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วันท่ี รายละเอียดทองเที่ยว 

1  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ) 

2  กรงุเทพฯ - กรงุโรม (ประเทศอติาล)ี - โคลอสเซี�ยม - นํ�าพุเทรวี� -  บนัไดสเปน - เมอืงฟลอ
เรน้ซ ์

3  เมอืงฟลอเรน้ซ ์- เมอืงปิซา่ - หอเอนปิซา่ - เมอืงเลวานโต -  เวนสิ เมสเตร ้

4  เมอืงเวนสิ – เกาะเวนซิ – เมอืงเวโรน่า – มลิาน 

5  มลิาน - เมอืงลเูซริน์ - อนุสาวรยีร์ปูสงิโตหนิแกะสลัก - สะพานชาเปล -  กรงุเบริน์ 

6  กรงุเบริน์ - เมอืงกรนิเดอวาลด ์- ยอดเขาจงุเฟรา TOP OF EUROPE - ฝรั�งเศส 

7  สตราสบรูก ์- กรงุปารสี 

8  ปารสี - พระราชวงัแวรซ์าย - จัตรุัสทรอคาเดโร - หอไอเฟล - ประตชูยันาโปเลยีน - ชอ้ปปิ�ง
ยา่นฌ็องป์เอลเิซ ่

9  กรงุปารสี  – กรงุเทพ 

10  สนามบนิสวุรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

25 Dec 2018 - 03 Jan 

2019  
89,991  89,991 87,991 0 14,900 



 
รายละเอยีดทวัร ์

วันที่ 1 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ(กรุงเทพฯ) 

21.00  คณะพรอ้มกนัที�จุดนัดหมาย ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ 
ช ั�น 4 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหแ้กท่า่น 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ - กรงุโรม (ประเทศอติาล)ี - โคลอสเซี�ยม - นํ�าพุเทรวี� -  บนัไดสเปน - 
เมอืงฟลอเรน้ซ ์

00.20  บนิลดัฟ้าออกเดนิทางสู ่ประเทศอติาล ี โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG 

(เวลาทอ้งถิ�นประเทศอติาล ีชา้กวา่ประเทศไทย ประมาณ 5 ชั�วโมง) 

06.50  เดนิทางถงึทา่อากาศยานลโีอนารโ์ดดาวนิช ีกรงุโรม ประเทศอติาล ีหลงัผา่นพธิี
การตรวจคนเขา้เมอืง รับสมัภาระและผา่นศลุกากรเป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ 

 จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่กรงุโรม (ROME) เมอืงหลวง และ เมอืงที�ใหญท่ี�สดุของ
แควน้ลาซโีอ ประเทศอติาล ีตั �งอยูท่างตอนกลางของประเทศ  มปีระวตัศิาสตรแ์หง่
จักรวรรดโิรมันที�ยาวนานถงึ 2,000 ปี  มคํีาพดูที�วา่ “ถนนทุกสายมุง่สูก่รงุโรม” เพราะ
นอกจากจะมสีถาปัตยกรรมอันยิ�งใหญแ่ลว้ โรมยงัเป็นเมอืงหลวงดา้นแฟชั�นของโลก ที�
เต็มไปดว้ยสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย เชน่  PRADA , ARMANI, VERSACE และ FERRE 
นําทา่นสูห่นึ�งในสญัลักษณ์ของกรงุโรม สนามกฬีาโคลอสเซี�ยม 
(COLOSSEUM)ไดร้ับเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 7 ส ิ�งมหศัจรรยข์องโลกยคุใหม ่อดตีใชเ้ป็น
สถานที�ตอ่สูข้องนักรบตา่งๆ จผุูช้มไดถ้งึ 50,000 คน ถอืเป็นตน้แบบและแรงบันดาลใจ
ใหก้บัสถาปัตยกรรมสมัยใหมอ่กีมากมาย ใหท้า่นไดเ้กบ็ภาพความประทบัใจ จากจุดที�
เห็นววิโคลอสเซยีมกนัแบบเต็ม ๆ ชมประตชูยัคอนสแตนตนิ (ARCH OF 
CONSTANTINE) ประตชูยัคอนสแตนตนิ ถอืวา่เป็นมรดกสําคัญของประเทศอติาลอีกี
ที�หนึ�ง ตั �งอยูร่ะหวา่งโคลอสเซยีมและพาลาตนิฮลิล ์ประตชูยัคอนสแตนตนิ (ARCH OF 
CONSTANTINE) นั�นสรา้งขึ�น ในวนัที� 28 ตลุาคม ค.ศ.312 เพื�อฉลองชยัชนะของ
จักรพรรดคิอนสแตนตนิที� 1 ที�มชียัชนะเหนอื MAXENTIUS ในสงคราม BATTLE OF 
MILVIAN BRIDGE ซึ�งประตนูี�ถอืไดว้า่เป็นตน้แบบของประตชูยัอื�นๆ เชน่ ประตชูยั
ฝรั�งเศส นําทา่นชมอนุสาวรยีพ์ระเจา้วคิเตอรเ์อ็มมานูเอ็ล (VICTOR 
EMMANUEL  MONUMENT) หรอืพระบดิาของชาวอติาเลยีน ผูส้ถาปนาประเทศ
อติาล ีพรอ้มชมร่องรอยของศนูยก์ลางแหง่จักรวรรดิ�โรมันที�โรมันฟอรั�ม (ROMAN 
FORUM) ชมนํ �าพุเทรวี� (TREVI FOUNTAIN) เป็นสถาปัตยกรรมบาร็อกที�บ่งบอกถงึ
ความหรูหราโออ่า่และความมอํีานาจนํ�าพุเทรวี�แหง่นี� เริ�มเป็นที�รูจ้ักและมชีื�อเสยีงจาก
ภาพยนตรเ์รื�อง “THREE COINS IN THE FOUNTAIN” นักทอ่งเที�ยวที�มาชมนํ�าพเุทรวี�
แหง่นี�มคีวามเชื�อวา่ หากโยนเหรยีญลงไปแลว้จะไดก้ลบัมาเยอืนกรงุโรมอกีครั �งหนึ�ง 
(ทา่นสามารถลิ�มลองไอครมีโฮมเมด เจลลา่โต ้ตน้ตําหรับสไตลอ์ติาเลี�ยนไดท้ี�นี�) นํา
ทา่นอสิระเดนิเลน่เลอืกซื�อสนิคา้ตา่ง ๆ ที�ย่านบนัไดสเปน (SPANISH STEPS) 
จัตรุัสแหง่นี�ถกูเรยีกชื�อตามสถานทูตสเปนซึ�งตั �งอยูใ่กล ้ๆ  กบับรเิวณนั�น ปัจจบัุนเป็น
แหลง่พบปะพักผอ่น เป็นแหลง่ชอ้ปปิ�งที�มสีนิคา้แบรนดเ์นม และสนิคา้ของที�ระลกึตา่งๆ 

