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......เที่ยวสุดเลิศ เมืองโรแมนติเที่ยวสุดเลิศ เมืองโรแมนติคค  อิตาลี 2 คืน/ อิตาลี 2 คืน/ สวิส สวิส 11  คืนคืน/ฝร่ังเศส /ฝร่ังเศส 33  คืนคืน  

......ขึ้นยอดเขาขึ้นยอดเขาทิตลิสทิตลิส....ชมวิวแบบ 360 องศา ที่ ชมวิวแบบ 360 องศา ที่ PPaannoorraammaa  TTeerrrraaccee..  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

อิตาลี ... ประเทศที่มปีระวัตศิาสตร์ยาวนานจดุก าเนิดอารยธรรม   ชมความงามเกาะ  

เวนิส  .. สัมผัสมนต์เสน่ห์และความย่ิงใหญ่ของอารยธรรมมนุษย์ที่สั่ง สมกันมาหลายชั่วอายคุนของกรุงโรม  

 

สวิสเซอร์แลนด์ ... ดินแดนแห่งความฝัน ได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่มีผูค้นพร้อมส าหรับ 

การท่องเที่ยวตดิอันดับหน่ึงของโลก ..ขึ้นเขาทิตลิส...ชมวิวแบบ 360องศา 

 

ฝร่ังเศส ... เที่ยวดินแดนน้ าหอม ของแบรนดเ์นม และ แฟชั่นชั้นน าระดับโลก 
 

สปาเก็ตต้ีหมึกด า และ สปาเก็ตต้ีหมึกด า และ พิซพิซซ่าอิตาเล่ียน (อิตาลี)ซ่าอิตาเล่ียน (อิตาลี)  

  

จิ้มจุ่มจิ้มจุ่มสไตล์ฝร่ังสไตล์ฝร่ัง  .. .. CChhiicckkhheenn  &&  PPoorrkk  FFoonndduuee  CChhiinnooiissee  ((สวิส)สวิส)  
  
พิเศษ ... หอยแอสคาโกอบเนย พิเศษ ... หอยแอสคาโกอบเนย EEssccaarrggoottss   (ฝร่ังเศ(ฝร่ังเศสส))      
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ก าหนดการเดินทาง 24มีนาคม – 1 เมษายน 2559  
 07 – 15  เมษายน 2559  (เทศกาลสงกรานต์) 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ 

21.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ  ช้ัน 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 4  แถว D  

  เคาน์เตอร์ โดยสายการบนิไทย  (TG) เจ้าหน้าทีค่อยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 

 

วันที่สอง โรม –มหาวิหารเซนต์ปเีตอร์ - น้ าพเุทรวี ่- บันไดสเปน - ฟลอเร้นซ์ (อิตาล)ี 

  พิเศษ..อาหารค่ าแบบท้องถิ่น +ไวน์   

00.05 น. เดินทางสู ่โรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที ่TG 944 

05.55 น.  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชม.) เดินทางถึง สนามบินฟอิุมมิชิโน่ กรุงโรม 

ประเทศอิตาล ี น าทา่นผ่านข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ เดินทางถึง กรุง

โรม เมืองหลวงของประเทศอติาลี ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันอันย่ิงใหญ่ของ

จักรวรรดิมหาอ านาจ เมื่อ 2,000 กว่าปกี่อน แลว้น าท่านสู ่ นครวาติกัน ซ่ึงเปน็รัฐอิสระ และเป็น

ศูนย์กลางของศาสนาคริสตนิ์กายโรมันคาทอลิก แล้วน าท่านชมความอลังการของ มหาวิหารเซนต์

ปีเตอร์ ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อา่หรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลกัเฟียต้า ผลงานชิ้นเอกของไมเคลิแอง

เจโล เสาพลับพลาทีอ่อกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ทีห่าชมได้ยากซ่ึงปัจจุบันล้วนแต่

