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วันท่ี 1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี)  
21.30 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ 

D16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและ
การเช็คอิน 

 

วันท่ี 2 กรุงโรม - โคลอสเซียม - น า้พุเทรว่ี - บันไดสเปน - นครวาตกัิน -  
ฟลอเร้นซ์  

 

00.20 น. ออกเดินทางสูก่รุงโรม โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG944  
หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่า

รถโค้ช, จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณี
ท่ีเกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาด
เท่ียวบิน (ขึน้เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยุดงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถูกปฏิเสธ
การเข้าเมือง ท าให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไป
ยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่
สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทัวร์ 
หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งท่ีทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

06.50 น. คณะถงึสนามบินลีโอนาร์โดดาวินชีท่ีกรุงโรม ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากร น าเท่ียวชมเมืองหลวงท่ีย่ิงใหญ่มีอายเุก่าแก่กวา่ 2,000 ปี เข้าชมสนาม
กีฬาโคลอสเซียม ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลก สนามกีฬา
แห่งกรุงโรมนีถ้กูสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 80 (ต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 1) อฒัจนัทร์เป็นรูป
วงกลมก่อด้วยอิฐและหินทราย สามารถจผุู้ชมได้ประมาณ 50,000 คน ใต้พืน้
สนามประลองมีห้องใต้ดินท่ีสร้างขึน้เพ่ือขงัสิงโตและนกัโทษประหารก่อนปลอ่ยให้
ออกมาต่อสู้กนักลางสนาม ปัจจบุนัได้มีการบรูณะเป็นโบราณสถาน ท่ีสามารถ
ดงึดดูนกัท่องเท่ียวได้ทัว่โลก ถ่ายรูปกบัประตชูยัคอนสแตนติน, ผ่านให้ท่านได้ชม
เขตอทุยานประวตัิศาสตร์โรมนัฟอร่ัม ซึง่เป็นศูนย์กลางชีวิตในเมืองของโรมยคุ
โบราณ, สนามกีฬามกัซีมสุ ท่ีเก่าแก่และย่ิงใหญ่ท่ีสดุจคุนได้ 250,000 คน, 
จตัรัุสเวเนเซีย มีอาคารแบบเรอเนสซองส์ในยคุแรก ปาลาซโซ ดิ เวเนเซีย เคยเป็น
ฐานบญัชาการใหญ่ของมสุโสลินี ด้านตรงข้ามคืออนสุาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์-เอม็
มานเูอล็ แล้วไปชมน า้พเุทรว่ี ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลสั-ซาลวี อิสระให้ท่าน
ได้ส ารวจสินค้าแบรนด์เนมบนถนนคอนดอตติ ในเขตย่านบนัไดสเปน ท่ีมีช่ือเสียง
และคลาคล ่าไปด้วยนกัท่องเท่ียว  

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Chinese  
บ่าย น าท่านเดินทางเข้าสูน่ครรัฐวาติกนั ซึง่เป็นรัฐอิสระและศนูย์กลางของศาสนาคริสต์

นิกายโรมนัคาทอลิก ตื่นตาตื่นใจกับความอลงัการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ท่ี
ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปัน้แกะสลกั เฟียต้า (Pieta) ผลงานชิน้
เอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลบัพลาท่ีออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาด
ใหญ่ท่ีหาชมได้ยาก ซึง่ปัจจบุนัล้วนแตเ่ป็นสิ่งท่ีส าคญัล า้คา่คูบ้่านคู่เมืองของอิตาลี
ทัง้สิน้ จากนัน้น าคณะออกเดินทางสู่ภาคกลางของประเทศเขตแคว้นทอสคาน่า ท่ี
มีเมืองฟลอเร้นซ์เป็นเมืองหลวง ระหว่างเส้นทางท่านจะได้เห็นร่องรอยของอารย
ธรรมของชาวอีทรัสกันท่ีอยู่มาตัง้แต่ครัง้ก่อนคริสต์กาล จนกระทั่งโรมันเข้ามา
ครอบครองบ้านเรือนตลอดจนปราสาทเก่าแก่ตัง้อยู่บนเนินเขา เป็นชัยภูมิท่ี
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เหมาะสมผ่านท้องทุ่งเกษตรกรรม และแหลง่ผลิตไวน์ชัน้ดีของแคว้นนี ้
20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  Local  
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั NOVOTEL FIRENZE NORD AEROPORTO HOTEL หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

