ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการพักผอ่นใน

เมอืงปลอดมลพษิ หรอืเดนิเทยีวชมเมอืง ถา่ยรปู อกีทังยังเป็นเมอืงสวรรค์
ของนักสก ี  

 

19.00 น. รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร Chinese 
 นําทา่นเขา้สูท่พัีก MIRABEAU HOTEL **** หรอืเทยีบเทา่ในระดับ

เดยีวกนั 
www.mirabeauhotel.co
m 

วนัท ีวนัท ี77  แซรม์ทั แซรม์ทั --  เจนวีา เจนวีา --  ชมนําพเุจ็ตเดออวั ชมนําพเุจ็ตเดออวั --  อานซ ีอานซ ี--  ลยีงลยีง  ศกุร ์ศกุร ์ 
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07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม Buffet 
08.30 น. นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจนีวา เมอืงทวีา่กนัวา่เป็นพันธรัฐสวสิทแีทบจะไมม่ี

อะไรเป็นสวสิเลย นอกจากนโยบายตา่งประเทศ ศาสนา และเป็นทตีังของ
ธนาคารจํานวนมาก นําทา่นผา่นชมทตีังขององคก์ารสหประชาชาต ิผา่นชม
สถาปัตยกรรมในเขตเมอืงเกา่ ศาลากลางเมอืงเจนวีาทมีคีวามเกา่แกก่วา่ 
500 ปี จากนัน นําทา่นชม นําพ ุJet d’Eau นันตังอยูใ่จกลางของทะเลสาบ
เจนวีา  นําพ ุเจ็ต เดอ อวั นันสรา้งขนึมาเพอืใชใ้นวัตถปุระสงคอ์นืในตอน
เเรก โดยทําหนา้ทเีป็นเหมอืนลนิเพอืระบายเเรงดันออกมาจากระบบไฮดรอ
ลกิ ซงึจะสบูฉีบนําใหก้บับรรดาชา่งฝีมอืของเมอืงเจนวีา ซงึก็สรา้งความตนื
ตาตนืใจในยคุนันอยูพ่อสมควร จนเมอืงานเสร็จสนิลงเเลว้ ก็ไดม้กีารยา้ยทอ่
นมีาอยูต่รงกลางทะเลสาบเจนวีา เเละมกีารเสรมิเป็นเครอืงสบูนําจํานวน 2 
ตัวทสีามารถแดนําขนึไปสงูถงึ 140 เมตรดว้ยความเร็วกวา่ 200 กโิลเมตร
ตอ่ชวัโมง จนกลายมาเป็นอกีหนงึสถานททีอ่งเทยีวสําคัญของเมอืง 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงเมอืงอานซ(ีAnnecy) เป็นเมอืงเล็กๆน่ารัก ตดิทะเลสาบ มี

แมนํ่าสายเล็กๆ และบา้นเรอืนสลีกูกวาด จนไดร ้บัการขนานนามวา่ Venice 
แหง่ฝรังเศส และเป็นอกีหนงึเมอืงทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงมากเป็นอนัดับตน้ๆ
ของฝรังเศส โดยตัวเมอืงอยูท่างตอนเหนอืของทะเลสาบอานซ(ีAnnecy 
Lake) ของฝรังเศส ตังอยูใ่นแควน้โอแวรญ์-โรนาลป์ ของประเทศฝรังเศส มี
แมนํ่าทรโีอ (Thiou river) ไหลผา่นกลางเมอืง และมปีราสาทอลิเซล (The 
Palais de l’Isle) ตังอยูบ่นเกาะกลางแมนํ่า เสมอืนเป็นเอกลักษณ์ของตัว
เมอืงอานซ ีทัศนยีภาพของตัวเมอืงสวยงามมากเนอืงจากมทีะเลสาบแอนซี
อยูต่ดิกบัเมอืงเกา่ และมเีทอืกเขาแอลป์เป็นฉากหลังของตัวเมอืง ทําให ้
อานซป็ีนจดุหมายปลายทางยอดนยิมของนักทอ่งเทยีว อานซอียูห่า่งจาก
สนามบนิเจนวีาแค ่40 กโิลเมตรเทา่นัน 

 