เป็นสิ่งที่ส าคัญล้ าคา่คู่บา้นคูเ่มืองของอิตาล ี แลว้น าทา่นสู่ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม เกบ็ภาพ

สวยงามภายนอก ทีเ่ป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลกในยุคกลางและยังได้รับการโหวตยืนยันอีกคร้ัง

จากคนทั่วโลกเมื่อ 07 / 07 / 07 กับ New 7 Wonders   

น าท่านผา่นชม ยา่นโรมันฟอร่ัม ทีเ่ปรียบเสมือนใจกลาง เมืองหลวงในอดตี ผ่านชมสนามมา้กรีฑา

เซอร์คสั แมกซิมุส น าท่านสูบ่ริเวณ น้ าพเุทรวี่ ที่งดงาม สัญลกัษณ์ที่ส าคญัที่นกัทอ่งเที่ยวจะต้องมา

เยือน และโยนเหรียญเสี่ยงทายตามต านาน       น าท่านเดินเล่นชอ้ปปิ้งบริเวณ ย่านบันไดสเปน 

แหล่ง ช้อปปิ้งที่โด่งดังของโรม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 

จากน้ันน าท่านเดินทางสูเ่มือง ฟลอเร้นซ์ (267 กิโลเมตร) เมืองต้นก าเนิดแห่งเรอเนสซองส์และ

เป็นเมอืงที่ไมอ่นุญาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมอืง(เขตเมืองเกา่ปลอดการจราจร)   

ค่ า          รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  พร้อมไวน์ 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั HOTEL ITALIANA FLORENCE หรือเทียบเท่า 
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วันที่สาม ฟลอเร้นซ์ – ปิซ่า – หอเอเนปิซา่ – เวนิสเมสเตร์ – เกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค – เวนิส 

                      เมสเตร้ (อติาลี) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (86 กโิลเมตร)  ทีต่ั้งของหอเอนปีซา่ ที่สร้างข้ึนในป ีค.ศ.

1174 ซ่ึงเป็นสิ่งมหศัจรรย์ 1ใน7 ของโลก ที่ชาวโลกรู้จักกันดีจากการทดลองเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วง

โดยนักวทิยาศาสตร์เอกกาลเิลโอใกล้ๆ กันมีหอสวดมนตท์ี่สร้างในสไตล์โรมันเนสก ์อันเป็นงาน

ศิลปะที่งดงามในยุคน้ัน อิสระให้ทา่นถา่ยภาพเป็นที่ระลกึตามอธัยาศัย จากน้ันน าท่านสู ่เขตเว

นิสเมสเตร์ (VENICE MESTRE) (318 กิโลเมตร) ผ่านชมทศันีย์ภาพอันงดงามของเส้นทางอันคด

โค้งและหุบเขาสูงชัน เมืองเวนิส เมืองทอ่งเที่ยวทีสุ่ดแสนโรแมนติคของอติาลี  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 

บ่าย น าท่านลงเรือล่องสูเ่กาะเวนิส (เมืองทีไ่ม่มีรถยนตว์ิ่งผ่าน) ชมเกาะเวนิสทีม่ีเกาะน้อยใหญก่วา่ 118 

เกาะ และมีสะพานเชือ่มถึงกนักว่า 400 แห่ง น าทา่นเดินทางโดยเรือสู ่จตุรัสซานมาร์โค ศูนย์กลาง

ของเกาะเวนิส ผ่านชม Doge Palace อันเป็นทีป่ระทบัของเจา้ผู้ครองนครเวนิสในอดตี และมีความ

รุ่งเรืองเมื่อคร้ังท าการค้ากับตะวันออกไกล เข้าสู่ศูนยก์ลางของเกาะเวนิสที่จตุรัสเซนต์มาร์ค ที่

กวา้งขวางรายล้อมไปดว้ยศลิปะและสถาปตัยกรรมแบบไบเซนไทน์ อาคารรายระเบียง ร้านจ าหน่าย