วันท่ี 3 ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - หอเอนปิซ่า - เวนิส เมสเตร้  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet  
08.00 น. น าคณะเดินทางเข้าสูเ่มืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ เมืองนีเ้ป็นศนูย์กลางแห่งศิลปะ

ในยคุเรอเนสซองส์ และเป็นเมืองต้นแบบท่ีไมอ่นญุาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมือง
เก่า มีมหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร หรือ DUOMO แห่งนครฟลอเร้นซ์เป็น
ศนูย์กลาง ใกล้กนัเป็นจตรัุสซนิญอเรีย เดิมเป็นท่ีตัง้รูปปัน้เดวิดของแท้มานานกว่า 
3 ศตวรรษ ในปัจจบุนัถกูเก็บรักษาไว้ในแกลลอเรีย อะเคเดมี ผ่านชมพิพิธภณัฑ์
อฟุฟิซี ท่ีเก็บงานศิลปะล า้คา่ในยคุกลางใกล้ ชมสะพานอนัเก่าแก่เวคคิโอ สะพาน
แห่งแรกท่ีข้ามแมน่ า้อาร์โน กบัวิวทิวทศัน์ท่ีแสนสวย แล้วเดินทางสูเ่มืองปิซา่ 

 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Local  
บ่าย เท่ียวชม หอเอนปิซา่ ซึง่เป็นสิ่งมหศัจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก น าท่านเข้าสูจ่ตรัุสกมัโป 

เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลวา่ "จตรัุสอศัจรรย์" หรือท่ีได้รับ
ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในช่ือ จตรัุสดโูอโมแห่งปิซา่ คือบริเวณท่ีล้อมรอบด้วย
ก าแพงใจกลางเมืองปิซา่ ประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างได้แก่ มหาวิหารปิซา่ 
(DUOMO) หอเอน (TORRE) หอศีลจุ่ม (BAPTISTERY) เร่ิมสร้างปี ค.ศ. 1173 
ค.ศ. แล้วเสร็จในปี 1372 ปัจจบุนัยเูนสโกประกาศให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมในปี
ค.ศ. 1987 อสิระให้ท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึตามอธัยาศยั  

 จนได้เวลาอนัสมควร น าคณะออกเดินทางสูเ่มืองเวนิสเมสเตร้เป็นเมือง ในแคว้น
เวเนโต้ท่ีตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี  

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  Chinese  
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั NOVOTEL VENEZIA MESTRE CASTELLANA HOTEL 

หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

วันท่ี 4 เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูเซิร์น 
(สวิตเซอร์แลนด์) 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet  
08.00 น. น าท่านลงเรือทศันาจรข้ามสูเ่กาะเวนิส ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กวา่ 118 

