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รหัสโปรแกรม : 25897(กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

อติาล ีสวติเซอร์แลนด์ ฝร่ังเศส 10 วนั 

จุดหมายปลายทางของนกัท่องเท่ียว 3 ประเทศไฮไลทข์องยโุรป ประวติัศาสตร์ชาติอนัยิง่ใหญ่ สถาปัตยกรรมอนัโดดเด่น ภูมิทศัน์งดงามตา 
ทั้งหมดน้ีรอคอยใหท่้านมาสมัผสั ชมความยิง่ใหญ่ของสถาปัตยกรรมแบบโรมนัในอิตาลี มรดกตกทอดจากบรรพบุรุษท้ิงไวใ้หเ้ป็นสมบติั
ของชาติ ชมงานศิลปะชั้นสุดยอดท่ีโลกยอมรับท่ีนครรัฐวาติกนั ศูนยก์ลางของคริสตจ์กัร เดินเท่ียวเมืองในฝันในยคุเรอเนสซองส์ท่ีฟลอ
เร้นซ์  หรือล่องเรือตามล าคลองในเวนิส ท่ามกลางบรรยากาศอนัแสนโรแมนติก เท่ียวไปอยา่งไม่รู้เบ่ือในสวติเซอร์แลนด ์ดินแดนในฝัน ภูมิ
ทศัน์อนังดงามของทะเลสาบและภูเขา สมัผสัหิมะบนยอดเขาตลอดทุกฤดูกาล เยอืนฝร่ังเศส กล่าวกนัวา่เป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีชีวติ เดินทอดน่อง
ไปตามถนน Champs-Élysées ในปารีส ความยิง่ใหญ่ของพระราชวงัแวร์ซายน์ จุดเปล่ียนของการปกครองท่ีโลกจะตอ้งจดจ า เสน้ทาง
ท่องเท่ียวแสนสวยของยโุรปน้ีก าลงัรอท่านมาร่วมเดินทางไปกบัเรา 
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วนัที ่1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อติาล)ี  

07.00 น. 
พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศเคาน์เตอร์ T ประตู 9 
สายการบินเอมิเรสต ์แอร์ไลน์ เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการ
เช็คอิน 

 

09.55 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี EK 375  Airbus 380 

13.00 น. ถึงสนามบินดูไบ รอเปล่ียนเท่ียวบิน  

15.45 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี EK 095 Boeing 777 

20.05 น. ถึงสนามบิน ลีโอนาร์โดดาวนิชี กรุงโรม ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รถน า
ท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Sheraton Parco de' Medici Rome Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดบั
เดียวกนั  

วนัที ่2 กรุงโรม - นครรัฐวาตกินั - โคลอสเซียม - น า้พุเทรวี ่- บันไดสเปน - เซียน่า  
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านเดินทางเขา้สู่นครรัฐวาติกนั ซ่ึงเป็นรัฐอิสระและศูนยก์ลางของศาสนาคริสตนิ์กาย

โรมนัคาทอลิก ต่ืนตาต่ืนใจกบัความอลงัการของมหาวหิารเซนตปี์เตอร์ ท่ีไดรั้บการตกแต่ง
อยา่งโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปป้ันแกะสลกั เฟียตา้ (Pieta) ผลงานช้ินเอกของไมเคิลแองเจโล เสา
พลบัพลาท่ีออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ท่ีหาชมไดย้าก ซ่ึงปัจจุบนัลว้น
แต่เป็นส่ิงท่ีส าคญัล ้าค่าคู่บา้นคู่เมืองของอิตาลีทั้งส้ิน  

(31 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
 น าเท่ียวชมเมืองหลวงท่ียิง่ใหญ่มีอายเุก่าแก่กวา่ 2,000 ปี น าท่านเขา้ชมสนามกีฬาโคลอส