เคร่ืองแกว้มูราโน่ที่มชีื่อเสียง ทั้งยังเป็นเคร่ืองแกว้ชัน้ดีที่ขายใหก้ับนักท่องเที่ยวเก็บไว้ชื่นชมหรือ

เป็นเคร่ืองประดบับ้าน แล้ว ชมสะพานสะอื้น (Sighs Bridge) ซ่ึงนักโทษที่เดินออกจากหอ้ง

พิพากษาไปสูคุ่ก จะได้มีโอกาสเห็นแสงสวา่งและโลกภายนอกเป็นคร้ังสุดทา้ยระหว่างเดินผา่นช่อง

หน้าต่างทีส่ะพานน้ี  หลังจากนั้นน าทา่นล่องเรือกลับสู่ฝัง่เวนิสเมสเตร้ 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  เมนู สปาเก็ตต้ีหมกึด า 

  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั HOTEL RESIDENCE ELITE VENICE MESTRE หรือเทียบเท่า 

                               
 
วันที่สี ่  เวนิส  เมสเตร้ - ลูเซิร์น  (สวิสเซอร์แลนด์) – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้ชาแพล  

                      (สวิสเซอร์แลนด์) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านน่ังรถโค้ชข้ามพรมแดนอิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ สู่ เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

(499 กิโลเมตร) เมืองท่องเที่ยว ยอดนิยมแห่งทะเลสาบเวียวอลด์สตั๊ทเตอร์เซ่ อันหมายถึง

ทะเลสาบสี่พันธรัฐ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไทย 

น าท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต อนุสรณ์แห่งความซ่ือสัตย์และความกล้าหาญของทหารสวิส แล้ว

น าชม สะพานไม้ชาแพล สัญลักษณ์ของเมือง อายุกว่า 700 ปี เชิญท่านช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพที่

ย่านการค้าในเขตเมืองเก่า เช่น นาฬิกาชื่อดังของโลกมากมาย เคร่ืองหนังบอลลี่  ช็อคโกแลต  มีด

พับทหาร Victorinox และของที่ระลึกมากมาย   ที่ บุคเคอเรอร์  กือเบอลิน เอ็มบาสซี่   

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พิเศษ เมนูฟองดู 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL IBIS STYLES LUCERNE CITY  หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า  ลูเซิร์น  –  แองเกลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส  - ลูเซิร์น – ดิจอง (ฝร่ังเศส) 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมือง แองเกลเบิร์ก (engelberg city/35 กิโลเมตร) เมืองแองเกลเบิร์ก..

เมืองเล็กๆบนเขาสูง อยู่ในรัฐออบวัลเดิน สวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ จุดสูงสุดใน

พรมแดนของเมืองเป็นยอดเขาทิตลิส ซ่ึงยอดเขาทิตลิสมีความสูง 3,239ม บ้านบนภูเขาของแองเก

ลเบิร์กและลานธารน้ าแข็งซ่ึงสามารถเดินทางโดยการข้ึนกระเช้า Rotair เมืองน้ีมีโรงงานเนยแข็ง,รี

สอร์ทที่เหมาะส าหรับการเล่นสกี,มีการจัดเทศกาลดนตรีพื้นบ้าน,มีกิจกรรมอย่างหน่ึงเป็นที่นิยมคือ

การข่ีจักรยานเสือภูเขา และมีร้านอาหารและบ้านบนเนินเขาไปตามทาง น าท่านข้ึนกระเช้าข้ึนสู่ยอด

เขาทิตลิส บนความสูงระดับ 10,000 ฟุต เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบตอนกลางของประเทศ 

ประทับใจกับกระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ที่มีอยู่เพียงสองแห่งในโลก (กระเช้าหมุนรอบตัวเองให้ท่านได้

ชมวิว 360 องศา) ยอดเขาทิตลิสเป็นแหล่งสกียอดนิยมในฤดูหนาว น าท่านสัมผัสกับถ้ าน้ าแข็ง 

