
 

 

 

รหัสทัวร 1900039 
ทัวรอิตาลี  สวิสเซอรแลนด  ฝร่ังเศส  9 วัน 6 คืน (TG) 
มหาวิหารเซนตปเตอร   โคลอสเซ่ียม   น้ําพุเทรว่ี   หอเอนเมืองปซา   เกาะเวนิส   
อนุสาวรียรูปสิงโตหินแกะสลัก   พระราชวังแวรซายส   ลองเรือแมนํ้าแซนน    หอไอ
เฟล   จัตุรัสทรอคาเดโร   

 



 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
21.00 น.  คณะพรอมกันท่ีจุดนัดหมาย ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ

ช้ัน 4 เคานเตอร D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหแกทาน 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี) – มหาวิหารเซนตปเตอร - โคลอสเซ่ียม - น้ําพุเทรว่ี 
- บันไดสเปน –ปราโต 

00.01 น.  บินลัดฟ�าออกเดินทางสู ประเทศอิตาลี  โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 944 

06.00 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานลีโอนารโดดาวินชี กรุงโรม ประเทศอิตาลี หลังผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมือง รับสัมภาระและผานศุลกากรเปนท่ีเรียบรอยแลว / นําทานสู นครรัฐ
อิสระวาติกันศูนยกลางศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิกท่ีประทับขององคประมุขแหง
ศาสนา “พระสันตะปาปา” จากน้ันนําทาน ถายรูปดานนอกกับมหาวิหารเซนตปเตอรหน่ึง
ในส่ีของมหาวิหารเอกของกรุงโรมท่ีต้ังอยูใน เขตรัฐวาติกัน เปนส่ิงกอสรางท่ีใหญท่ีสุดใน
รัฐวาติกัน  และเปนสถานที่ที่ไดช่ือวาศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุดแหงหน่ึงของคริสตจักรโรมันคาทอลิก
อีกดวยนําทานเดินทางสู กรุงโรม (ROME) เมืองหลวง และ เมืองท่ีใหญท่ีสุดของแควน
ลาซีโอ ประเทศอิตาลี / นําทานถายรูปกับสนามกีฬาโคลอสเซ่ียม 
(COLOSSEUM)ไดรับเลือกใหเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคใหม อดีตใชเปน
สถานท่ีตอสูของนักรบตางๆ จุผูชมไดถึง 50,000 คน ถือเปนตนแบบและแรงบันดาลใจ
ใหกับสถาปตยกรรมสมัยใหมอีกมากมาย /ชมประตูชัยคอนสแตนติน(ARCH OF 
CONSTANTINE)ประตูชัยคอนสแตนติน/นําทานชมอนุสาวรียพระเจาวิคเตอรเอ็มมานู
เอ็ล(VICTOR EMMANUEL  MONUMENT)หรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน ผู
สถาปนาประเทศอิตาลี พรอมชมรองรอยของศูนยกลางแหงจักรวรรด์ิโรมันท่ีโรมันฟอร่ัม 
(ROMAN FORUM) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 



 

 

 

บาย  นําทาน ชมน้ําพุเทรว่ี(TREVI FOUNTAIN) เปนสถาปตยกรรมบาร็อกท่ีบงบอกถึงความ
หรูหราโออาและความมีอํานาจน้ําพุเทรวี่แหงน้ีทานสามารถล้ิมลองไอครีมโฮมเมดเจลลา
โตตนตําหรับสไตลอิตาเล่ียนไดท่ีน่ีนําทานอิสระเดินเลนเลือกซื้อสินคาตางๆท่ียานบันได
สเปน (SPANISH STEPS)จัตุรัสแหงน้ีถูกเรียกช่ือตามสถานทูตสเปนซ่ึงต้ังอยูใกลๆกับ
บริเวณน้ันปจจุบันเปนแหลงพบปะพักผอนเปนแหลงชอปปم�งที่มีสินคาแบรนดเนมและ
สินคาของท่ีระลึกตางๆ / นําทานเดินทางสู เมืองปราโต (PRATO)(ประมาณ 4.30 ช.
ม.) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเขาสูท่ีพัก HOTEL PRESIDENT PRATO หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 3 ปราโต – ปซา – หอเอนเมืองปซา – เกาะเวนิส – โบสถเซนตมารค –  
สะพานถอนหายใจ - เวนิสเมสเตร 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองปซา (PISA)(ประมาณ 1.15 ช.ม.)เมืองท่ีเต็มไปดวย
สถาปตยกรรมท่ีเปนมรดกโลก อยูบนฝم�งแมน้ําอารในเปนเมืองหลวงของจังหวัดปซาอยูใน
แควนตอสกานา ประเทศอิตาลี / นําทานเท่ียวชม จัตุรัสกัมโปเดยมีราโกลี (CAMPO 
DEI MIRACOLI) ซ่ึงแปลวา "จัตุรัสอัศจรรย"ไดรับลงทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการ
ยูเนสโกในช่ือ “จัตุรัสดูโอโมแหงปซา” คือบริเวณท่ีลอมรอบดวยกําแพงใจกลางเมืองปซา 
ประกอบไปดวยส่ิงกอสรางไดแก มหาวิหารปซา (DUOMO DI PISA),หอเอน 
(TORRE),หอศีลจุม (BAPTISTERY) เร่ิมสรางปค.ศ.1173 แลวเสร็จในปค.ศ.1372 
องคการยูเนสโกประกาศใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมในปค.ศ.1987 อิสระใหทาน
ถายภาพเปนท่ีระลึกตามอัธยาศัย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บาย  นําทานเดินทางสู เวนิสเมสเตร(VENICE MESTRE) (ประมาณ 4.30 ช.ม.) เมืองหลวง
ของแควนเวเนโต(VENETO) เปนแควนท่ีมีความม่ังค่ังและเปนแหลงอุตสาหกรรมมาก
ท่ีสุดในประเทศอิตาลี /นําทานเดินทางสู ทาเรือตรอนเคตโต เพื่อลงเรือเดินทางสู เกาะ
ซานมารโค ชม จัตุรัสซามารโค จัตุรัสท่ีข้ึนช่ือวาสวยท่ีสุดแหงหน่ึงในอิตาลีท่ีมี โบสถเซนต