เซียม ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก สนามกีฬาแห่งกรุงโรมน้ีถูก
สร้างข้ึนในปี ค.ศ.80 (ตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 1) อฒัจนัทร์เป็นรูปวงกลมก่อดว้ยอิฐและหิน
ทราย สามารถจุผูช้มไดป้ระมาณ 50,000 คน ใตพ้ื้นสนามประลองมีหอ้งใตดิ้นท่ีสร้างข้ึน
เพ่ือขงัสิงโตและนกัโทษประหารก่อนปล่อยใหอ้อกมาต่อสูก้นักลางสนาม ปัจจุบนัไดมี้
การบูรณะเป็นโบราณสถาน ท่ีสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดท้ัว่โลก ถ่ายรูปกบัประตูชยั
คอนสแตนติน, ผา่นใหท่้านไดช้มเขตอุทยานประวติัศาสตร์โรมนัฟอร่ัม ซ่ึงเป็นศูนยก์ลาง
ชีวติในเมืองของโรมยคุโบราณ, สนามกีฬามกัซีมุส ท่ีเก่าแก่และยิง่ใหญ่ท่ีสุดจุคนได ้
250,000 คน, แลว้ไปชมน ้ าพเุทรวี ่ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลสั-ซาลว ีอิสระใหท่้านได้
ส ารวจสินคา้แบรนดเ์นมบนถนนคอนดอตติ ในเขตยา่นบนัไดสเปน ท่ีมีช่ือเสียงและ
คลาคล ่าไปดว้ยนกัท่องเท่ียว จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองเซียน่า ซ่ึงเป็นเมืองสวยงามท่ี

(232 ก.ม.) 
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ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้ ระหวา่งเสน้ทางท่านจะไดเ้ห็น
ร่องรอยของอารยธรรมของชาวอีทรัสกนั ท่ีอยูม่าตั้งแตค่ร้ังก่อนคริสตก์าล จนกระทัง่
โรมนัเขา้มาครอบครอง บา้นเรือนตลอดจนปราสาทเก่าแก่ตั้งอยูบ่นเนินเขา เป็นชยัภูมิท่ี
เหมาะสมผา่นทอ้งทุ่งเกษตรกรรม และแหล่งผลิตไวน์ชั้นดีของแควน้น้ี 

 
18.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Four Points by Sheraton Siena **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
วนัที ่3 เซียน่า - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จตุรัสซินญอเรีย  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. เดินทางสู่เมืองปิซ่า อนัเป็นท่ีตั้งของหอเอนปิซ่า เป็นส่ิงมหศัจรรย ์1 ใน 7 ของโลก น าเขา้สู่

จตุรัสกมัโป เดย ์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลวา่ "จตุรัสอศัจรรย"์ หรือท่ีไดรั้บ
ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในช่ือ จตัุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า คือบริเวณท่ีลอ้มรอบดว้ยก าแพงใจ
กลางเมืองปิซ่า ประกอบไปดว้ยส่ิงก่อสร้างไดแ้ก่ มหาวหิารปิซ่า (Duomo) หอเอน (Torre) 
หอศีลจุ่ม (Baptistery)  เร่ิมสร้างปีค.ศ.1173  แลว้เสร็จในปีค.ศ.1372 ปัจจุบนัยเูนสโก
ประกาศใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมในปีค.ศ. 1987 อิสระใหท่้านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกตาม
อธัยาศยั 

(129 ก.ม.)  

 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
บ่าย เดินทางเขา้สู่เมืองเก่าของ นครฟลอเร้นซ์ เมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางแห่งศิลปะในยคุเรอเนส

ซองส์ และเป็นเมืองท่ีไม่อนุญาตใหร้ถโคช้เขา้ไปในเขตเมือง มีมหาวหิารซานตามาเรียเดล
ฟิโอเร หรือ Duomo แห่งนครฟลอเร้นซ์เป็นศูนยก์ลาง ใกลก้นัเป็นจตุรัสซินญอเรีย เดิม
เป็นท่ีตั้งรูปป้ันเดวดิของแทม้านานกวา่ 3 ศตวรรษ ในปัจจุบนัถูกเก็บรักษาไวใ้นแกลลอ
เรีย อะเคเดมี ผา่นชมพิพิธภณัฑอุ์ฟฟิซี ท่ีเก็บงานศิลปะล ้าค่าในยคุกลางใกล ้ชมสะพานอนั
เก่าแก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรกท่ีขา้มแม่น ้ าอาร์โน  