16.00 น. นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลยีง (Lyon) เมอืงสําคัญทางตอนใตข้องฝรังเศสโดย
ใหญเ่ป็นอนัดับสามของประเทศ ใหอ้สิระเดนิเลน่ชมเมอืง 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร Thai 
 นําทา่นเขา้สูท่พัีก CROWNE PLAZA LYON**** หรอืเทยีบเทา่ใน

ระดับเดยีวกนั 
www.crowneplazalyon.c
om 

วนัท ีวนัท ี88  ลยีง – นงัรถไฟ TGV สูป่ารสี – พพิธิภณัฑล์ฟูร ์- เทยีวชมมหานคร
ปารสี – หอไอเฟล -โบสถโ์นตเตรอดาม  

เสาร ์เสาร ์ 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม Buffet 
09.00 น. นําทา่นนังรถไฟ TGV สูน่ครปารสีวงิดว้ยความเร็ว 250 กโิลเมตรตอ่ชวัโมง

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง   

11.00 น. คณะเดนิทางถงึสถานรีถไฟ Paris Est  ในนครปารสี รถโคช้ทอ้งถนินําทา่น
เดนิทางสูภ่ัตตาคาร 

 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Chinese 
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บา่ย นําคณะเขา้ชม พพิธิภัณฑล์ฟูร ์ซงึในอดตีเป็นพระราชวังทใีหญโ่ตมากทสีดุ
ของโลก สรา้งขนึในสมัยพระเจา้ฟิลปิออกสุต ์ราวครสิตศ์ตวรรษท ี13 
ปัจจบุนัพระราชวังแหง่นกีลายเป็นพพิธิภัณฑท์สํีาคัญและใหญโ่ตทสีดุใน
ปารสี ทนัีก ทอ่งเทยีวไมค่วรพลาดชม ภายในเป็นทเีก็บรักษาวัตถโุบราณ
ตา่งๆ ทมีคีา่และมชีอืเสยีงของโลก เชน่ ภาพเขยีนลาชาก็อง (La Jaconde) 
หรอืภาพโมนาลซิา่ อนัเป็นภาพวาดของ เลโอนารด์ เดอ วนิซ ีจติรกรและ
สถาปนกิชาวอติาเลยีน และวัตถโุบราณซงึเป็นศลิปะอนัลําคา่จากชาตติา่งๆ 
กวา่ 300,000 ชนิ ทฝีรังเศสเคยมอีทิธพิลปกครองมาในอดตี สว่นใหญ่
ไดม้าจากตะวนัออกกลางและอาณานคิมจากประเทศในเอเชยี เชน่ รปู
แกะสลักซาโมทราซ (La Victoire de Samothrace) และรปูแกะสลัก
เทพธดิาวนัีส (Venus de Milo) และในปี 1981 เอ็ม ไอ เป่ย สถาปนกิชอืดัง
ชาวอเมรกินั ไดส้รา้งทางเขา้พพิธิภัณฑเ์ป็นรปูปิรามดิกระจกครอบคลมุเนอื
ทบีนลาน นโปเลยีน ทําใหส้ถาปัตยกรรมของพพิธิภัณฑแ์หง่นดีโูดดเดน่เป็น
สงา่ 

 
 

 

15.00 น. นําทา่นเทยีวชมมหานครปารสี นครหลวงแหง่แฟชนัชนันําของโลก ชมมหา
วหิารโนตเตรอดาม มหาวหิารในยคุกอธคิ ตังอยูท่างฝังตะวันออกของกรงุ
ปารสีบนเกาะกลางแมนํ่า (อลิเดอลาซเิต)้ ไดรั้บการบรูณะโดย เออแชน วี
ยอเลต-์เลอ-ดคุ สถาปนกิคนสําคัญทสีดุคนหนงึของฝรังเศส ประตมิากรรม
และหนา้ตา่งประดับกระจกส ี(stained glass) ระหวา่งการปฏวิัตฝิรังเศส 
มหาวหิารแหง่นไีดรั้บความเสยีหายอยา่งหนัก งานประตมิากรรมและศลิปะ
ทางศาสนาถกูทําลายไปมาก และไดม้กีารบรูณะครังใหญร่ะหวา่ง
ครสิตศ์ตวรรษท ี19  จากนันนําคณะบนัทกึภาพหอไอเฟลจากมมุกวา้ง ณ 
จตรัุสทรอคคาเดโร ปารสีไดรั้บการกลา่วขานวา่เป็นพพิธิภัณฑท์มีชีวีติโดด
เดน่ดว้ยผลงานศลิปะอนัยงิใหญ ่