Glacier Grotto ที่มีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกที่สุดถึง 15 เมตร บันทึกภาพภายในถ้ า

น้ าแข็งที่หาชมได้ไม่ง่ายนักท่ามกลางอุณหภูมิ 1 ถึง 1.5 องศา  อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการ

สัมผัสหิมะในลานกว้าง ชมธารน้ าแข็งที่ทับถมกันมานานนับพันปีบนความสูง 3,000 เมตรเหนือ

ระดับน้ าทะเล ด้วย ICE FLYER CHAIRLIFT และเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่มีเพียงแห่งเดียวที่จะให้

คุณได้เพลิดเพลินไปกับปุยหิมะ SNOW TOYS AT TITLIS GLACIER PARK 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง (384กิโลเมตร) เมืองหลวงของแคว้นเบอร์กันดี อีกทั้งยังเป็นแหล่ง

ผลิตไวน์และโรงงานท าเนยแข็งที่มีชื่อเสียงอีกด้วย น าท่านน่ังรถผ่านย่านเมืองเก่าที่มีตึกรามบ้าน

ช่องสวยงามคลาสสิค 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL IBIS, DIJON หรือเทียบเท่า 

วันที่หก  ดิจอง (ฝรัง่เศส) – ปารีส – พระราชวังแวรซ์ายน์ - ล่องเรือบาโตว์มุช  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางเข้านครปารีส (315กิโลเมตร) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศสโดยรถโค้ช 
ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ าสมัยแห่งหน่ึของโลก และ

ด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น นครปารีสจึงเมืองท่องเที่ยวที่สุดแสนโรแมน

ติค ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปฐพี ซ่ึงอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลาง

ของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 20  กิโลเมตร เพื่อชมความงามของห้องต่าง ๆ 

อาทิ  ห้องอพอลโล,ห้องฮอลล์ออฟมิลเลอร์, ห้องนโปเลียน, แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วย

ภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือเอกชาวฝร่ังเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่

งดงามล้ าค่าที่สุดแห่งหน่ึงของโลก จากน้ันไปชมสวนแบบฝร่ังเศส ที่หลายประเทศนิยมในการน า

รูปแบบการจัดสวนแพร่หลายไปทั่วโลก อิสระให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากการได้มาเยือน ณ 

สถานที่แห่งน้ี (ปิดทุกวันจันทร์) จากน้ันน าท่านชมความงามของนครปารีสด้วยการล่องเรือบาโตว์

มุช  ล่องชมความสวยงามของปารีสจากอาคารที่งดงามบนสองฝั่งแม่น้ าแซนต์ น าท่านเลือกซ้ือ

สินค้าจากร้านค้าปลอดภาษีชื่อดังของปารีส จากน้ันน าท่านเดินเล่นช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง

อย่าง แกลเลอรี่ ลาฟาแยต ฯลฯ 
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ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น   

เมนู หอยเอสคาโก้+ไวน์แดง 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL MERCURE, PARIS หรือเทียบเท่า  
วันที่เจ็ด  ปารีส – ประตูชัยแห่งจกัรพรรดินโปเลียน–ดิวตี้ฟร-ีอิสระช้อปปิ้งถนนชองส์เอลิเซ ่

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าชมประตูชัยแห่งจกัรพรรดินโปเลียน ณ.จัตุรัส ชาร์ลส เดอโกล์ล  จัตุรัสคองคอร์ตทีต่ั้งของเสา

หินโอเบลิสจากวหิารลกัซอร์ในอิยิปต์  โดมอินวาลิด สถานทีเ่กบ็พระศพจกัรพรรดินโปเลียน น าทกุ

ท่านเดินทาง  สู ่ Champ de Mars เป็นพ้ืนที่สวนสาธารณะ   ติดกับโรงเรียนเตรียมทหาร Ecole 