(86 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั STARHOTELS VESPUCCI **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
วนัที ่4 ฟลอเร้นซ์ - เวนิส เมสเตร้ - เทีย่วเกาะเวนิส - จตัุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า   
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. เดินทางสู่จงัหวดัเวเนเซีย เมืองหลวงของแควน้เวเนโตเป็นแควน้ท่ีมีความมัง่คัง่ และเป็น

แหล่งอุตสาหกรรมมากท่ีสุดในประเทศอิตาลี และยงัเป็นแควน้หน่ึงท่ีมีนกัท่องเท่ียวมา
มากท่ีสุดแห่งหน่ึงอีกดว้ย มีนกัท่องเท่ียวมาเยอืนไม่ต ่ากวา่ 60 ลา้นคนในทุกๆ ปี 

(248 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
13.00 น. น าท่านลงเรือทศันาจรขา้มสู่เกาะเวนิส (เมืองท่ีไม่มีรถยนตว์ิง่ผา่น) เกาะเวนิส มีเกาะนอ้ย

ใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกนักวา่ 400 แห่ง ข้ึนฝ่ังท่ีซานมาร์โค ศูนยก์ลาง
ของเกาะเวนิส ผา่นชม Doge Palace อนัเป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีตและ
มีความรุ่งเรือง เม่ือคร้ังท าการคา้กบัตะวนัออกไกล สะพานถอนหายใจท่ีมีเร่ืองราวน่า 
สนใจในอดีต การเป่าแกว้มูราโน่งานฝีมือตั้งแต่คร้ังบรรพบุรุษท่ีมีช่ือเสียง ชมความ
สวยงามของจตุรัสซานมาร์โค ท่ีกวา้งขวางรายลอ้มไปดว้ยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบ 
ไบเซนไทนท่ี์แมแ้ตน่โปเลียนยงัหลงใหล รายลอ้มไปดว้ยโบสถน์กับุญเซนตม์าร์ค, หอ
ระฆงั, เสาแห่งนกับุญ ท าใหดู้งามสง่ายิง่นกั อิสระใหท่้านไดเ้ดินเท่ียวชมเกาะอนัแสนโร
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แมนติก หรือชอ้ปป้ิงสินคา้ของเมืองอาทิ ผา้ลูกไม ้หรือจิบกาแฟในร้าน Café Florian ท่ีเปิด
ใหบ้ริการมาตั้งแต่ปี 1720 น าท่านสมัผสัความเป็นเวนิส ดว้ยการล่องเรือกอนโดล่า เพื่อชม
มนตเ์สน่ห์แห่งนครเวนิส ล าคลองนอ้ยใหญ่สลบัดว้ย บา้นเรือนท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัแก
รนดค์าแนล คลองท่ีกวา้งท่ีสุดของเกาะ และงานก่อสร้างท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็น
อจัฉริยะดา้นสถาปัตยกรรมท่ีสะพานเรียลอลัโต ้  

18.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร Local 
19.30 น. คณะนัง่เรือกลบัสู่ฝ่ังแผน่ดินใหญ่ท่ีท่าเรือตรอนเคตโต ้  
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั NOVOTEL MESTRE HOTEL **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
วนัที ่5 เวนิส เมสเตร้ – มลิาน - ดูโอโม่ - อนิเทอลาเก้น  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่เมืองมิลาน (Milan) เมืองท่ีเรียกไดว้า่ เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ของ

โลก น าคณะท่านชมมหาวหิารแห่งเมืองมิลาน จุดศูนยก์ลางอนัศกัด์ิสิทธ์ิคือ ดูโอโม 
(DUOMO) มหาวหิารแบบกอธิคท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามในยโุรป สร้างในปี 1386 ดา้นนอก 
มีหลงัคายอดเรียวแหลมจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากทุกยคุทุกสมยักวา่ 2,245 
ช้ิน บนสุดมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู ่ อิสระใหท่้านได้
ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก แลว้ผา่นชมแกลลอเรีย วคิเตอร์ เอม็มานูเอล็ อาคารกระจกท่ีเก่าแก่
และมีความสวยงาม หลงัจากนั้นน าท่านชมโรงละครโอเปร่า ลาสกาล่า ชมรูปป้ันของ ลีโอ
นาโด ดาวนิชี จิตรกรเอกท่ีโด่งดงั 

(330 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
13.00 น. เดินทางสู่เมืองแซร์มทั เมืองท่ีไม่อนุญาตใหร้ถยนตว์ิง่และเป็นเมืองท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่

ปลอดมลพิษท่ีดีของโลก  ตั้งอยูบ่นความสูงกวา่ 1,620 เมตร (5,350 ฟตุ) เป็นเจา้ของยอด
เขาแมทเทอร์ฮอร์น สญัลกัษณ์ของสวติเซอร์แลนด ์ ส้ินสุดการเดินทางดว้ยรถโคช้ คณะนัง่
รถไฟสู่หมู่บา้นแซร์มทั  

(138 ก.ม.) 
 