 
 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารคาํ ณ  ภตัตาคาร Chinese 
 นําทา่นเขา้สูท่พัีก CONCORDE MONTPARNASSE**** หรอื

เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 
www.hotel-
montparnasse.com 

วนัท ี9 พระราชวงัแวรซ์ายส ์- รา้นดวิตฟีร ี- หา้งแกลลอรลีาฟาแยตต ์–  
เรอืลอ่งแมนํ่าแซนน ์DINNER CRUISE 

อาทติย ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม Buffet 
09.00 น. นําทา่นเดนิทางสูพ่ระราชวังแวรซ์ายส ์พระราชวังทใีหญท่สีดุในปฐพซีงึอยู่

หา่งจากจดุศนูยก์ลางของปารสีไปทางตะวันตกเฉียงใต ้ปัจจบุนับางสว่น
ของพระราชวังนไีดรั้บการบรูณะเรยีบรอ้ยแลว้ นําเขา้ชมความงามของ
พระราชวังภายในหอ้งตา่ง ๆ อาท ิหอ้งเทพอพอลโล, หอ้งเทพวนัีส, หอ้ง
เทพไดอาน่า และหอ้งเดอะฮอลลอ์อฟมลิเลอร ์แตล่ะหอ้งของพระราชวัง
ลว้นมคีา่ดว้ยภาพ เขยีนสแีบบเฟรสโก ้โดยชา่งฝีมอืเอกชาวฝรังเศส ควรคา่
แกก่ารยกยอ่งใหเ้ป็นพระราชวังทงีดงามลําคา่ทสีดุแหง่หนงึของโลก 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร Thai 
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บา่ย นําคณะเทยีวชมมหานครปารสีตอ่ เดนิทางสูย่า่นถนนชองป์เซลเิช ่
(Champs-Elysees) ซงึเป็นถนนสายสําคัญมคีวามยาว 2 กม. รม่รนืไปดว้ย
เงาตน้ปาตานสองฝัง มทัีงรา้นคา้ชนันํา หอแสดงศลิปะ สวนดอกไม ้นําพ ุ
ภัตตาคารชนัเลศิ รา้นกาแฟ โรงละคร เป็นถนนทมีสีสีนัตลอด 24 ชวัโมง 
จนไดช้อืวา่เป็นถนนทสีวยทสีดุในโลก อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิงสนิคา้แบรนด์
ทโีดง่ดังของฝรังเศส อาท ิสนิคา้ประเภท นําหอม, เครอืงสําอางค,์ 
เครอืงประดับ, เครอืงแตง่กายในรา้น Duty Free ทคีนืภาษีใหก้บั
นักทอ่งเทยีวโดยเฉพาะหรอืแบรนดช์นันําของฝรังเศสและอติาลใีน
หา้งสรรพสนิคา้แกลลอร ีลาฟาแยตต ์ยา่นถนนออสแมนบโูลวารด์ 

 

18.30 น. รับประทานอาหารคําแบบฝรังเศส บนเรอืลอ่งแมนํ่าแซนน ์พรอ้มชมสถานที
สําคัญคูบ่า้นคูเ่มอืงสองฝังของแมนํ่าแซนน ์โบราณสถานและอาคารที
เกา่แกส่รา้งดว้ยศลิปะแบบเรอเนสซองสค์วรคา่แกก่ารอนุรักษ์ ทําใหป้ารสี
โดดเดน่เป็นมหานครทงีดงามแหง่หนงึของโลก 

 นําทา่นเขา้สูท่พัีก CONCORDE MONTPARNASSE**** หรอื
เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.hotel-
montparnasse.com 

วนัท ีวนัท ี1100  ปารสี ปารสี --  เดนิทางกลบักรงุเทพเดนิทางกลบักรงุเทพ  จนัทร์จนัทร ์ 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม Buffet 
09.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิชารล์เดอโกล เพอืเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ มเีวลา