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 นําทา่นเดนิทางออกสูภ่าคกลางของประเทศ เขตแควน้ทอสคาน่าที�ม ีเมอืงฟลอเรน้ซ ์



 
เป็นเมอืงหลวง นครที�รุง่เรอืงสดุในชว่งยคุทองของศลิปอติาล ีเป็นเมอืงหลวงของ
แควน้ทัสกานี และเป็นถงึเมอืงหลวงของราชอาณําจักรอติาล ีระหวา่ง ค.ศ. 1865 ถงึ 
ค.ศ. 1870 ตั �งอยูบ่นฝั�งแมนํ่�าอารโ์น มปีระชากรแค ่400,000 คนในเขตเมอืง แตด่ั �งเดมิ
ในยุคกลาง เคยเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ ,การเงนิ และศลิปวทิยาการ ภายใตก้าร
ปกครองของตระกลูเมดชิ ิตลอดระยะทางทา่นจะไดส้มัผสัร่องรอยอารยธรรมของชาว
อทีรัสกนั ที�อาศยัอยูม่าตั �งแตก่อ่นครสิตกาล จนกระทั�งจักรวรรดโิรมันเขา้มาครอบครอง 
บา้นเรอืนตลอดจนปราสาทเกา่แกต่ั �งอยูบ่นเนนิเขาเป็นชยัภมูทิี�เหมาะสม ผา่นทอ้งทุง่
เกษตรกรรมและแหลง่ผลติไวนช์ั �นดขีองแควน้นี�    

ค่ํา  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั HOTEL PRESIDENT PRATO หรอืเทยีบเทา่ 

วันที่ 3 เมอืงฟลอเรน้ซ ์- เมอืงปิซา่ - หอเอนปิซา่ - เมอืงเลวานโต -  เวนสิ เมสเตร ้

เชา  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที�พกั   

 นําทา่นเดนิทางสู ่  เมอืงปิซา่ (PISA)   เมอืงที�เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมที�เป็นมรดก
โลก อยูบ่นฝั�งแมนํ่�าอารใ์นเป็นเมอืงหลวงของจังหวัดปิซา่อยู่ในแควน้ ตอสกานา 
ประเทศอติาล ีอยูท่างตะวันตกของเมอืง ฟีเรนเซ (ฟลอเรนซ)์ และทางตะวนัตกเฉียง
เหนือของเมอืง เป็นเมอืงที�เป็นที�รูจ้ักอย่างดเีกี�ยวกบัหอเอนเมอืงปิซา่ ซากโบราณวตัถุ
ของเมอืงที�ยงัหลงเหลอืจากศตวรรษที� 5 กอ่นครสิตกาล เป็นเมอืงที�เคยมคีวามสําคญั
มากดา้นการคา้ขายในแถบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ปิซา่เป็นเมอืงที�มคีวามสําคญัดา้นทาง
ทะเลในชว่งประมาณศตวรรษที�11 ที�ถอืวา่เป็นสาธารณรัฐทางทะเลที�เป็นประวัตศิาสตร์
ของประเทศอติาล ีจัตรุัสดโูอโมแหง่ปิซา แหง่เมอืงปิซาไดร้ับเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโก
ใหข้ึ�นทะเบยีนเป็นมรดกโลก เมื�อปี ค.ศ. 1987  นําทา่นเที�ยวชม จตัุรสักมัโปเดยม์รีา
โกล ี(CAMPO DEI MIRACOLI) ซึ�งแปลวา่ "จัตรุัสอศัจรรย"์ ไดร้ับลงทะเบยีนเป็น
มรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกใ้นชื�อ “จตัุรสัดโูอโมแหง่ปิซา่” คอืบรเิวณที�ลอ้มรอบ
ดว้ยกาํแพงใจกลางเมอืงปิซา่ ประกอบไปดว้ยสิ�งกอ่สรา้งไดแ้ก ่มหาวหิารปิซา่ 
(DUOMO DI PISA), หอเอน (TORRE), หอศลีจุม่ (BAPTISTERY) เริ�มสรา้งปี
ค.ศ.1173 แลว้เสร็จในปีค.ศ.1372 องคก์ารยเูนสโกป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ในปีค.ศ.1987 อสิระใหท้า่นถา่ยภาพเป็นที�ระลกึตามอัธยาศยั 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

 นําทา่นเยี�ยมชม เมอืงเลวานโต (LEVANTO) เป็นอกีเมอืงหนึ�งที�มคีวามสวยงามของ
ภมูภิาคลกิเูลยี ที�สําคญัเมอืง    นี�เป็นที�พํานักของขนุนางคนสําคญัตั �งแตส่มัยอาณาจักร
โรมนั ทําใหม้วีลิลา่สวยๆตั �งเรยีงรายอยูบ่นเนนิเขา พรอ้มกนันี�ยังเป็นเมอืงที�ปลกูตน้
มะกอกคณุภาพดทีี�สดุแหง่หนึ�งของอติาลก็ีวา่ได ้ นําทา่นเดนิทางสู ่เวนสิ เมสเตร ้
(VENICE MESTRE) เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต (VENETO) เป็นแควน้ที�มคีวามมั�ง
คั�งและเป็นแหลง่อตุสาหกรรมมากที�สดุในประเทศอติาล ีและยงัเป็นหนึ�งในแควน้ที�มี
นักทอ่งเที�ยวมาเยอืนมากที�สดุแหง่หนึ�งอกีดว้ย ในทกุๆ ปีม ีนักทอ่งเที�ยวมาเยอืนไมตํ่�า
กวา่ 60 ลา้นคน 