 
 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  Local 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL SONNE ZERMATT **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
วนัที ่6 ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ - แซร์มทั  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านสู่สถานีเคเบ้ิลคาร์ MATTERHORN GLACIER PARADISE เพ่ือสมัผสักบัความ

งดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นท่ีสูงถึง 4,478 เมตร และไดช่ื้อวา่เป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรง
สวยท่ีสุดของเทือกเขาแอลป์ กระเชา้ไฟฟ้าแบบพาโนรามาววิ (นัง่ได ้ 6 ท่าน) ไตค่วามสูง
เหนือลานสกีอนักวา้งไกลสุดสายตา แลว้เปล่ียนเป็น Cable Car ใหญ่จุไดก้วา่ 80 คน ช่ืนชม
กบัทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ณ จุดสูงท่ีสุดบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น 3,883 เมตร สูงกวา่ยอด
เขายงูเฟราและยอดเขาเอกยุดูมิดี ในเขตมงตบ์ลงัก ์ ชมถ ้าน ้ าแขง็ท่ีอยูสู่งท่ีสุดในสวสิ 
ถ่ายรูปกบัรูปแกะสลกัน ้ าแขง็ท่ีสวยงาม ลานหิมะกวา้งใหท่้านไดส้มัผสัอยา่งจุใจ หลงัจาก
นั้น อิสระตามอธัยาศยั ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการพกัผอ่นในเมืองปลอดมลพิษ หรือเดิน
เท่ียวชมเมือง ถ่ายรูป อีกทั้งยงัเป็นเมืองสวรรคข์องนกัสกี   

 

 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Local 
บ่าย หลงัจากนั้น อิสระตามอธัยาศยั ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการพกัผอ่นในเมืองปลอดมลพิษ 

หรือเดินเท่ียวชมเมือง ถ่ายรูป อีกทั้งยงัเป็นเมืองสวรรคข์องนกัสกี   
 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL ZONNE ZERMATT**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
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วนัที ่7 แซร์มทั  - เจนีวา - ชมน า้พุเจต็เดออวั -  ลยีง  (ฝร่ังเศส) – นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส  
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.30 น. เดินทางสู่ เมืองเจนีวา เมืองท่ีวา่กนัวา่เป็นพนัธรัฐสวสิท่ีแทบจะไม่มีอะไรเป็นสวสิเลย 

นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนา และเป็นท่ีตั้งของธนาคารจ านวนมาก น าท่านผา่นชม
ท่ีตั้งขององคก์ารสหประชาชาติ ผา่นชมสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า ศาลากลางเมืองเจนี
วาท่ีมีความเก่าแก่กวา่ 500 ปี จากนั้น น าท่านชม น ้ าพ ุ Jet d’Eau นั้นตั้งอยูใ่จกลางของ
ทะเลสาบเจนีวา น ้าพ ุ เจ็ต เดอ อวั นั้นสร้างข้ึนมาเพ่ือใชใ้นวตัถุประสงคอ่ื์นในตอนเเรก 
โดยท าหนา้ท่ีเป็นเหมือนล้ินเพ่ือระบายเเรงดนัออกมาจากระบบไฮดรอลิก ซ่ึงจะสูบฉีบน ้ า
ใหก้บับรรดาช่างฝีมือของเมืองเจนีวา ซ่ึงก็สร้างความต่ืนตาต่ืนใจในยคุนั้นอยูพ่อสมควร 
จนเม่ืองานเสร็จส้ินลงเเลว้ ก็ไดมี้การยา้ยท่อน้ีมาอยูต่รงกลางทะเลสาบเจนีวา เเละมีการ
เสริมเป็นเคร่ืองสูบน ้ าจ านวน 2 ตวัท่ีสามารถแดน ้ าข้ึนไปสูงถึง 140 เมตรดว้ยความเร็วกวา่ 
200 กิโลเมตรต่อชัว่โมง จนกลายมาเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของเมือง 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองลียง (Lyon) เมืองส าคญัทางตอนใตข้องฝร่ังเศสโดยใหญ่เป็นอนัดบั