Militaire  ซ่ึงเป็นสถานทีท่ี่ถ่ายรูปหอไอเฟลในมุมที่สวยที่สดุ   จากน้ันน าทา่นช้อปปิ้งสินคา้ที ่

ร้านดิวตี้ฟรีคุณภาพเยี่ยมจากร้านค้าปลอดภาษี ชือ่ดังของปารีส  

จากน้ัน อิสระให้ทา่นไดเ้ดินช้อปปิ้งใจกลางเมืองปารีส   "ถนนชองส์เอลิเซ่" ถนนสายที่มชีื่อเสียง

ที่สุดของปารีส เป็นย่านหรูหราราคาแพง เต็มไปดว้ยร้านค้า, ร้านอาหารและร้านกาแฟสวยหรู หรือช้

อปปิ้งทีห่้างสรรพสินค้าชื่อดงั อาทิ แพรงตองส์ หรือ แกลลารีลาฟาแยตต์     

***รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย*** 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ร้านอาหารไทย 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั HOTEL MERCURE, PARIS หรือเทียบเทา่  

 

 
 

วันที่แปด ปารีส – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

11.00 น. จากน้ันท าท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ล เดอ โกล  

13.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 931  

 

วันที่เก้า กรุงเทพฯ 

05.55 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดภิาพ  

หมายเหตุ รายการทัวร์อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ก าหนดการเดินทาง    24 มีนาคม – 1 เมษายน  2559 

คณะผู้เดินทาง ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว 

ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) 2-3 ท่าน/ห้อง 71,900 บาท 44,900 บาท 

เด็กอายุมากกว่า 7-12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 71,900 บาท 44,900 บาท 

เดก็อายุมากกว่า 7-12 ปี พกักับ 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 69,900 บาท 42,900 บาท 
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เดก็อายุต่ ากว่า 7 ปี พกักบั 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 67,900 บาท 40,900 บาท 

ห้องพักเด่ียวเพ่ิมท่านละ  13,000 บาท 

มีวีซ่าแล้วลดท่านละ 3,200 บาท 

 

ก าหนดการเดินทาง    7 – 15 เมษายน 2559  (เทศกาลสงกรานต์) 

อัตราค่าบริการ 

คณะผู้เดินทาง ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว 

ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) 2-3 ท่าน/ห้อง 93,900 บาท 51,900 บาท 

เด็กอายุมากกว่า 7-12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 93,900 บาท 51,900 บาท 

เดก็อายุมากกว่า 7-12 ปี พกักับ 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 91,900 บาท 49,900 บาท 

เดก็อายุต่ ากว่า 7 ปี พกักบั 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 89,900 บาท 47,900 บาท 

ห้องพักเด่ียวเพ่ิมท่านละ  15,000 บาท 

มีวีซ่าแล้วลดท่านละ 3,200 บาท 

 
*** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีข้ึนไป เข้าพักแบบไม่มีเตียง*** 
*** การเดินทางในแตล่ะคร้ังจะต้องมีผู้โดยสาร จ านวน 20 ท่านข้ึนไป หากจ านวนผูโ้ดยสารต่ ากวา่ 15 ผูใ้หญ่ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือ เปลีย่นแปลงราคา 
*** บริษัทฯของสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหากสายการบินเปลี่ยนแปลงราคาหลังจากออกราคาน้ีไปแล้ว 

*** กรณีทีนอน 3 ท่าน/ห้อง บางโรงแรมที่ยุโรปอาจจะไม่มี ลกูคา้จ าเป็นต้องจา่ยหอ้งพักเดี่ยวเพิ่ม (Single)  
*** กรณีห้องพกัตา่งประเภทกัน เช่น ห้องคู่ 2 ท่าน/หอ้ง (Twin/Double) หรือ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง 
(Triple Room) หรือ หอ้งพักเดี่ยว (Single) ห้องพักอาจจะไม่ตดิกัน หรือ คนละชั้น เน่ืองจากโรงแรมอาจจะ
แยกประเภทห้องแตล่ะชั้นกนัไป แตกตา่งกัน 
***หากลูกค้าคอนเฟิร์มการเดินทาง กรุณาส่งส าเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่า เน่ืองจากคิวยื่นวซี่า
ประเทศฝร่ังเศสแน่นมาก*** 