ใหท้า่นไดทํ้า TAX REFUND คนืภาษีกอ่นการเชค็อนิ 
 

13.40 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG931  
วนัท ีวนัท ี1111  เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯเดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ  องัคารองัคาร  
05.55 น. การบนิไทยนําทา่นเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  
(หมายเหต ุ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนโปรแกรมเพอืความเหมาะสมโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ 
โดยจะคํานงึถงึผลประโยชนท์นัีกทอ่งเทยีวไดรั้บเป็นหลักฯ 

PPEERRIIOODD  
TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--
1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

18-28 ม.ค. 2563 

109109,,000000  9999,,000000  8888,,000000  1166,,000000  1212,,000000  --2727,,000000..--  
--2233,,000000..--  

25 ม.ค. – 4 ก.พ. 2563 
1-11 ก.พ. 2563 
8-18 ก.พ. 2563 
15-25 ก.พ. 2563 
22 ก.พ. – 3 ม.ีค. 2563 
29 ก.พ. – 10 ม.ีค. 2563 
7-17 ม.ีค. 2563 

110099,,000000  9999,,000000  8888,,000000  1166,,000000  1133,,550000  --2277,,000000..--  
--2233,,000000..--  

14-24 ม.ีค. 2563 
21-31 ม.ีค. 2563 

** 10-20 เม.ย. 2563 ** 112112,,000000  110011,,000000  9966,,000000  1166,,000000  1133,,550000  --2277,,000000..--  
--2233,,000000..--  

PPEERRIIOODD  
TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--
1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

18-28 เม.ย. 2563 111100,,000000  9999,,000000 9944,,000000 1166,,000000 1133,,550000  --2277,,000000..--
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25 เม.ย. – 5 พ.ค. 2563 --2233,,000000..--  
2-12 พ.ค. 2563 
9-19 พ.ค. 2563 
16-26 พ.ค. 2563 
23 พ.ค. – 2 ม.ิย. 2563 
30 พ.ค. – 9 ม.ิย. 2563 
6-16 ม.ิย. 2563 
13-23 ม.ิย. 2563 
20 – 30 ม.ิย. 2563 
27 ม.ิย. – 7 ก.ค. 2563 
คา่ทัวรร์วม : 
  คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพมิของนํามันเชอืเพลงิ ณ วนัท ี 8 พฤษภาคม 2562 

 คา่พาหนะทอ่งเทยีวตามโปรแกรมทรีะบ ุมาตรฐานยโุรป 
คา่เขา้ชมสนามกฬีาโคลอสเซยีม / คา่ลอ่งเรอืกอนโดลา่ทเีกาะเวนสิ / คา่เรอืไป-กลับเกาะเวนสิ / คา่
กระเชา้ไฟฟ้าขนึเขาแมทเทอรฮ์อรน์ / คา่รถไฟชนั 2 TGV สูป่ารสี / คา่ลอ่งเรอืพรอ้มรับประทานอาหาร
คํา / คา่เขา้ชมพระราชวังแวรซ์ายส ์ / คา่เขา้ชมพพิธิภัณฑล์ฟูร ์โรงแรมทพัีกตามระบใุนรายการ หรอื
เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ทา่น) ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงการจัด
โรงแรมทพัีก หากชว่งวันเดนิทางตรงกบังานเทศกาล, การประชมุใหญ,่ เทรดแฟร ์อนัมผีลทําให ้
โรงแรมไมม่หีอ้งพักวา่ง หรอื การปรับราคาสงูขนึกวา่ Contract Rates โดยจะเลอืกโรงแรมทอียูใ่น
ระดับเดยีวกนั แตเ่ป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ คัดสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิ
รสกบัอาหารทอ้งถนิในแตล่ะประเทศ ในกรณีททีา่นมขีอ้จํากดัในการรับประทานอาหารบางชนดิ กรณุา
สอบถามรายละเอยีดลว่งหนา้เพอืความเหมาะสม  

 คา่ทปิพนักงานขบัรถทอ่งเทยีวตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่อติาล ี(เชงเกน้) **เป็นไปตามเงอืนไขและกฏเกณฑข์องสถานฑตูกลุม่เชงเกน้** 
 คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกนัภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครอง

การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสนิเชงิ จากอบุัตเิหต ุสําหรับผูเ้อาประกนัภัยอาย ุ
16-75 ปี จํานวนเงนิเอาประกนัภัย 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ 1,500,000 
บาท รวมถงึคา่รักษาพยาบาลตอ่เนอืงหลังจากกลับถงึประเทศไทยไมเ่กนิ 150,000 บาท ทังนี
ครอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทไีมไ่ดเ้กดิจากโรคประจําตัว 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญท่า่นละ 1 ใบ นําหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของ
ทา่นเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม  