ค่ํา  รบัประทานอาหารคํ�า ณ โรงแรมที�พกั 

 นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั BEDBANK ANTONY (*ANTONY + ANTONY 
PALACE*)  หรอืเทยีบเทา่ 



 

วันที่ 4 เมอืงเวนสิ – เกาะเวนซิ – เมอืงเวโรนา่ – มลิาน 

เชา  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้(TRONCHETO) นําทา่นลอ่งเรอืผา่นชม
บา้นเรอืนของชาวเวนสิ จากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่เกาะเวนสิ เมสเตร ้ (VENICE 
MESTRE) เป็นฝั�งแผน่ดนิใหญ่ เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต เวนสิ เป็นเมอืงที�ไดช้ื�อวา่
โรแมนตกิที�สดุแหง่หนึ�งของโลก ถกูสรา้งขึ�นจากการเชื�อมเกาะเล็ก ๆ จํานวนมากเขา้
ดว้ยกนัในบรเิวณทะเลสาบเวนเิทยี ซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของทะเลอาเดรยีตกิ เป็นเมอืงทา่
โบราณและเป็นเมอืงที�ใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนนในการคมนาคม นําท่านลงเรอื
เดนิทางสู ่เกาะซานมารโ์ค ชม จตัุรสัซามารโ์ค จัตรุัสที�ข ึ�นชื�อวา่สวยที�สดุแหง่หนึ�งใน
อติาลทีี�ม ีโบสถเ์ซนตม์ารค์ (ST. MARK’S BASILICA) เป็นฉากหลังสรา้งดว้ย
สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ที�ใหญ่ที�สุดในยโุรปตะวันตก ประดบัประดาดว้ยโมเสกทองคํา
อันงดงาม ผ่านชมสะพานถอนหายใจ (BRIDGE OF SIGHS) ที�เชื�อมตอ่ระหวา่ง
พระราชวงัเดมิ “DOGE PALACE” ซึ�งเคยเป็นที�ประทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดตี 
อกีทั �งยังเป็นศนูยก์ลางของการปกครองแควน้ในยุคสมยันั�นอกีดว้ย ชม คลองใหญ ่
(GRAND CANAL) คลองที�กวา้งที�สดุของเกาะ และสะพานรอิลัโต ้(RIALTO 
BRIDGE) งานกอ่สรา้งที�แสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นอัจฉรยิะดา้นสถาปัตยกรรม จากนั�น
เชญิท่าน ลอ่งเรอืกอนโดล่า** (หมายเหต ุราคาทวัรน์ี�ไมร่วมคา่ลอ่งเรอืกอนโดลา่ หาก
ทา่นใดสนใจกรุณาตดิตอ่หัวหนา้ทัวร)์ อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเที�ยวชมเกาะเพื�อชมมนต์
เสน่หแ์หง่นครโรแมนตกิ และชอ้ปปิ�งสนิคา้พื�นเมอืงของเวนสิตามอัธยาศยั อาท ิเครื�อง
แกว้มรูาโน่ตน้ตํารับของการเป่าแกว้ของชาวมูราโน่ ซึ�งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั �งแต่
บรรพชนโดยเครื�องแกว้แตล่ะชิ�นมรีูปแบบและคณุภาพเป็นที�ยอมรับจากนักทอ่งเที�ยวทั�ว
โลก หรอืจบิกาแฟในรา้น CAFE FLORIAN ที�เปิดใหบ้รกิารมาตั �งแตปี่ 1720 ทา่มกลาง
บรรยากาศอันแสนโรแมนตกิ 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื�นเมอืง 

 นําทา่นเดนิทางสู ่  เมอืงเวโรนา่ (VERONA)   เมอืงตน้กําเนดิของนยิายรักอมตะ “โร
มโิอและจูเลยีต” ที�เลา่ขานกนัมากวา่ 700 ปี โดยทา่นเชคเปียร ์นําชมบา้นเลขที� 23 
ของ จูเลยีต คาปเูลต ์กบัภาพของระเบยีงแหง่เรื�องราวโรแมนตกิที�จเูลยีตเฝ้ารอคอยพบ
โรมโิอทุกคํ�าคนื นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุมลิาน หรอืที�คนอติาเลยีนเรยีกว่ามลิาโน 
(MILANO) เป็นเมอืงหลวงทางแฟชั�นของโลกแขง่กบัปารสีในประเทศฝรั�งเศส เป็น
ศนูยก์ลางทางธรุกจิของอติาล ีนอกจากนั�นยงัม ีภาพวาดเฟรสโก ้ที�มชีื�อเสยีงโดง่ดัง 
และ โรงละครโอเปรา่ อนัลอืชื�อ 

ค่ํา  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั NOVOTEL MALPENSA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วันที่ 5 มลิาน - เมอืงลเูซริน์ - อนุสาวรยีร์ปูสงิโตหนิแกะสลกั - สะพานชาเปล -  กรุง
เบริน์ 

เชา  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที�พกั  

 นําทา่นเดนิทางสู ่มลิาน เพื�อใหท้า่นเดนิชมความสวยงามของบรเิวณภายนอกของ มหา
วหิารแหง่เมอืงมลิาน หรอื มลิาโนดโูอโม และชม แกลเลอรี� วคิเตอรแ์อมมานูเอล 
ศนูยก์ารคา้แหง่แรกของมลิาน ที�ไดร้ับการตกแตง่อย่างสวยงาม รวมทั �งถา่ยรปูกบั



 
อนุสาวรยีข์อง ลโิอนารโ์ด ดาวนิซี� ศลิปินชื�อดังของอติาล ีใหเ้วลาทา่นเดนิเลน่ชมเมอืง 
ชอ้ปปิ�งสนิคา้ขึ�นชื�อของอติาล ีจากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลูเซริน์ (LUZERN) เป็น
ดนิแดนที�ไดร้ับสมญานามวา่ “หลงัคาแหง่ทวปียโุรป” ถอืเป็นเมอืงตากอากาศที�โดง่ดงั
ของสวสิเซอรแ์ลนดแ์ละยังมคีวามสําคัญในดา้นการกอ่กําเนดิสมาพันธรัฐอกีดว้ย เมอืงนี�
ตั �งอยู่ตรงทะเลสาบขนาดใหญ่ที�ชื�อวา่ เวยีวาลดส์แตรท์เตอร ์อนัหมายถงึทะเลสาบสี�

พนัธรัฐ โดยจะถกูลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบและขนุเขา 
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

 นําทา่นถา่ยรปูกบั อนุสาวรยีร์ูปสงิโตหนิแกะสลกั (LION MONUMENT) 
สญัลักษณ์แหง่ความกลา้หาญ ซื�อสัตย ์และเสยีสละที�ถกูสรา้งขึ�นเพื�อเป็นเกยีรตแิด่
ทหารสวสิจากการปกป้องพระราชวงัตุยเลอลสีในพระเจา้หลยุสท์ี� 16 แหง่ฝรั�งเศส แวะ
ถา่ยภาพกบัสะพานไมท้ี�มชีื�อเสยีงที�สดุของลเูซริน์ สะพานชาเปล (CHAPEL 
BRIDGE) สะพานไมเ้กา่แกข่องเมอืงที�ม ีอายุกวา่ 600 ปี ทอดขา้มผา่น แมน่ํ �ารอยส ์
(REUSS RIVER) ตลอดสะพานประดบัดว้ยภาพเขยีนที�บอกเลา่ถงึ ประวัตศิาสตรข์อง
ประเทศไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิตามอัธยาศยักบัการ ชอ้ปปิ�งสนิคา้ที�มี
ชื�อเสยีงตา่งๆ มากมายของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์อาทเิชน่ ช็อคโกแลต และรา้น
ตวัแทนจําหน่ายนาฬกิาชื�อดงั เชน่ บุคเคอเรอร,์ กุบ๊เบอลนิ, เอ็มบาสซี�  จากนั�นนําทา่น
เดนิทางสู ่กรุงเบริน์ (BERN) เมอืงหลวงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เมอืงโบราณ
เกา่แก ่และ โรแมนตกิ สรา้งขึ�นเมื�อ 800 ปีที�แลว้ โดยมแีมนํ่�าอาเร่ (AARE) ลอ้มรอบตวั
เมอืง เสมอืนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาตไิว ้3 ดา้น คอื ทางดา้นทศิเหนอื ทศิใต ้และ 
ทศิตะวันออก สว่นทศิตะวนัตกชาวเมอืงไดส้รา้งกําแพง และ สะพานขา้มที�สามารถชกั
ขึ�นลงได ้นําทา่นเที�ยวชมสถานที�สําคัญตา่ง ๆ ในกรงุเบริน์ ซึ�งไดร้ับการยกย่องจาก
องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี�เบริน์ยงัถกูจัดอันดบั
อยูใ่น 1 ใน 10 ของเมอืงที�มคีณุภาพชวีติที�ดทีี�สดุของโลกในปี ค.ศ.2010 นําทา่นสู ่บอ่
หมสีนํี �าตาล ถอืเป็นสัญลักษณ์ของกรงุเบริน์   เนื�องดว้ยมปีระวตัคิวามเป็นมาตั �งแตส่มยั
ผูค้รองเบริน์ คอื ดยคุบรดโทลด ์ที� 5 แหง่ราชวงศแ์ซรงิเกนตรัสวา่หากลา่สัตวช์นดิใด
ไดเ้ป็นตวัแรกจะนํามาใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง สตัวต์วัแรกที�ลา่ไดค้อืหม ีจงึไดต้ั �งชื�อ
เมอืงนี�วา่ เบริน์ (BAREN ภาษาเยอรมันแปลวา่หม)ี สวนหมเีปิดใหช้มตั �งแตว่ันที� 25 
ต.ค. 2552 ถอืเป็นหนา้เป็นตาของเมอืง เมื�อแขกตา่งเมอืงมาถงึเมอืงนี� ตอ้งแวะเขา้มา
ชมเจา้หมกีอ่นเพราะสถานที�ตั �งอยูก่อ่นเขา้เมอืง บางวันผูด้แูลนําหมอีอกมาใหช้มความ
น่ารักในชว่งฤดรูอ้น และ หนาว จากนั�นนําทา่น ชมมารก์าสเซ ยา่นเมอืงเกา่ ปัจจบุนั
เต็มไปดว้ยรา้นขายดอกไม ้และ บตูคิ เป็นย่านที�ปลอดรถยนต ์จงึเหมาะกบัการเดนิเที�ยว
ชมอาคารเกา่ อายุ 200-300 ปี นําทา่นลัดเลาะชม ถนนจงุเคอรน์กาสเซ ถนนที�มรีะดบั
สงูสดุของเมอืงนี� ถนนกรัมกาสเซ ซึ�งเต็มไปดว้ยรา้นภาพวาด และ รา้นขายของเกา่ใน
อาคารโบราณ ชมนาฬกิาไซท้ค์ล็อคเคน่ทรมั อายุ 800 ปี ที�ม ี“โชว”์ ใหด้ทูกุ ๆ 
ชั�วโมงในการตบีอกเวลาแตล่ะครั �ง หอนาฬกิานี� ในชว่งปี ค.ศ. 1191 - 1256 ใชเ้ป็น
ประตเูมอืงแหง่แรก แตพ่อมกีารสรา้ง PRISON TOWER จงึเปลี�ยนไปใช ้PRISON 
TOWER เป็นประตเูมอืงแทน และ ดดัแปลงไซท้ค์ล็อคเคน่ทรัมใหก้ลายมาเป็นหอ
นาฬกิา พรอ้มตดิตั �งนาฬกิาดาราศาสตรเ์ขา้ไป  นําทา่นแวะถา่ยรูปกบั โบสถ ์
MUNSTER สิ�งกอ่สรา้งทางศาสนาที�ใหญ่ที�สดุในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ถกูสรา้งขึ�น
ในปี ค.ศ. 1421 ประตจูะมภีาพที�บรรยายถงึการตดัสนิครั �งสดุทา้ยของพระเจา้ 

ค่ํา  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารพื�นเมอืง 

 นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั HOTEL AMBASSADOR หรอืเทยีบเทา่ 



 

วันที่ 6 กรุงเบริน์ - เมอืงกรนิเดอวาลด ์- ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE - ฝร ั�งเศส 