เกาะ และมีสะพานเช่ือมถงึกนักวา่ 400 แห่ง ศนูย์กลางอยู่ท่ีจตัรัุสซานมาร์โค ราย
ล้อมรอบจตัรัุสเป็นอาคารสถาปัตยกรรมเวเนเชียน พระราชวงัเก่า (PALAZZO 
DUCALE) เคยเป็นท่ีประทบัของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต มหาวิหารเซนต์มาร์ก 
งดงามอลงัการด้วยสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์, หอระฆงั ท่ีมีความสงุ 98.6 ฟตุ
, เสาแห่งนกับญุ, อาคารล้อมรอบจตัรัุสซานมาร์โค ทีนโปเลยีนกลา่วชมวา่  "The 
drawing room of Europe” ดงูามสง่าย่ิงนกั อิสระให้ท่านได้เดินเท่ียวชมถ่ายรูป 
หรือช้อปปิง้สนิค้าของเมืองอาทิ เคร่ืองแก้วมรูาโน่ งานฝีมือตัง้แตค่รัง้บรรพบรุุษท่ีมี
ช่ือเสียง, ผ้าลกูไม้ หรือจิบกาแฟในร้าน Café Florian ท่ีเปิดให้บริการมาตัง้แตปี่ 
1720 และสมัผสัความเป็นเวนิส ด้วยการล่องเรือกอนโดล่า พาหนะอนัเป็น
สญัลกัษณ์ของชาวเวนิส เรือล าน้อย (นัง่ล าละ 6 ท่าน) ลอ่งไปตามคลองน้อยใหญ่

 

 
 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Libreria_and_Biblioteca_Marciana_and_Columns_in_Piazzetta%2C_Venice.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/San_Marco_%28evening_view%29.jpg
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สลบัด้วยบ้านเรือนท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั แกรนด์คาแนล เป็นคลองท่ีกว้างท่ีสดุ
ของเกาะและงานก่อสร้างท่ีแสดงให้เห็นถงึความเป็นอจัฉริยะด้านสถาปัตยกรรมท่ี
สะพานเรียลอลัโต้ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Local  
บ่าย คณะนั่งเรือกลบัสู่ฝ่ังแผ่นดินใหญ่ท่ีท่าเรือตรอนเคตโต้ รถโค้ชรอรับคณะและน า

ท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนไปยังเมืองลูเซิร์น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมือง
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง เป็นเวลานับศตวรรษมาแล้วท่ีนักท่องเท่ียวและบุคคลผู้มี
ช่ือเสียงพากนัมาเยือนเมืองนี ้ 

 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  Thai  
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL ASTORIA LUCERNE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
วันท่ี 5  ลูเซิร์น - แองเกลเบิร์ก - น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาทติลิส - ลูเซิร์น  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet  
08.00 น. เท่ียวชมสญัลกัษณ์ของเมืองคือ สะพานชาเปล สะพานไม้ทอดตวัข้ามแมน่ า้รอยส์ 

ในอดีตสร้างมาตัง้แตค่ริสต์ศตวรรษท่ี 14 ถือได้วา่เป็นสะพานไม้ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุแห่ง
หนึง่ของยโุรป ภายหลงัได้มีการบูรณะขึน้มาใหมห่ลงัจากถกูไฟไหม้ แล้วไปชมรูป
สลกัสิงโตหินบนหน้าผา สร้างขึน้เพ่ือเป็นเกียรติแก่ทหารรับจ้างชาวสวิส มีเวลาให้
ท่านได้ช้อปปิง้ย่าน Schwanenplatz หรือจตัรัุสหงส์  

11.00 น. เดินทางสูเ่มืองแองเกิลเบิร์ก เมืองท่ีถือได้วา่ใจกลางท่ีสดุของยโุรป ตัง้อยู่บนความ
สงูถงึ 1,000 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล ในเขตแอลไพน์แวลเลย์่ ท่านจะช่ืนชอบกบั
ความเป็นธรรมชาติในเขตชนบทของสวิส มีบ้านน้อยแบบชาเลต์่ ตกแตง่ด้วยผ้า 
มา่นลกูไม้สีขาว ล้วนแตเ่ป็นบรรยากาศท่ีงดงามท่ีสดุแห่งหนึง่ น าคณะขึน้กระเช้า
ขึน้สูย่อดเขาทิตลิส บนความสงูระดบั 10,000 ฟตุ เป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในแถบ
ตอนกลางของประเทศ ประทบัใจกบักระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ ท่ีมีอยู่เพียงสองแห่งใน
โลก (กระเช้าหมนุรอบตวัเองให้ท่านได้ชมวิว 360 องศา) ยอดเขาทิตลิสเป็นแหลง่
สกียอดนิยมในฤดหูนาว 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Local  
บ่าย น าท่านสมัผสักบัถ า้น า้แข็ง Glacier Grotto ท่ีมีความยาวถึง 130 เมตร และมี