สามของประเทศ  
 

 น าท่านนัง่รถไฟ TGV สู่นครปารีสวิง่ดว้ยความเร็ว 250 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมงใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่โมง  

 

 คณะเดินทางถึงสถานีรถไฟ Paris Gare De Lyon ในนครปารีส รถโคช้ทอ้งถ่ินน าท่าน
เดินทางสู่ภตัตาคาร 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั MERCURE HOTEL GARE MONTPARNASSE**** หรือเทียบเท่า

ในระดบัเดียวกนั 
 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั CROWNE PLAZA LYON**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
วนัที ่8 พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - เที่ยวชมมหานครปารีส – หอไอเฟล - เรือล่องแม่น ้าแซนน์  DINNER 

CRUISE 
 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
 น าคณะเขา้ชม พิพิธภณัฑลู์ฟร์ ซ่ึงในอดีตเป็นพระราชวงัท่ีใหญ่โตมากท่ีสุดของโลก สร้าง

ข้ึนในสมยัพระเจา้ฟิลิปออกสุตร์าวคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ปัจจุบนัพระราชวงัแห่งน้ีกลายเป็น
พิพิธภณัฑท่ี์ส าคญัและใหญ่โตท่ีสุดในปารีส ภายในเป็นท่ีเก็บรักษาวตัถุโบราณต่างๆ ท่ีมี
ค่าและมีช่ือเสียงของโลก เช่น ภาพเขียนลาชาก็อง (La Jaconde) หรือภาพโมนาลิซ่า อนั
เป็นภาพวาดของ เลโอนาร์ด เดอ วนิซี จิตรกรและสถาปนิกชาวอิตาเลียน และวตัถุโบราณ
ซ่ึงเป็นศิลปะอนัล ้าค่าจากชาติต่างๆ กวา่ 300,000 ช้ิน ท่ีฝร่ังเศสเคยมีอิทธิพลปกครองมาใน
อดีต ส่วนใหญ่ไดม้าจากตะวนัออกกลางและอาณานิคมจากประเทศในเอเชีย เช่น รูป
แกะสลกัซาโมทราซ (La Victoire de Samothrace) และรูปแกะสลกัเทพธิดาวนีสั (Venus 
de Milo) และในปี 1981 เอม็ ไอ เป่ย สถาปนิกช่ือดงัชาวอเมริกนั ไดส้ร้างทางเขา้พิพิธภณัฑ์
เป็นรูปปิรามิดกระจกครอบคลุมเน้ือท่ีบนลานนโปเลียน ท าใหส้ถาปัตยกรรมของ
พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีดูโดดเด่นเป็นสง่า 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Chinese 
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 น าเท่ียวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชัน่ชั้นน าของโลก ผา่นชมยา่นถนนชองป์    
เซลิเช่ (Champs-Elysees) ซ่ึงเป็นถนนสายส าคญัมีความยาว 2 กม. ร่มร่ืนไปดว้ยเงาตน้    ปา
ตานสองฝ่ัง มีทั้งร้านคา้ชั้นน า หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม ้ น ้ าพ ุ ภตัตาคารชั้นเลิศ ร้าน
กาแฟ โรงละคร เป็นถนนท่ีมีสีสนัตลอด 24 ชัว่โมง จนไดช่ื้อวา่เป็นถนนท่ีสวยท่ีสุดใน
โลก บนัทึกภาพหอไอเฟลจากมุมกวา้ง ณ จตุรัสทรอคคาเดโร ปารีสไดรั้บการกล่าวขานวา่
เป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีชีวติโดดเด่นดว้ยผลงานศิลปะอนัยิง่ใหญ่ 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่าแบบฝร่ังเศส บนเรือล่องแม่น ้ าแซนน์ พร้อมชมสถานท่ีส าคญัคู่บา้น 
คู่เมือง โบราณสถานและอาคารท่ีเก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การ
อนุรักษ ์ท าใหป้ารีสโดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลก 