เชา  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที�พกั  

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดอวาลด ์(GRINDELWALD) อันไดช้ื�อวา่เป็นเมอืงสกรีี
สอรท์ที�สวยที�สดุในโลกตั �งอยูใ่นหบุเขารายลอ้มดว้ยภูเขาที�สวยงามเป็นสถานที�โรแมน
ตกิที�สดุ นําทา่นสู ่สถานรีถไฟฟ้าเพื�อขึ�นรถไฟสายจุงเฟราบาหเ์นนสู ่ยอดเขาจงุเฟรา 
(JUNGFRAUJOCH) ซึ� งไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาตแิหง่แรกของยโุรป ระหวา่งทางกอ่นถงึจงุเฟรานั�น ทา่นสามารถพบเห็นบา้น
สไตลส์วสิน่ารักที�กระจัดกระจายอยูท่ั�วไป มทีั �งบา้นสนํี�าตาลเขม้ตดั กบั หนา้ตา่งสแีดง
สด, สคีรมีออ่นตดั กบั ประตหูนา้ตา่งสเีขยีวสด สวยงามแปลกตา และ มเีสน่ห ์ววิ
ธรรมชาตทิี�สลบักนัระหวา่งสเีขยีวของภเูขา ทุง่หญา้ กบั พื�นที�ที�ปกคลมุดว้ยหมิะสขีาว 
ระหวา่งการเดนิทางรถไฟจะจอดใหท้า่นไดช้มความงดงามของเทอืกเขาแอลป์จนถงึ
ยอดเขาจงุเฟรา (Jungfraujoch) ซึ�งมคีวามสงูถงึ 13,642 ฟตุ เป็นยอดเขาที�สงูที�สดุใน
ทวปียโุรป (TOP OF EUROPE) 

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 

 เชญิท่านสนุกสนาน กบั การเลน่หมิะในลานกวา้ง  SPHINX  จดุชมววิที�สงูที�สดุใน
ยโุรป  สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลที�สดุ ณ จดุ 3,571 เมตร สัมผัสกบัภาพของธาร
นํ�าแข็ง Alestsch ที�ยาวที�สดุในเทอืกเขาแอลป์ยาวถงึ 22 ก.ม. และ หนา 700 เมตร 
และ ไมค่วรพลาดกบัการสง่โปสการด์โดยที�ทําการไปรษณียท์ี�สงูที�สดุในยโุรป อสิระให ้
ทา่นไดเ้ดนิเลน่ และ ถา่ยรูปตามอธัยาศยั  สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอลิ
เกยีก -กราฟเฟนสตาดอง (ILLKIRCH GRAFFENSTADEN) เป็นเมอืงทอ่งเที�ยว
อกีเมอืงหนึ�งของประเทศฝรั�งเศสที�หอ้มลอ้มไปดว้ยธรรมชาตแิละขนุเขา ชมทัศนยีภาพ
แสนงดงามสองขา้งทาง 

ค่ํา  รบัประทานอาหารคํ�า ณ โรงแรมที�พกั 

 นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั 7 HOTEL & FITNESS หรอืเทยีบเทา่ 

วันที่ 7 สตราสบรูก ์- กรงุปารสี 

เชา  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที�พกั  

 นําทา่นเดนิทางสู ่ย่านรมินํ�าฝรั�งเศสนอ้ย PETITE FRANCE แหง่ STRASBOURG 
เป็นหนึ�งในแลนดม์ารค์สําคญัที�สดุของเมอืงนี� ที�มคีวามงดงามและความน่าสนใจใน
หลายๆจดุ สามารถชมความงดงามของสถาปัตยกรรมบา้นเรอืนตา่งๆในเมอืง สตารซบรู์
ไดท้ั �งการเดนิเทา้และลอ่งเรอื เพราะ PETITE FRANCE  ตั �งอยูร่มิแม่นํ�าสายสําคญั
ของฝรั�งเศส จัดวา่เป็นเมอืงที�มเีอกลักษณไ์ม่เหมอืนใคร อกีทั �งยังไดร้ับการลงทะเบยีน
เป็นมรดกโลกโดย UNESCO อกีดว้ย 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื�นเมอืง 

 จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่กรงุปารสี นครหลวงแหง่สาธารณรัฐฝรั�งเศส หนึ�งในเมอืง
หลวงที�สําคญัที�สดุแหง่หนึ�งของโลก และเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวฒันธรรมที�
ลํ�าสมัย นครหลวงแหง่แฟชั�น การศกึษา บันเทงิ วทิยาศาสตร ์และศลิปะ “มหานครแหง่
แสงไฟ” เมอืงในฝันที�เปี�ยมไปดว้ยเสน่ห ์



 
เย็น  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั BEST WESTERN PARIS CDG AIRPORT หรอืเทยีบเทา่ 

วันที่ 8 ปารสี - พระราชวงัแวรซ์าย - จตัรุสัทรอคาเดโร - หอไอเฟล - ประตชูยันาโป
เลยีน - ชอ้ปปิ� งยา่นฌ็องป์เอลเิซ ่

เชา  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที�พกั 

 นําทา่นถา่ยภาพความสวยงามบรเิวณภายนอก พระราชวงัแวรซ์ายส ์หนึ�งในสถานที�
ท่องเที�ยวที�มชีื�อเสยีงมากที�สดุของประเทศฝรั�งเศส ตั �งอยูท่างทศิตะวันตกเฉยีงใตข้อง
ปารสี ณ เมอืงแวรซ์ายส ์นับเป็นพระราชวงัที�มคีวามยิ�งใหญ่และงดงามอลงัการมากจน
ตดิหนึ�งในเจ็ดสิ�งมหศัจรรยข์องโลก อกีทั �งยงัไดร้ับการขึ�นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทาง
วฒันธรรม พระราชวงัสรา้งในรปูแบบสถาปัตยกรรมสไตลค์รสิตศ์ตวรรษที� 17 และ 18 
ภายในประกอบดว้ยหอ้งถงึ 700 หอ้ง รูปภาพทรงคณุคา่ 6,123 ภาพ และงานแกะสลกั
จากศลิปินชั �นเอก 15,034 ช ิ�น โดยมหีอ้งกระจก (GALERIE DES GLACES หรอื THE 
HALL OF MIRRORS) อันแสนโดง่ดงัจากการเป็นหอ้งลงนามในสัญญาสงบศกึระหวา่ง
สมัพนัธมติรกบัจักรวรรดเิยอรมัน ในสงครามโลกครั �งที� 1 ซึ�งถอืเป็นหอ้งแหง่
ประวัตศิาสตรท์ี�สําคญัทั �งยังมขีนาดใหญจํ่านวน 17 บาน ที�สามารถเป็นจุดชมววิทัศน์
ของสวนแวรซ์ายที�สวยงาม 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื�นเมอืง 

 นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุปารสี จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัทรอคาเดโร ซึ�งจากจดุนี�
ทา่นจะสามารถถา่ยรปูคูก่บั หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ซึ�งเป็นสญัลักษณ์ของ
ประเทศฝรั�งเศส และยังเป็นสิ�งกอ่สรา้งที�มชีื�อเสยีงที�สดุในโลก (หมายเหต ุ: ราคาทวัร ์
นี�ไมร่วมคา่ข ึ�นลฟิทข์องหอไอเฟล หากทา่นใดสนใจกรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร)์ 
ชมบรเิวณรอบนอกของพพิธิภณัฑล์ฟุวร ์อดตีพระราชวงัลฟูวร ์ที�ยิ�งใหญ่ที�สดุแหง่
หนึ�งของโลก ที�สรา้งขึ�นในสมยัพระเจา้ฟิลปิป์ ออกสุต ์ในปี ค.ศ 1204 และมกีารตอ่เตมิ
ปรับปรุงเรื�อยมาในหลายยคุหลายสมัย สมควรแกเ่วลานําทา่นชมความยิ�งใหญ่ของ 
ประตชูยันาโปเลยีน (ARC DE TRIOMPHE) เป็นอนุสรณ์สถานที�สําคญัในกรงุปารสี 
ดงัคําพูดที�วา่ “ถนนทุกสายมุง่สูป่ระต”ูตั �งอยูก่ลางจัตรุัสชารล์ เดอ โกล หรอื เป็นที�รูจั้ก
กนัในนาม "จัตรุัสแหง่ดวงดาว" จากนั�นนําท่านอสิระชอ้ปปิ�ง ณ ยา่นฌ็องป์เอลเิซ่ 
ยา่นชอ้ปปิ�งชื�อดงัของฝรั�งเศสที�ทุกทา่นไม่ควรพลาด มสีนิคา้แบรนดเ์นมตา่ง ๆ มากมาย
ใหท้า่นเลอืกซื�อตามอธัยาศยั อสิระชอ้ปปิ�งยา่นถนนโฮลมาน ที� หา้งแกลเลอรี� ลาฟา
แยตต ์(GALERIES LAFAYETTE) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญใ่หท้กุทา่นไดช้อ้ปปิ�ง
กนัแบบเต็ม ๆ พบสนิคา้เทรนดป์ารสีลา่สดุ เชน่ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, 
LONGCHAMP ฯลฯ รวมถงึนํ�าหมอแบรนชื�อดงัที�มใีหท้า่นไดเ้ลอืกชมอยา่งมากมาย และ
รา้นสนิคา้ 

ค่ํา  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั BEST WESTERN PARIS CDG AIRPORT หรอื
เทยีบเทา่            

  
  



 

วันที่ 9 กรุงปารสี  – กรุงเทพ 

เชา  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที�พกั  

 จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชารล์เดอโกลเพื�อใหท้า่นไดม้เีวลาทํา TAX REFUND 
คนืภาษีกอ่นเดนิทางกลบั อสิระอาหารกลางวัน เพื�อความสะดวกในการเดนิทาง 

12.30  บนิลดัฟ้าออกเดนิทงกลบัสู ่กรุงเทพ โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG 931 

วันท่ี 10 สนามบนิสุวรรณภมู ิ

06.00  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว
(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double)  หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละชั �นกนั และ

โรงแรมไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึ�งถา้เขา้พัก 3 ทา่น มคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพักเนื�องจากโรงแรม
นั�นไมส่ามารถจัดหาได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บเงนิเพิ�มเตมิในกรณีที�อาจมกีารแยก

หอ้งพัก 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอีณุหภมูตํิ�า 

3. กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมากและหอ้งพักในเมอืง
เต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที�มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะ
ทัดรัต และไมม่อีา่งอาบนํ�า ซึ�งขึ�นอยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี

ลักษณะแตกตา่งกนั 

  

หมายเหต ุ

** อตัราคา่บรกิาร อาจมกีารเปลี�ยนแปลง โปรดสอบถามเพิ�มเตมิ 

** ต ั�วกรุป๊ เมื�อออกต ั�วแลว้เลื�อนไมไ่ดท้กุกรณี (ตอ้งแจง้กอ่นลว่งหนา้หากทา่นมกีาร
เปลี�ยนแปลงต ั�ว) 

**โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสมขึ�นอยู่กบัดลุพนิจิของหัวหนา้ทวัรโ์ดยคํานงึถงึ
ความสะดวกสบายของลกูคา้เป็นหลกั 



 
  

อตัรานี�รวม   

-คา่ตั�วเครื�องบนิไป - กลบัสายการบนิ ไทย ชั �นประหยดั ** สะสมไมลไ์ด ้50 % 

-คา่ภาษีนํ�ามันเชื�อเพลงิและคา่ประกนัภัยการเดนิทางจากสายการบนิ 

-คา่โรงแรมที�พักตามที�ระบใุนรายการ 

-คา่อาหารและเครื�องดื�มทกุมื�อตามที�ระบุในรายการ 

-คา่รถรับ – สง่ระหวา่งนําเที�ยวตามที�ระบใุนรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 
ชั�วโมงตอ่วนั) 

-คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามที�ระบใุนรายการ 

-คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯ ที�คอยอํานวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทาง 

-คา่ประกนัอบุัตเิหตกุารเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละไม่เกนิ 1,500,000 บาท เงื�อนไขตาม
กรมธรรม ์

  

อตัรานี�ไมร่วม 

-คา่ลอ่งเรอืกอนโดลา่ ในกรณีที�ท่านประสงคจ์ะนั�งเรอื (ถา้ม)ี 

-คา่ธรรมเนียมวซีา่ในกลุม่เชงเกน้ 

-คา่ธรรมเนียมการทําหนังสอืเดนิทาง 

-คา่นํ�าหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีที�เกนิกวา่สายการบนิกําหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 

-คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯ ที�คอยอํานวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทาง 

-คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากที�รายการระบุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครื�องดื�มที�ไมไ่ด ้
ระบไุวใ้นรายการ เป็นตน้ 

-คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% (สําหรบักรณีที�ตอ้งการใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 

-คา่ทปิพนกังานขบัรถและมคัคเุทศก ์2,500 บาทตอ่ทา่น ตลอดการเดนิทาง ขอเก็บรวมใน
สว่นที�เหลอื 

-คา่ทปิหวัหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทยขึ�นอยูก่บัความพงึพอใจที�จะตอบแทนเป็นสนินํ�าใจในการบรกิาร 



 
-คา่ทปิอื�นๆ เชน่ พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบนิ เป็นตน้ 

  

การจองและชําระเงนิ 

ชําระคา่มดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั นับตั �งแตว่ันที�ท่านไดทํ้าการจองทัวร ์มฉิะนั�นจะ
ถอืวา่ทา่นยกเลกิการจองโดยอตัโนมัต ิชําระสว่นที�เหลอืภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนั�นจะถอืวา่

ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

  

การยกเลกิ 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั หักคา่มัดจํา 25,000 บาท (ชว่งเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหมเ่ป็น 45 
วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 - 29 วนั หักคา่มัดจํา 30,000 บาท (ชว่งเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหมเ่ป็น 
30 - 44 วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 - 14 วนั คดิคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร ์(ชว่งเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละ
ปีใหม ่1 - 14 วนั) 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนั ซึ�งจะเกดิขึ�นไดก็้ตอ่เมื�อไม่
สามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ทา่นหรอืผลการพจิารณาวซีา่ผา่นไมค่รบจํานวน 20 ทา่น 
และ/หรอื มผีูร้ว่มเดนิทางในคณะไมถ่งึ 20 ทา่น ซึ�งในกรณีนี�ทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิให้

ภายใน 15 วนั หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ื�นใหถ้า้ทา่นตอ้งการ 

ในการยื�นขอวซีา่ ทางบรษัิทฯ มหีนา้ที�อํานวยความสะดวกแกท่กุๆ ทา่นในการจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบ
ตามที�สถานทตูระบเุทา่นั�น (การอนุมัตวิซีา่ขึ�นอยูก่บัดลุพนิจิของแตล่ะสถานทตูนั�น) พรอ้มสง่มอบ

เอกสารประกอบการยื�นวซีา่ไมน่อ้ยกวา่ 3 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง 

ในกรณีที�เอกสารของทา่นไมส่มบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของทา่นได ้และทา่น
จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครั �ง หากตอ้งการขอยื�นคํารอ้งใหม ่(ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการ
คนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไม่ผา่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดกต็ามทา่น

ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได)้ 

ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นที�มเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ี�จะเดนิทางไปท่องเที�ยว
ยังประเทศตามที�ระบเุทา่นั�น การปฏเิสธวซีา่อนัเนื�องมาจากหลกัฐานในการขอยื�นวซีา่ปลอมหรอืผดิ
วตัถปุระสงคใ์นการยื�นขอวซีา่ทอ่งเที�ยว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ� ในการไมค่นืเงนิคา่ทัวรทั์ �งหมด 
(การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

หากทา่นสง่เอกสารลา่ชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวซีา่ของทา่นไม่ผา่นการพจิารณากอ่นการเดนิทาง 7 วนั
ทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคดิคา่ใชจ้่ายตามความเป็นจรงิ (คา่มัดจําตั�วกบัสายการบนิหรอื
หากทางบรษัิทฯไดดํ้าเนนิการออกตั�วแลว้ทางบรษัิทฯจะหกัคา่ตั�วเครื�องบนิเต็มจํานวนและจะทําการคนื



 
ใหท้า่นตามที�สายการบนิคนืใหก้บัทางบรษัิทฯ โดยใชเ้วลาประมาณ 6 เดอืนทั �งนี�บางสายการบนิไม่

สามารถคนืคา่ตั�วเครื�องบนิไดท้า่นสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบนิโดยตรง คา่ธรรมเนียมวซีา่ที�ทาง
สถานทตูเรยีกเก็บ คา่มัดจําในตา่งประเทศ โดยสว่นที�เหลอืจะคนืใหท้า่นภายใน 15 วนั 

ผูท้ี�ไมส่ามารถเดนิทางเขา้ – ออกเมอืงไดไ้มว่า่จะเป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศ หรอืใชเ้อกสาร
ปลอมในการเดนิทาง และสําหรับทา่นที�ถกูปฏเิสธวซีา่อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางทจุรติ 
หรอืจะหลบหนเีขา้เมอืง หรอืใชเ้อกสารปลอมประกอบการยื�นวซีา่ ทางบรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิทั �งหมดที�

ทา่นไดช้าํระคา่ทัวรม์าแลว้ไมว่า่บางสว่นหรอืเตม็จํานวนและทางบรษัิทฯจะแจง้เจา้หนา้ที�ดําเนนิการตาม
กฎหมาย 

สําหรบัผูเ้ดนิทางที�ทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ื�นวซีา่ให ้เมื�อผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิ�ในการไมค่นืคา่ทัวรทั์ �งหมด  ยกเวน้หากเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิัย และทางบรษัิทฯ จะขอ
ดําเนนิการแจง้ยกเลกิวซีา่ของทา่นเนื�องจากการยื�นวซีา่จะถกูระบุเป็นสถติขิองทางบรษัิทฯ กบัทาง

สถานทตู 

  

หมายเหตอุื�นๆ 

1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงหรอืยกเลกิรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� และจะไม่
รับผดิชอบใดๆ เมื�อเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้เชน่  การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการ

จลาจล การประทว้งตา่งๆ และการลา่ชา้ของสายการบนิหรอืการยกเลกิเที�ยวบนิรวมถงึในกรณีที�
ทรัพยส์นิสญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บที�นอกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร ์โดยทาง

บรษัิทฯ จะพยายามแกไ้ขใหด้ทีี�สดุ โดยจะคํานงึถงึประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