ความลกึท่ีสดุถงึ 15 เมตร บนัทกึภาพภายในถ า้น า้แขง็ท่ีหาชมได้ไมง่่ายนกั
ท่ามกลางอณุหภมูิ 1 ถงึ 1.5 องศา แล้วอิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบัการสมัผสัหิมะ
ในลานกว้าง ชมธารน า้แข็งท่ีทบัถมกนัมานานนบัพนัปีบนความสงู 3,000 เมตร
เหนือระดบัน า้ทะเลด้วย  ICE FLYER CHAIRLIFT (ไมร่วมในคา่ตัว๋) จนได้เวลาอนั
สมควร น าคณะเดินทางกลบัสูเ่มืองลเูซิร์น และอิสระให้ช้อปปิง้สินค้าชัน้ดีของชาว
สวิสในเขตคนเดินย่านเมืองเก่า อาทิ นาฬิกาชัน้ดี, มีดพบัวิคตอรีน็อกซ์, นาฬิกากุ๊ก
ก,ู ช็อกโกแลต็และอื่น ๆ อีกมากมายตามอธัยาศยั 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  Chinese  
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL ASTORIA LUCERNE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
วันท่ี 6 อิสระช้อปป้ิง - เบอซงซอง - ดจิอง - น่ังรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส 

(ฝร่ังเศส) 
 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet  
09.00 น. อิสระให้ท่านได้เดินเลน่ชมเมือง หรือช้อปปิง้สินค้าชัน้ดีฝากคนทางบ้านก่อนอ าลา

แล้วออกเดินทางสู่เมืองเบอซงซอง เมืองหลวงของแคว้นฟร็องกงเต้ และเป็นบ้านเกิด
ของวิคเตอร์ ฮโูก้ นกัเขียนช่ือดงัของฝร่ังเศส 
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร  Local  
บ่าย รถโค้ชเดินทางเข้าสูด่ินแดนประเทศฝร่ังเศส ผ่านทุ่งราบอนักว้างใหญ่สูเ่ขตแคว้น

เบอร์กนัดี แหลง่ปลกูต้นมาสต้าในฤดใูบไม้ผลิ เพ่ือน ามาผลิตมาเป็นมสัตาร์ด อีก
ทัง้ยงัเป็นแหลง่ผลิตไวน์ชัน้ดี และยงัเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัในด้านการคมนาคม
ขนสง่จนถงึเมืองดิจอง  

16.58 น. น าคณะออกเดินทางสูม่หานครปารีส ด้วยรถไฟดว่น TGV สูน่ครปารีสวิ่งด้วย
ความเร็ว 250 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมงเศษ  

 

18.38 น. รถโค้ชรอรับคณะและเดินทางตอ่สูภ่ตัตาคาร  
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  Chinese  
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั CATALOGNE PARIS GARE MONTPARNASSE HOTEL 

หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

วันท่ี 7 พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องแม่น า้แซนน์ - ช้อปป้ิงถนนชองป์เซลิเซ่  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet  
09.00 น. น าท่านเดินทางสูพ่ระราชวงัแวร์ซายส์ พระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสดุในปฐพีซึง่อยู่ห่างจาก

จดุศนูย์กลางของปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต้ ปัจจบุนับางสว่นของพระราชวงันี ้
ได้รับการบรูณะเรียบร้อยแล้ว น าเข้าชมความงามของพระราชวงัภายในห้องตา่ง ๆ 
อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนสั, ห้องเทพไดอาน่า และห้องเดอะฮอลล์ออฟ
มิลเลอร์ แตล่ะห้องของพระราชวงัล้วนมีคา่ด้วยภาพ เขียนสีแบบเฟรสโก้ โดย
ช่างฝีมือเอกชาวฝร่ังเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวงัท่ีงดงามล า้ค่าท่ีสดุ
แห่งหนึง่ของโลก 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร  Chinese  
บ่าย น าท่านลอ่งเรือแมน่ า้แซนน์ ชมสถานท่ีส าคญัคูบ้่านคูเ่มืองสองฝ่ังของแมน่ า้แซนน์ 