 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั MERCURE HOTEL GARE MONTPARNASSE**** หรือเทียบเท่า

ในระดบัเดียวกนั 
 

วนัที ่9 พระราชวงัแวร์ซายส์ - ร้านดวิตีฟ้รี - ห้างแกลลอร่ีลาฟาแยตต์ – เดนิทางกลบั  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่พระราชวงัแวร์ซายส์ พระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสุดในปฐพีซ่ึงอยูห่่างจากจุด

ศูนยก์ลางของปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้ปัจจุบนับางส่วนของพระราชวงัน้ีไดรั้บการ
บูรณะเรียบร้อยแลว้ น าเขา้ชมความงามของพระราชวงัภายในหอ้งต่าง ๆ อาทิ หอ้งเทพอ
พอลโล, หอ้งเทพวนีสั, หอ้งเทพไดอาน่า และหอ้งเดอะฮอลลอ์อฟมิลเลอร์ แต่ละหอ้งของ
พระราชวงัลว้นมีค่าดว้ยภาพ เขียนสีแบบเฟรสโก ้โดยช่างฝีมือเอกชาวฝร่ังเศส ควรค่าแก่
การยกยอ่งใหเ้ป็นพระราชวงัท่ีงดงามล ้าค่าท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร Thai 
บ่าย อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดท่ี์โด่งดงัของฝร่ังเศส อาทิ สินคา้ประเภท น ้ าหอม, 

เคร่ืองส าอางค,์ เคร่ืองประดบั, เคร่ืองแตง่กายในร้าน Duty Free ท่ีคืนภาษีใหก้บันกั 
ท่องเท่ียวโดยเฉพาะหรือแบรนดช์ั้นน าของฝร่ังเศสและอิตาลี ในหา้งสรรพสินคา้แกลลอร่ี 
ลาฟาแยตต ์ยา่นถนนออสแมนบูโลวาร์ด 

 
17.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ  ภัตตาคาร Chinese 
18.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกล เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลาใหท่้านไดท้ า 

TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
 

21.55 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี EK 076 Airbus 380 
วนัที ่10 ปารีส - เดนิทางกลบักรุงเทพ จนัทร์ 
06.35 น. ถึงสนามบินดูไบ รอเปล่ียนเท่ียวบิน  
09.40 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี EK 372 Airbus 380 
19.15 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

22 – 31 มกราคม 2566 
138,000.- 124,000 110,000 18,000 12,000 -32,000.-/-24,000.- 10 – 19 กมุภาพนัธ์ 2566 

17 – 26 มีนาคม 2566 
**07 – 16 เมษายน 2566 ** 
*อาจมีการเปลีย่นแปลงราคา* 145,000.- 131,000 116,000 18,000 12,000 -38,000.-/-28,500.- 

28 เม.ย. – 07 พ.ค. 2566 
138,000.- 124,000 110,000 18,000 12,000 -32,000.-/-24,000.- 05 – 14 พฤษภาคม 2566 

19 – 28 พฤษภาคม 2566 

**UPGRADE BUSINESS CLASS SUPPLEMENT 105,000 BAHT / PER SEAT (LIMITED ONLY 6 SEATS)** 

ค่าทวัร์รวม : 
o ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพ่ิมของน ้ ามนัเช้ือเพลิง ณ วนัที ่ 1 พฤศจกิายน 2565 
o ค่าพาหนะท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ มาตรฐานยโุรป 
o ค่าเขา้ชมสนามกีฬาโคลอสเซียม / ค่าล่องเรือกอนโดล่าท่ีเกาะเวนิส / ค่าเรือไป-กลบัเกาะเวนิส / ค่ากระเชา้ไฟฟ้าข้ึนเขาแมทเทอร์