คา่ทัวรไ์มร่วม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถนิ 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครอืงดมืในหอ้งพัก และคา่อาหารทสีงัมาในหอ้งพัก

คา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากททีางบรษัิทจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนั
เป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพมิ 

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจเดนิทางกบั Follow Me Holiday กรณุาตดิตอ่ 02-408-6777, 062-645-4945 ซงึจะ

ดแูลทา่น ดว้ยขนัตอนทงีา่ย สะดวก และมปีระสทิธภิาพ เพอืเป็นการยนืยันการเดนิทางของทา่น กรณุาจอง
ทัวรแ์ละชําระเงนิมดัจําลว่งหนา้ 30,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนงึทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัทจีอง 
ซงึเงนิมัดจําดังกลา่วจะเป็นการยนืยันการจองของทา่น และกรณุาชาํระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืลว่งหนา้ 30 วัน
กอ่นการเดนิทาง หากทา่นไมช่าํระเงนิสว่นทเีหลอืตามวันทกีําหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการ
เดนิทางโดยไมม่เีงอืนไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมรั่บจองทัวร ์(Cannot make your reservation) 
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เนอืงจากสถานททีอ่งเทยีวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่ออือํานวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปน ี
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมรั่บจองทัวรสํ์าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี 

1. เด็กทมีอีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุมีคีวามจําเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครอืงมอืตา่งๆ ในการพยงุตัว 
3. ผูเ้ดนิทางทบีง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
4. ทา่นทมีคีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลทมีคีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทเิชน่ ผูท้ดีมืสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดัง 

พดูจาหยาบคาย สรา้งความรําคาญใหแ้กผู่ร้ว่มคณะ, ผูท้ไีมย่อมรับเงอืนไขระหวา่งทัวร ์ทมีรีะบอุยู่
ชดัเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้กีอ่หวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดนิทางบงัคับใหห้ัวหนา้ทัวรต์อ้งทําการ
นอกเหนอืโปรแกรมทัวร ์ซงึบางครังอาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอนืหรอืโปรแกรมทอ่งเทยีว
ได ้  

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)  
 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทชีาํระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดังตอ่ไปน ี

    1.1 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั กอ่น
วันทนํีาเทยีว                 
          ใหค้นื 100% ของเงนิคา่บรกิาร 
    1.2 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่น
วันทนํีาเทยีว 
         ใหค้นื 50% ของเงนิคา่บรกิาร 
    1.3 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวันที
นําเทยีว  
          ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 2. คา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทไีดจ้า่ยจรงิ เพอืการเตรยีมการจัดการนําเทยีวตอ่ไปน ีใหนํ้ามา
หักจากเงนิ  
    คา่บรกิารทตีอ้งจา่ยตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้า่ยสงูกวา่เงนิคา่บรกิารทไีดช้าํระไว ้ผูป้ระกอบธรุกจินําเทยีว
จะเรยีกจาก 
    นักทอ่งเทยีวไมไ่ด ้ทังนผีูป้ระกอบธรุกจินําเทยีว แสดงหลักฐานใหนั้กทอ่งเทยีวทราบ ดังตอ่ไปน ี
    2.1 คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ 
    2.2 คา่มัดจําของบตัรโดยสารเครอืงบนิ 
    2.3 คา่ใชจ้า่ยทจํีาเป็นอนืๆ 

หมาย
เหต ุ

หลักเกณฑท์นํีามาใชน้ ีเป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แหง่พระราชบญัญัตธิรุกจินําเทยีวและมัคคเุทศก ์
พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนั้บตังแตว่ันท ี15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตัวเครอืงบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลับ 

ทา่นจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทนัีงของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิ
เป็นผูก้ําหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทาง
บรษัิทฯ ไดดํ้าเนนิการออกตัวเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบนิ
เทา่นัน และหากทา่นไมแ่น่ใจในวันเดนิทางดังกลา่ว กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทฯี เพอืยนืยันในกรณีทตีัว
เครอืงบนิสามารถทํา REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นททีา่นจะชาํระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 
 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตัวกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้