โบราณสถาน และอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรคา่แก่การ
อนรัุกษ์ และท าให้ให้ปารีสโดดเดน่เป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหนึง่ของโลก แล้วพา
ท่านเท่ียวนครปารีสตอ่ ถ่ายรูปกบัประตชูยัอาร์ค เดอ ตรีอองฟ์สร้างในปีค.ศ. 1810 
เพ่ือเป็นอนสุรณ์แห่งชยัชนะของจกัรพรรดนิโปเลียน และอิสระช้อปปิง้บนถนน
ชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) เป็นถนนสายส าคญัมีความยาว 2 กม. ร่มร่ืนไป
ด้วยเงาต้นปาตานสองฝ่ัง มีทัง้ร้านค้าชัน้น า หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น า้พ ุ
ภตัตาคารชัน้เลิศ ร้านกาแฟ โรงละคร เป็นถนนท่ีมีสีสนัตลอด24ชัว่โมง จนได้ช่ือวา่
เป็นถนนท่ีสวยท่ีสดุในโลก  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  Local  
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั CATALOGNE PARIS GARE MONTPARNASSE HOTEL 

หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

วันท่ี 8 เที่ยวชมมหานครปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม - หอไอเฟล - ร้านดวิตี ้
ฟรี - ห้างแกลลอร่ีลาฟาแยตต์ 

 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet  
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09.00 น. เท่ียวชมมหานครปารีส ชมมหาวิหารโนตเตรอดาม มหาวิหารในยุคกอธิค ตัง้อยู่
ทางฝ่ังตะวันออกของกรุงปารีสบนเกาะกลางแม่น า้ (อิลเดอลาซิเต้) ได้ รับการ
บรูณะโดย เออแชน วียอเลต์-เลอ-ดคุ สถาปนิกคนส าคญัท่ีสดุคนหนึ่งของฝร่ังเศส 
ประติมากรรมและหน้าต่างประดบักระจกสี (stained glass) ระหว่างการปฏิวตัิ
ฝร่ังเศส มหาวิหารแห่งนีไ้ด้รับความเสียหายอย่างหนัก งานประติมากรรมและ
ศิลปะทางศาสนาถูกท าลายไปมาก และได้มีการบูรณะครัง้ใหญ่ระหว่าง
คริสต์ศตวรรษท่ี 19 ให้เหมือนเดิมทุกประการ น าท่านไปถ่ายรูปกับโบสถ์แองวา
ลีดส์อนังามสง่าด้วยยอดโดมสีทอง, โรงเรียนนายร้อยทหารบก (L’Ecole Militaire) 
บนัทึกภาพหอไอเฟล มมุกว้างท่ีเป็นจุดท่ีสวยท่ีสดุ แล้วน าคณะ ขึน้ชมวิวบนชัน้ 2 
ของหอไอเฟล เพ่ือชมวิวทิวทศัน์ของกรุงปารีส กลา่วกนัวา่เปรียบเสมือนพิพิธภณัฑ์
ท่ีมีชีวิต จากนัน้รถโค้ชน าท่านผ่านชมลานจตุรัสคองคอร์ด ซึ่งออกแบบโดยเลอ
โนตร (Le Notre) ท่ีชวนให้ระลกึถึงการปฏิวตัิใหญ่ฝร่ังเศส, สวนตยุเลอลีส์ สวน
แบบฝร่ังเศสท่ีออกแบบไว้อย่างงดงาม  

 
 

 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Chinese  
บ่าย หลงัอาหาร อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้าแบรนด์ท่ีโดง่ดงัของฝร่ังเศส อาทิ สนิค้า