2.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาดงักลา่วไดต้ามความความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บั
สภาวะคา่เงนิบาทที�ไม่คงที� และกรณีที�สายการบนิมกีารเรยีกเก็บคา่นํ�ามนัเพิ�มหรอืคา่ตั�วเครื�องบนิ

เพิ�มเตมิจากราคาที�กําหนดไว ้โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้โดยยนืยนัจดหมาย
จากทางสายการบนิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนโปรแกรมเพื�อความเหมาะสม โดย

มไิดแ้จง้ลว่งหนา้โดยจะคํานงึถงึผลประโยชนท์ี�ผูเ้ดนิทางไดร้ับเป็นหลัก 

3.   เนื�องจากรายการทัวรน์ี�เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิ�การใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกประเทศ ไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิในทกุ

กรณี 

4.   หลังจากการจองและชําระเงนิมัดจําหรอืทั �งหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับใน
ขอ้ตกลงเงื�อนไขตา่งๆ ตามที�ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

  

หลกัฐานการยื�นวซีา่ฝร ั�งเศส 

  



 
เอกสารสําหรับการยื�นวซีา่ (ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งเดนิทางไปแสดงตนและสแกนลายนิ�วมอืกบัสถานทตู
ทกุกรณี) 

1. พาสปอรต์ ตอ้งอายไุม่ตํ�ากวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุและตอ้งมหีนา้วา่งเหลอืสําหรับประทบัตราวี
ซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกนหรอืประเทศอื�น 
ควรนําไปแสดงดว้ยเพื�อเป็นการง่ายตอ่การอนุมัตวิซีา่ 

2. รูปถา่ยส ีพื�นหลงัสขีาว (ไมใ่ชรู่ปขาวดําและหา้มสแกน) 

ขนาด 1.5x2 นิ�ว หรอื 3.5x4.5 เซนตเิมตร จํานวน 2 รูป 

ควรมอีายไุม่เกนิ 6 เดอืน และเหมอืนกนัทั �ง 2 รปู 

3. สําเนาทะเบยีนบา้น 

4. สําเนาบตัรประชาชน หรอื บัตรขา้ราชการ 

5. สําเนาสูตบิตัร กรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์ 

-กรณี เดนิทางกบับดิาหรอืมารดาท่านใดทา่นหนึ�ง ตอ้งทําจดหมายยนิยอม โดยที�บดิาหรอืมารดาจะตอ้ง
ไปยื�นเรื�องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัทา่นใดทา่นหนึ�งได ้

-กรณ ีเดนิทางกบับคุคลอื�น ทั �งบดิาและมารดาตอ้งแสดงความจํานงในการอนุญาต โดยระบ ุชื�อ และ
ความสมัพันธข์องบุคคลนั�นกบัครอบครัวดว้ย 

ยื�นเรื�องทําจดหมายยนิยอม ณ ที�วา่การอําเภอหรอืเขต โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการเขตลงลายมอื
ชื�อ พรอ้มประทับตรารับรองราชการอย่างถกูตอ้ง พรอ้มแนบสําเนาหนา้พาสปอรต์หรอืสําเนาบัตร

ประชาชนของบดิาหรอืมารดาหรอืผูป้กครอง (กรณีบดิามารดา หยา่รา้ง/เสยีชวีติ ตอ้งแนบ ใบหย่า/ใบ
มรณะ เพื�อเป็นการยนืยัน รวมถงึหนังสอืรบัรองบตุรบญุธรรม) 

6. สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกุล 

7. สําเนาทะเบยีนสมรสหรอืหยา่ (ถา้ม)ี 

8. หนงัสอืรบัรองการทํางาน 

พนกังานบรษิทั / ขา้ราชการ  หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิท หรอืสงักดัที�ท่านทํางานอยู ่ฉบบั
จรงิ ภาษาองักฤษเทา่น ั�น โดยระบ ุตําแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีที�เร ิ�มทํางาน และ
ชว่งเวลาที�ขอลางานเพื�อเดนิทางไปทอ่งเที�ยว หลังจากนั�นจะกลบัมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนด
ลา (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช้ื�อของ

แตล่ะสถานทูต) 

เจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย,์ หนังสอืรับรองบรษัิทที�คดัไวไ้มเ่กนิ 6 
เดอืน (กรณีธรุกจิสว่นตวัไมไ่ดจ้ดทะเบยีน ใชจ้ดหมายรับรองตนเอง พรอ้มแนบรปูถา่ยสถานที�ทํางาน

อยา่งนอ้ย 3-5 ใบ) 



 
นกัเรยีน / นกัศกึษา หนังสอืรับรองจากสถานศกึษา หรอื ใบรับรองจบการศกึษา ฉบับจรงิ 

ภาษาองักฤษเทา่นั�น 

เกษยีณอาย ุสําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ 

ผูส้งูอายุต ั�งแต ่70 ปีขึ�นไป แนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดนิทางทอ่งเที�ยวได ้

9. รายการเดนิบญัชอีอมทรพัย ์(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดอืนลา่สดุ ควรเลอืกบัญชทีี�มกีารเขา้
ออกสมํ�าเสมอ และมจํีานวนไม่ตํ�ากวา่ 6 หลัก (ยอดเงนิ 100,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น) **

สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและฝากประจําทกุกรณี** 

กรณีออกคา่ใชจ้า่ย ผูท้ี�สามารถออกคา่ใชจ้า่ยใหก้นัได ้มดีงัตอ่ไปนี� 

-มคีวามเกี�ยวขอ้งกนัทางสายเลอืด เชน่ พอ่แม่ พี�นอ้ง 

-สามภีรรยาที�จดทะเบยีนถกูตอ้งตามกฎหมาย (หากไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส ตอ้งเขยีนจดหมายพรอ้ม
แนบเอกสารเพิ�มเตมิ เชน่ สตูบิัตรบตุร สําเนาทะเบยีนบา้นโดยมทีี�อยูเ่ดยีวกนั) 

-บรษัิท ตอ้งมจีดหมายแสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ย โดยระบุชื�อผูเ้ดนิทางและเหตผุลที�จัดการ
เดนิทางในจดหมายดว้ย 

***หมายเหต:ุ ชื�อในเอกสารทั �งหมดควรถกูตอ้ง และตรงกนัตามหนา้พาสปอรต์ 

  

 