อัตราน้ีรวม 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบั ช้ันประหยัด ตามเส้นทาง  

 ค่าโรงแรมที่พัก (สองทา่นตอ่หน่ึงหอ้ง), ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ  

ตามรายการที่ระบ ุ

 ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ได้ระบุ, ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งที่มี 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าฝร่ังเศส (เชงเก้น) **เป็นไปตามเงือ่นไขและกฏเกณฑ์ของสถานฑูตกลุม่เชงเก้น** 

 ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ 

 ค่าประกันการเดินทาง Allianz Global Travel Insurance Group Tour Worldwide 

คุ้มครองการสญูเสียชวีิต/อวยัวะจากอุบตัิเหตุ ส าหรับผูเ้อาประกันภัยอายุมากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ป ีไม่เกนิ 
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1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในตา่งประเทศไม่เกิน 1,500,000 บาท ทั้งน้ีครอบคลุมถึง

ประกันสุขภาพที่ไม่ไดเ้กดิจากโรคประจ าตวั 

 ค่าน้ ามันจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน ณ  วันที ่8 มกราคา 2559 และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลี่ยนราคาตามภาษีน้ ามันหากสายการบินมีการปรับเพิ่มข้ึนหลังจากนี้ 

อัตราน้ีไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง, คา่ท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนต่างด้าว, ค่าใช้จา่ยอัน

เกดิจากการท าหนังสือเดินทางหายทุกกรณี 

 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเ่กินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมตอ่ท่าน) 

 ค่าใช้จา่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น คา่เคร่ืองดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิม่เอง  

 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  คา่โทรศพัท์  คา่ซักรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จา่ย 3%  

 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 2 ยูโร/ท่าน/วัน และทปิคนขับรถ 2 ยูโร/ ท่าน/วัน 

 ไม่แจกน้ าดื่มบนรถ 

 ไม่มีแจกกระเปา๋ 
เงื่อนไขการจองทัวร์และการช าระเงิน  

1. ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคา่มัดจ าเป็นจ านวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หน่ึงท่าน ทา่นต้อง

เตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพือ่อ านวยความสะดวกส าหรับทา่นในการท าวีซ่า ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 

21วัน หรือ( 3 สัปดาห์ ) ในการท าวีซ่าเข้าประเทศ หากเอกสารทา่นลา่ชา้ไม่ทันก าหนดหรือไมค่รบตาม

มาตรฐาน ที่สถานทูตก าหนดในเร่ืองการงาน และการเงิน หรือการให้ข้อมลูทีเ่ป็นเท็จอันเป็นผลท าให้

สถานทตูปฏเิสธการ ออกวีซ่า  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมค่ืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด  

และหากวางมัดจ า หรือออกตั๋วแลว้ บริษัทฯไม่สามารถคนืค่าตั๋วไดเ้พราะเป็นเงื่อนไขของสายการบิน 

เน่ืองจากเป็นต๋ัวโปรโมชัน่ ซื้อต๋ัวขายขาด ไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงใดๆได้ทัง้สิ้น เช่น ไม่สามารถ 

คืนเงินค่าตั๋ว, เปลี่ยนแปลงช่ือผู้เดินทาง, เปลี่ยนเสน้ทาง, เลื่อนวันเดินทางได้ ฯลฯ 

2. ส าหรับค่าทัวร์สว่นทีเ่หลือ บริษัทฯ จะขอเก็บทั้งหมดกอ่นการเดินทางอย่างน้อย 15 วันท าการ หาก

ไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ 

3. หลังจากทา่นตกลงจากจองเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งแฟ๊กซ์ส าเนาหนังสอืเดินทาง  