ฮอร์น / ค่ารถไฟชั้น 2 TGV สู่ปารีส / ค่าล่องเรือพร้อมรับประทานอาหารค ่า / ค่าเขา้ชมพระราชวงัแวร์ซายส์  / ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑ์
ลูฟร์ 

o โรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน) ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการ
จดัโรงแรมท่ีพกั หากช่วงวนัเดินทางตรงกบังานเทศกาล, การประชุมใหญ่, เทรดแฟร์ อนัมีผลท าใหโ้รงแรมไม่มีหอ้งพกัวา่ง หรือ 
การปรับราคาสูงข้ึนกวา่ Contract Rates โดยจะเลือกโรงแรมท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนั แต่เป็นเมืองใกลเ้คียงแทน ค่าอาหารตามท่ีระบุ
ในรายการ คดัสรรเมนูและใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมข้ีอจ ากัดในการรับประทานอาหาร
บางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพ่ือความเหมาะสม  

o ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
o ค่าธรรมเนียมวซ่ีาอิตาลี (เชงเกน้) **เป็นไปตามเง่ือนไขและกฏเกณฑข์องสถานฑูตกลุ่มเชงเกน้** 
o ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสูญเสียชีวติ/อวยัวะ/สายตา

หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบติัเหตุ ส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่า
รักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท 
ทั้งน้ีครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

o ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  
ค่าทวัร์ไม่รวม : 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ และไกดท์อ้งถ่ิน 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่

พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียง
อยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพ่ิม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
เพ่ือเป็นการยนืยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 60,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหนึ่งท่ำน ภำยใน 3 วนันับจำก
วนัทีจ่อง ซ่ึงเงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยนืยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่าน
ไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอ้ืออ านวยต่อบุคคลดงัต่อไปน้ี 
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ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 
1. เด็กท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูสู้งอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บุคคลท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผูท่ี้ด่ืมสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบคาย สร้างความร าคาญ

ใหแ้ก่ผูร่้วมคณะ, ผูท่ี้ไม่ยอมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบุอยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผูท่ี้ก่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร่้วมเดินทาง
บงัคบัใหห้วัหนา้ทวัร์ตอ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซ่ึงบางคร้ังอาจจะมีผลกระทบกบัผูร่้วมคณะท่านอ่ืนหรือโปรแกรมท่องเท่ียว
ได ้  

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
การยกเลกิและขอเงนิค่าบริการทีช่ าระไว้แล้ว มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั คืนเงินมดัจ าทวัร์ โดยหกัค่าด าเนินการในการท าวซ่ีา+ค่าบริการในการท าวซ่ีา 
2. ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวนั ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว ให้คืน 100% ของเงนิ

ค่าบริการ โดยหักค่าใช้จ่ายทีจ่่ายจริง 
2.1 ค่าใชจ่้ายของผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวท่ีไดจ่้ายจริง เพ่ือการเตรียมการจดัการน าเท่ียวต่อไปน้ี ให้น ามาหักจากเงิน ค่าบริการท่ี

ตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ่้ายสูงกวา่เงินค่าบริการท่ีไดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวจะเรียกจากนกัท่องเท่ียวไม่ได ้ทั้งน้ี
ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเท่ียวทราบ ดงัต่อไปน้ี 

 ค่าธรรมเนียมการขอวซ่ีา 
 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
 ค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ 

3. ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว ให้คืน 50% ของเงิน
ค่าบริการ 

4. ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบน้อยกว่าสิบห้าวนั ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว  ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 
หมายเหต ุ หลกัเกณฑท่ี์น ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ.2551 โดย

ประกาศใชน้บัตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนายน 2553 เป็นตน้ไป 
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่าง
ท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และใน
กรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยนืยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้
หรือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 
การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim ) 
การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100%, ส่วน
สายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮนัซ่า, สแกนดิเนเวยีนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์ สายการบินเอมิเรสต ์แอร์ไลน์ สายการบิน การ์ตา้ แอร์เวย ์ ข้ึนอยู่
กบัเง่ือนไขการสะสมไมลข์องสายการบินนั้น ๆ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น 
ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน ้ ามนัเช้ือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ 
คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที ่ 01 พฤศจกิายน 2565 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์
ส่วนเพ่ิม บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ในทุกกรณี 
โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 
 ห้องพกัแบบ Twin คือหอ้งพกัท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหน่ึงหอ้ง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพกัแบบ Double คือหอ้งพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพกัแบบ Triple Room คือหอ้งพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / ส าหรับผูพ้กั 3 ท่าน (ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมท่ีแตกต่างกนัในแตล่ะประเทศ)  
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 ห้องพกัแบบ Single คือหอ้งพกัท่ีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหน่ึงหอ้ง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ข้ึนอยูก่บั

ขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งติดกนั
ตามท่ีตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อน
เท่านั้น   

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือ
ยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยู่
กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้ง
ใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพ่ิมเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมได ้

สถานท่ีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนั้น ๆ ปิดท าการ หรือ ปิด

โดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯจะ
คืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ  หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้แต่หากมีการ
ล่าชา้ หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ ทางบริษทัฯจะไม่มีการคืนเงิน
ใดใหแ้ก่ท่าน เน่ืองจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ท่ีในช่วงวนัเดินทางของ
ท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 ค่าทวัร์ไดร้วมค่าขนสมัภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพ่ิมเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดย

ผูใ้หบ้ริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถใหบ้ริการในการยกกระเป๋าข้ึนลงได ้ ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได ้2 
ยโูร / ใบ / คร้ัง 

 ส าหรับน ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Econ-
omy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 
115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้ าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน 

ทางสายการบินผูใ้หบ้ริการจะเป็นผูรั้บผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซ่ึงจะรับผดิชอบตอ่การสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ
ใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 
ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์ร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมีขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนในเร่ืองการสูบ
บุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอาย ุ
มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
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เอกสารในการย่ืนวซ่ีาของประเทศอติาล ีใช้เวลาย่ืนประมาณ 16 วนัท าการ 
(การขอวซ่ีาประเทศอิตาลีผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศูนยรั์บค าร้องขอวซ่ีาประเทศอิตาลี) 

VFS อิตาลี : เดอะพลาซ่า, ชั้น 4 ยนิูตท่ี 404 และ405 อาคารจามจุรีสแควร์, ถนนพญาไท,แขวงวงัใหม่, เขตปทุมวนั, กรุงเทพฯ 
 พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวซ่ีาในกลุ่มประเทศเชง

เกน้หรือประเทศอ่ืน ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวซ่ีา 
 รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบพ้ืนหลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและหา้มสแกน) ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทั้ง 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบา้น , ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ , ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ , ส าเนาทะเบียนสมรส , หยา่  
 ส าเนาสูติบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  และกรณีท่ีผูเ้ดินทางอายเุกิน 20 ปีบริบูรณ์ แต่ยงัคงสถานะเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และมี

บิดาหรือมารดาเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั สงักดัท่ีท่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้นโดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนั

เดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ีและช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนด
ลา (หนังสือรับรองการท างานทีย่ื่นในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกนิ 30 วนั ก่อนการไปย่ืนวซ่ีาในแต่ละประเทศ) 

 ในกรณีทีม่หีนังสือรับรองการท างานจากบริษัท ต้องแนบส าเนาสัญญาว่าจ้าง และสลปิเงนิเดือนย้อนหลงั 3 เดือน ประกอบการพจิารณา 
 กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ , ใบทะเบียนพาณิชย ์ และหนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 1  เดือน พร้อม

วตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 
 หนังสือรับรองทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) บัญชีออมทรัพย์ส่วนตวั มอีายุไม่เกนิ 15 วนัจากวนัย่ืนค าร้องวซ่ีา พร้อม

ส าเนาสมุดบัญชีเงนิฝากทีแ่สดงยอดเงนิล่าสุดไม่เกนิ 7 วนั โดยไม่มข้ีอยกเว้นใดๆทั้งส้ิน  ทั้งน้ีควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงิน
สม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อนเม่ือกลบั
สู่ภูมิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยืน่ขอวซ่ีา ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายในครอบครัว
ดว้ย ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีท่ีบริษทัของท่าน เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1–6แลว้ ทางบริษทั
จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและ
เหตผุลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะตอ้งมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจริงเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน/
นกัศึกษา   

 กรณีท่ีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยท่ีบิดา, มารดา จะตอ้งไปยืน่
เร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการ
เขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษทั
ฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการ
ขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซ่ีาใหก้บัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่าน
ไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได ้

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรับในขอ้ตกลง 
 และเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ  
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                                                      หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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