50%, ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์100%, สว่นสายการบนิ ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน,์ สงิคโปร์
แอรไ์ลน ์ ขนึอยูก่บัเงอืนไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน ๆ ซงึการเปลยีนแปลงเงอืนไขบางสว่นหรอื
ทังหมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเทา่นัน 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภัยและคา่ธรรมเนยีมนํามันเชอืเพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ 
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  คดิตามอตัราททีางสายการบนิปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัท ี8 พฤษภาคม 2562 การเปลยีนแปลงของ
สายการบนิในภายหลัง ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพมิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ 
ณ วันทอีอกตัวในทกุกรณี 

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation) 
  หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพักทมีเีตยีงเดยีวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนงึหอ้ง / สําหรับพัก 2 

ทา่น 
 หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพักทมีเีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / สําหรับพัก 2 

ทา่น 
 หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพักทเีตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 

3.5 ฟตุ 3 เตยีง / สําหรับผูพั้ก 3 ทา่น (ทังนขีนึอยูก่บัการวางผังมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมทแีตกตา่ง
กนัในแตล่ะประเทศ)  

 หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพักทมีเีตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนงึหอ้ง / สําหรับพัก 1 
ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพักทมีเีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / 
สําหรับพัก 1 ทา่น 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin / Double) ในกรณีททีา่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 
ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) ขนึอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพัก และการวางรปูแบบของหอ้งพักของแต่
ละโรงแรม ซงึมักมคีวามแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทตีอ้งการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครอืงปรับอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูตํิา 
เครอืงปรับอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน   

 ในกรณีทมีกีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธ ิในการปรับเปลยีน หรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปทมีลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาด
กะทัดรัด และไมม่อีา่งอาบนํา ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจ
มลีักษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญก่วา่ ทา่นสามารถจา่ยเพมิ
เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิได ้

สถานทเีขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทังปี หากวันเดนิทางดังกลา่วตรงกบัวันทสีถานที

เขา้ชมนัน ๆ ปิดทําการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยใน
วันทคีณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามที
ระบไุวใ้นเอกสารของสถานทนัีน ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพอืใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทดีังกลา่วได ้แตห่าก
มกีารลา่ชา้ หรอืเหตหุนงึเหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานที
ดังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้กท่า่น เนอืงจากไดช้าํระ Reservation Fee ไปแลว้ 
กรณุาสอบถามรายละเอยีดสถานทเีขา้ชมจากเจา้หนา้ทใีนชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นชาํระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทัวรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระสําหรับเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมี

กระเป๋าเพมิเตมิ ทา่นจะถกูเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดังกลา่วไม่
สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขนึลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง 

 สําหรับนําหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 20 กโิลกรัม 
(สําหรับผูโ้ดยสารชนัประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรยีกคา่ระวางนําหนักเพมิเป็นสทิธิ
ของสายการบนิททีา่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 สําหรับกระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนํีาหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 
และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นวิ) x 56 เซนตเิมตร 
(21.5 นวิ) x 46 เซนตเิมตร (18 นวิ) 

 ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให ้
ตํากวา่มาตรฐานได ้ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธไิมรั่บภาระ
ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในนําหนักสว่นทเีกนิ 
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 กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิ ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึบนพาหนะการ
เดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินความรับผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิ
พาณชิย ์ซงึจะรับผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 
10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุร ี(Smoking Area) 
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รอืงการงดสบูบหุร ีบนรถโคช้, โรงแรม และสถานทตีา่ง ๆ จะมี

ขอ้กําหนดทชีดัเจนในเรอืงการสบูบหุร ีและมสีถานทโีดยเฉพาะสําหรับผูส้บูบหุร ีทังนเีนอืงจากสขุภาพของ
คนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทตีอ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจําตัว ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 
ชวัโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนอืงจากการ
เดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์งหมด 
 