การยกเลกิ 
 แจ้งยกเลกิก่อนการเดินทาง 45 วันท าการ คืนค่ามัดจ าทัง้หมด 
 หากท่านแจ้งยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 45 วัน  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 

หรือออกตั๋วแลว้ บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าตั๋วไดเ้พราะเป็นเงื่อนไขของสายการบิน เน่ืองจากเป็นราคาต๋ัว

โปรโมชั่น ซื้อต๋ัวขายขาด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใดๆได้ทั้งสิ้น เช่น ไม่สามารถ คืนเงินค่าตัว๋, 

เปลี่ยนแปลงช่ือผู้เดินทาง, เปลี่ยนเส้นทาง หรือเลื่อนวันเดินทางได้ ฯลฯ 
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหน่ึงในคณะของทา่นไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ

วีซ่าไมว่่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลกิ

พร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเงือ่นไขของวันเวลาที่ยกเลกิดังกลา่วข้างต้น  
 กรณียกเลิก ด้วยเหตุผลส่วนตัว  เช่น  หยดุงานไมไ่ด้ หรือ ตดิธุระสว่นตวั หรือเอกสารไม่พร้อมที่ยื่นวีซ่า

ได้ (ทา่นยกเลกิเอง หรือ เอกสารไม่สมบูรณ์) ก่อนเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืน

มัดจ าทัง้หมด *** แต่หากทา่นสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได้ โดยย่ืนวีซ่าได้ทันตามก าหนดเวลา 

และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้ ทางบริษัทฯ จะคืนมัดจ าทัง้หมด กรณียัง

ไม่ได้ยื่นวีซ่า หรือ ออกต๋ัว แต่หากด าเนินการทั้ง 2 อย่างทีก่ล่าวข้างต้นแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิด
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ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง เช่น ค่าวีซ่า, ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ฯลฯ ส าหรับผูท้ี่มาแทนคิดค่าใช้จา่ยที่

เกิดข้ึนใหมจ่ริง เช่น ค่าวซี่า และ ค่าตั๋ว  *** 

 กรณเีจบ็ปว่ย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง  
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คดิค่าใช้จา่ยทีเ่กดิตามความจริงทั้งหมด หรือ คดิตามค่าเสยีหาย เช่น คา่ตัว๋โดยสาร

, ค่าโรงแรม, คา่ธรรมเนียมวีซ่า, ค่ารถ เป็นต้น  
 กรณวีีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนค่าทัวร์

ทั้งหมด 
 กรณวีีซ่าผา่นแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้  เน่ืองจากผูเ้ดินทางทา่นอื่นในกลุ่มโดนปฏเิสธวีซ่า หรือไม่

ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จา่ยจริงที่เกดิข้ึนแล้วกับท่าน เป็นกรณี
ไป 

 กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจ้าหน้าที่ไมว่่า
เหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

การสะสมไมล์ของสายการบิน 

การเดินทางเป็นหมูค่ณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมล์ได้ 50 % จากไมล์ปกติ และสามารถสะสมไมล์ไดใ้น

เครือ Star Alliance ได้ 50% เช่นกัน 

กระเป๋าเดินทางและสัมภาระ 

 - กระเป๋าใบใหญ ่ (ควรมีล้อลาก/เข็นได้) ทีจ่ะบรรทุกใส่ใตท้้องเคร่ืองบิน น้ าหนักไม่เกินทา่นละ 30   กิโลกรมั (หาก

น้ าหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บคา่ระวางเพิม่ได้) ควรใส่กญุแจอย่างหนาแน่น 

(สาหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดัหรือ Economy Class Passenger)  

- กระเป๋าส าหรับหิว้ข้ึนเคร่ือง สายการบินอนุ ญาตใหไ้ด้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และความกว้าง+ยาว+สูง ไมเ่กนิ 115 

เซนตเิมตร หรือ 25 เซ็นตเิมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนตเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนตเมตร (18 น้ิว)  

- ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนญุาตให้โหลดใต้ทอ้งเคร่ืองได ้แคท่่านละ 1 ใบ/ท่านเท่าน้ัน และ หิ้วข้ึนเคร่ืองได ้

1 ใบ/ทา่นเช่นกัน 

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการไม่รับการจองทัวร์ เน่ืองจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในโปรแกรมทัวร์ไม่ 
เอื้ออ านวยต่อบุคคลดังต่อไปน้ี  

1. เดก็ที่มอีายุในระหวา่งแรกเกดิถึง 4 ขวบ 

2. ผู้สูงอายุทีม่ีความจ าเป็นตอ้งใช้วลีแชร์, ไม้เท้า, หรือเคร่ืองมือตา่งๆในการพยุงตวั 

3. ผู้เดินทางทีบ่่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 

 

 

สถานทีเ่ข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
การจัดท าโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมทัวร์ตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ถานที่

เข้าชมน้ันๆ ปดิท าการ หรือ ปิดโดยมไิด้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า หรือ การเปิดจองผ่านระบบออนไลน์ โดยในวันทีค่ณะ

จะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกลา่วได ้ทางบริษัทจะคืนเงิน Entrance Fee (ราคากรุ๊ปทวัร์) ตามที่ระบุไว้
ในเอกสารของสถานที่นั้นๆ หรือสลบัโปรแกรม เพือ่ให้ทา่นไดเ้ข้ามสถานที่ดังกลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ชา้ หรือเหตใุด

เหตุหน่ึงในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเข้าสถานทีด่ังกล่าวได ้ทางบริษัทฯ จะไม่มกีารคืนเงิน

ใดๆให้แก่ทา่น เน่ืองจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแล้ว  

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 
ในประเทศตา่งๆในแถบยุโรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบุหร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ตา่งๆ จะมีข้อก าหนด
ที่ชดัเจน ในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สูบบหุร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 
หมายเหตุ  
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1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะ

ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การ

นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ เป็นต้น 

2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการใดรายการหนึ่ง ไม่สามารถน ามาเป็น

ส่วนลด หรือคืนเงินได้ในทุกกรณี 

3. เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯ จะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ  

4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยกองตรวจคนเข้าเมือง 

5. เนื่องจากมีสิง่ผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย 

หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน  

6. สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า (ไม่คืนทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว) 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับจองทวัร์แก่ลูกค้าที่มีการต้ังครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป (เพราะอาจจะเกิดอนัตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี

ใบรับรองแพทย์) 

8. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสอืเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากทา่นถูกปฏิเสธการ

เข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

9. ทา่นที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยัน การ

เดินทาง หากทา่นออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้ว ทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายนั้นได้ กรณี CHECK-

THROUGH (เช็คจากตา่งจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋าเดินทาง ต้องออกตั๋วให้ถูกต้องตรงกับหนังสอืเดนิทางเท่านั้น แต่ขอเรียนแนะน าว่า ท่าน

ควรเช็คกระเป๋ามาสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิแล้วเช็คไปยุโรปอีกคร้ัง เพราะจากสถิติลูกค้าที่กระเป๋าหลง ไม่ไปกับเจ้าของจะเป็นลูกค้าที่เช็ค

มาจากตา่งจังหวัดมากที่สุด 

10. ใน 1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00 น. หากมี

การเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปล่ียน 

11. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุ

จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

12. เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท์ั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 

/ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของทางบริษัทฯ แล้ว 

 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) และ
หรือโรงแรมที่มีห้อง  3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม  
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กับ
การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การ

เรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  

2. หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง  

3. ที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน หรือ ผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด ซึ่งทางสายการบิน จะ

ล็อคที่นั่งไว้ ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการได้ เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมี

ปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ที่

นั่ง Long leg ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เชค็อินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นั้น  

 