ประเภท น า้หอม, เคร่ืองส าอางค์, เคร่ืองประดบั, เคร่ืองแตง่กายในร้าน Duty Free 
ท่ีคืนภาษีให้กบันกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะหรือแบรนด์ชัน้น าของฝร่ังเศสและอิตาลีใน
ห้างสรรพสนิค้าแกลลอร่ี ลาฟาแยตต์ ย่านถนนออสแมนบโูลวาร์ด   

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  Thai  
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั CATALOGNE PARIS GARE MONTPARNASSE HOTEL 

หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

วันท่ี 9 เดนิทางสู่สนามบิน - เพ่ือเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย  
08.30 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet  
09.30 น. น าคณะออกเดินทางสูส่นามบินชาร์ลเดอโกล เพ่ือเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ มีเวลา

ให้ท่านได้ท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
 

13.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG931  
วันท่ี 10 เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ  
05.55 น. การบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียว ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจดัโปรแกรม
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

ก าหนดการเดนิทาง 
เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2560 

18-27 พ.ค.2560 25 พ.ค. – 3 มิ.ย.2560 1-10 มิ.ย.2560 8-17 มิ.ย.2560 
15-24 มิ.ย.2560 22 มิ.ย.-1 ก.ค.2560 29 มิ.ย.-8 ก.ค.2560 6-15 ก.ค.2560 
13-22 ก.ค.2560 20-29 ก.ค.2560 27 ก.ค.- 5 ส.ค.2560  3-12 ส.ค.2560 
10-19 ส.ค.2560 17-26 ส.ค.2560 24 ส.ค.- 02 ก.ย.2560 31ส.ค.- 9 ก.ย.2560 
7-16 ก.ย.2560 14-23 ก.ย.2560 21-30 ก.ย. 2560 28 ก.ย.-7 ต.ค.2560 

ค่าทวัร์ต่อท่าน: เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2560  
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  ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ   
 เดก็อาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ  
 เดก็อาย ุ4-6 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไมม่ีเตียง ท่านละ 
 พกัห้องเด่ียว (Single room) จา่ยเพ่ิมท่านละ 
 ไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน ผู้ ใหญ่หกัท่านละ 
 ไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน เดก็หกัท่านละ 

105,000.- 
95,000.- 
84,000.- 
16,500.- 

-24,500.- 
-17,500.- 

คา่ทวัร์รวม :      
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัท่ี 10 เมษายน 2560 

 คา่พาหนะทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมที่ระบ ุมาตรฐานยโุรป 
 คา่เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม / คา่ลอ่งเรือกอนโดลา่ที่เกาะเวนิส / คา่เรือไป-กลบัเกาะเวนิส / คา่กระเช้าโรแตร์ขึน้

ยอดเขาทิตลสิ / คา่รถไฟชัน้ 2 TGV สูป่ารีส / คา่เข้าชมพระราชวงัแวร์ซายส์ / คา่ลอ่งเรือแมน่ า้แซนน์ / คา่ลฟิท์ขึน้ชัน้ 2 
บนหอไอเฟิล 

 โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น)  
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ ในกรณีทีท่านมี

ข้อจ ากดัในการรบัประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้เพือ่ความเหมาะสม 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศฝร่ังเศส (เชงเก้น) **พกัในประเทศฝรัง่เศส 3 คืน** 
 คา่ประกนัการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  แบบ OASIS TRIPPER 

PLAN.คุ้มครองการสญูเสยีชีวิต/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 
3,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจาก
โรคประจ าตวั 
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระ
และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 7 
กิโลกรัม 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % 
คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากทา่นทาน
ได้เฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิม่ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบั Instyle Travel เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณาจองทวัร์และช ำระ

เงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการ
ยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลอื
ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มคีวามจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
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4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทเิช่น ผู้ที่ดืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย 

สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่ก่อหวอด 
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบ
กบัผู้ ร่วมคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตลุาคม (1 - 31 ต.ค.) /  
เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม ่(24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44 - 30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29 - 15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14 - 1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวซีา่ได้

ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จา่ยเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปลีย่นช่ือตัว๋เทา่นัน้ และต้องไมอ่ยูใ่นเง่ือนไข
ของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ ไมว่า่
ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือ
เป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับการพิจารณาอนมุตัิวี
ซา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ทา่นยื่นขอวีซา่แบบเดี่ยว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต า่กวา่ 20 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิด
เหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ โดย
สทิธิประโยชน์ของทา่นจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global 
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงผลประโยชน์
และจะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากทา่นถกู
ปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงิน
คา่ทวัร์ที่ทา่นช าระมาแล้ว 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้องช าระ

คา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทาง
ต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบั
เจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไม ่

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

ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 10 เมษายน 2560 การเปลีย่นแปลงของสายการบินในภายหลงั 

ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
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โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัทีม่ีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คอืห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตยีง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส าหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที่แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่
อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามทีต้่องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต า่ เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไมม่ีอา่ง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่น
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิดท า

การ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจองผา่น
ระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรม
เพื่อให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าให้ทา่น
ไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนื่องจากได้ช าระ Reservation Fee ไป
แล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าทีใ่นชว่งวนัเดินทางของทา่นก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมกีระเป๋าเพิ่มเติม ทา่น

จะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  
ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินท่ีทา่นไม่อาจปฏิเสธ
ได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมบีินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบคา่ใช้จ่าย
ในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบตอ่
การสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
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 ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดทีช่ดัเจนใน
เร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศฝร่ังเศส  ใช้เวลายื่นประมาณ 10 วันท าการ 
(ในการย่ืนค าร้องขอวีซา่ขอความกรุณาทกุทา่นมาสแกนลายนิว้มือท่ีศนูย์ย่ืนค าร้องวีซ่าฝร่ังเศสด้วยตนเอง) 

 พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอาย ุ และมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวซีา่ในกลุม่ประเทศ
เชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัวิีซา่ 

 รูปถ่ายสขีนาด 3.5X4.5 ซม.ความใหญ่ของใบหน้าถึงไหล ่70% ของขนาดรูป จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รูปขาวด า และ
ห้ามสแกน) มีอายไุมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส, หยา่ / ส าเนาสตูิ
บตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 18 ปีบริบรูณ์  

 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัทีท่า่นท างานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหนง่, อตัรา
เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพือ่เดินทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา และสลิปเงนิเดือนย้อนหลงั 3 เดือนเป็นภาษาอังกฤษ 

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบยีนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

 ส าเนาสมุดบัญชีเงนิฝากย้อนหลัง 6 เดอืน ต้องอัพเดทเป็นเดอืนปัจจุบนั ต้องเป็นบัญชีที่มีเลขที่เล่มของสมุดบัญชีเงนิ
ฝากทุกหน้า เช่น บัญชขีองธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทยฯลฯ ในกรณีที่สมุดบัญชทีี่จะน ามายื่นขอวีซ่าไม่มีเลขที่เล่ม
ของสมุดบัญชีเล่มดังกล่าวรบกวนขอเป็น Statement จากทางธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนั ควรเลอืก
เลม่ที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ า่กวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบั
คา่ใช้จา่ยได้อยา่งไมเ่ดือดร้อนเมือ่กลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีที่เดนิทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวซีา่ ต้อง
ออกหนงัสอืรับรองคา่ใช้จา่ยในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีที่บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบช่ืุอผู้เดินทาง
และเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องท าจดหมายยนิยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้อง

ไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอกีทา่นหนึง่ได้ ณ ที่วา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวซีา่ 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด
แตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม 
ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซีา่แล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซา่ของทา่น เน่ืองจาก
การขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วซีา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ 
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ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเง่ือนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 