เอกสารในการยนืวซีา่ของประเทศอติาล ีใชเ้วลายนืประมาณ 16 วนัทาํการ 
(การขอวซีา่ประเทศอติาลผีูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมา สแกนลายนวิมอืดว้ยตนเอง ณ ศนูยรั์บคํารอ้งขอวซีา่ประเทศ
อติาล)ี 
 VFS อติาล ี: เดอะพลาซา่, ชนั 4 ยนูติท ี404 และ405 อาคารจามจรุสีแควร,์ ถนนพญาไท,แขวงวังใหม,่ เขตปทมุวัน, 
กรงุเทพฯ  
 พาสปอรต์ทยีังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมตํ่ากวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่

ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอนื ควรนําไปแสดงดว้ยเพอืเป็นการงา่ยตอ่การอนุมัตวิซีา่ 
 รปูถา่ยสขีนาด 2 นวิ จํานวน 2 ใบพนืหลังเป็นสขีาว (ไมใ่ชร่ปูขาวดําและหา้มสแกน) ควรมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืนและ

เหมอืนกนัทัง 2 รปู 
 สําเนาทะเบยีนบา้น , สําเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ , สําเนาใบเปลยีนชอื-สกลุ , สําเนาทะเบยีนสมรส , 

หยา่  
 สําเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์  และกรณีทผีูเ้ดนิทางอายเุกนิ 20 ปีบรบิรูณ์ แตย่ังคงสถานะเป็น

นักเรยีน/นักศกึษา และมบีดิาหรอืมารดาเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้
 หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทไมเ่กนิ สงักดัททีา่นทํางานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นันโดยระบตํุาแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วันเดอืนปีทเีรมิทํางานกบับรษัิทนแีละชว่งเวลาทขีอลางานเพอืเดนิทางไปทอ่งเทยีว 
หลังจากนันจะกลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนดลา (หนงัสอืรบัรองการทํางานทยีนืในแตล่ะประเทศ 
ตอ้งออกไมเ่กนิ 30 วนั กอ่นการไปยนืวซีา่ในแตล่ะประเทศ)   

 กรณีทเีป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ , ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททคีัดไวไ้มเ่กนิ 1  
เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 หนงัสอืรบัรองทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) บญัชอีอมทรพัยส์ว่นตวั มอีายไุมเ่กนิ 15 
วนัจากวนัยนืคาํรอ้งวซีา่ พรอ้มสําเนาสมดุบญัชเีงนิฝากทแีสดงยอดเงนิลา่สดุไมเ่กนิ 7 วนั โดยไมม่ ี
ขอ้ยกเวน้ใดๆทงัสนิ  ทังนีควรเลอืกเลม่ทมีกีารเขา้ออกของเงนิสมําเสมอ และมจํีานวนไมตํ่ากวา่ 6 หลัก เพอืให ้
เห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทจีะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมอืกลับสูภ่มูลํิาเนา ในกรณีที
เดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชใีดบัญชหีนงึในการยนืขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในครอบครัวดว้ย 
***สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวัน*** 

 กรณีทบีรษัิทของทา่น เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทังหมดนอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 
1–6แลว้ ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนงึฉบบัเพอืแสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ย และการกลับมา
ทํางานของทา่น โดยระบชุอืผูเ้ดนิทางและเหตผุลทจัีดการเดนิทางนใีนจดหมายดว้ย 

 กรณีทเีป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษาตัวจรงิเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน พรอ้ม
สําเนาบตัรนักเรยีน/นักศกึษา   
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 กรณีทเีด็กอายตํุากวา่ 18 ปี เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนงึ จะตอ้งทําจดหมายยนิยอม โดยที
บดิา, มารดา จะตอ้งไปยนืเรอืงแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกบัอกีทา่นหนงึได ้ณ ทวีา่การ
อําเภอหรอืเขต โดยมนีายอําเภอ หรอืผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชอื และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่ง
ถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะ
ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทไีดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยนืคํารอ้งใหม ่ก็ตอ้งชาํระ
คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง 

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัด
หมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทังนบีรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทไีปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา 
และหากสถานทตูขอเอกสารเพมิเตมิ ทางบรษัิทฯ ใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

 กรณีททีา่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซีา่
ของทา่น เนอืงจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็น
เหตผุลใดก็ตาม ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลังจากการจองทัวรแ์ละชาํระเงนิมัดจําแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในขอ้ตกลง 
 และเงอืนไขทบีรษัิทฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ  
 