 

 

 

มารค เปนฉากหลังสรางดวยสถาปตยกรรมไบแซนไทนท่ีใหญท่ีสุดในยุโรปตะวันตก 
ประดับประดาดวยโมเสกทองคําอันงดงาม ผานชม สะพานถอนหายใจท่ีเช่ือมตอระหวาง
พระราชวังเดิม “DOGE PALACE”ซ่ึงเคยเปนท่ีประทับของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต 
อีกท้ังยังเปนศูนยกลางของการปกครองแควนในยุคสมัยน้ันอีกดวย ชมคลองใหญคลองที่
กวางท่ีสุดของเกาะ และสะพานริอัลโต งานกอสรางท่ีแสดงใหเห็นถึงความเปนอัจฉริยะ
ดานสถาปตยกรรมหมายเหตุ : ราคาทัวรน้ีไมรวมคาลองเรือกอนโดลา หากทานใดสนใจ
กรุณาติดตอหัวหนาทัวร อิสระใหทานไดเดินเท่ียวชมเกาะและชอปปم�งสินคาพื้นเมือง
ของเวนิสตามอัธยาศัย อาทิ เคร่ืองแกวมูราโนหรือจิบกาแฟในราน CAFE FLORIAN ท่ี
เปดใหบริการมาต้ังแตป 1720 / นําทานน่ังเรือกลับสู เวนิสเมสเตร 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเขาสูท่ีพัก BEDBANK ANTONY (*ANTONY + ANTONY PALACE*)  หรือ
เทียบเทา 
 

วันที่ 4 เวนิส – มิลาน – ลูเซิรน (สวิสเซอรแลนด) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู กรุงมิลาน(MILAN)(ประมาณ 3 ช.ม.) เปนเมืองหลวงทางแฟช่ันของ
โลกแขงกับปารีสในประเทศฝร่ังเศส เปนศูนยกลางทางธุรกิจของอิตาลี เมืองสําคัญทาง
ตอนเหนือของอิตาลี และเปนเมืองหลวงแหงแฟช่ัน ดีไซนเนอร ของอิตาลีหลังผานการ
ตรวจคนเขาเมืองรับกระเป�าสัมภาระและศุลกากรเปนท่ีเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสู 
ตัวเมืองมิลานเพื่อใหทานเดินชมความสวยงามของบริเวณภายนอกของมหาวิหารแหง
เมืองมิลาน หรือ มิลาโนดูโอโม และชม แกลเลอร่ี วิคเตอรแอมมานูเอล ศูนยการคาแหง
แรกของมิลาน ท่ีไดรับการตกแตงอยางสวยงาม รวมท้ังถายรูปกับอนุสาวรียของ ลิโอนาร
โด ดาวินซ่ี ศิลปนช่ือดังของอิตาลี ใหเวลาทานเดินเลนชมเมือง ชอปปم�งสินคาขึ้นช่ือของ
อิตาลี 

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 

บาย  นําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน (LUCERNE) (ประมาณ 3.15 ช.ม.)เปนดินแดนท่ีไดรับ
สมญานามวา “หลังคาแหงทวีปยุโรป” ถือเปนเมืองตากอากาศท่ีโดงดังของ



 

 

 

สวิสเซอรแลนดและยังมีความสําคัญในดานการกอกําเนิดสมาพันธรัฐอีกดวย เมืองน้ี
ต้ังอยูตรงทะเลสาบขนาดใหญท่ีช่ือวา เวียวาลดสแตรทเตอร อันหมายถึงทะเลสาบส่ีพันธ
รัฐ โดยจะถูกลอมรอบดวยทะเลสาบและขุนเขา 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม IBISSTYLES LUZERN CITY หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 5 ลูเซิรน - อนุสาวรียรูปสิงโตหินแกะสลัก - สะพานชาเปล – แองเกลเบิรก – ยอด
เขาทิทลิส – ดีจอง (ฝร่ังเศส) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานถายรูปกับ อนุสาวรียรูปสิงโตหินแกะสลัก (LION MONUMENT) สัญลักษณแหง
ความกลาหาญ ซ่ือสัตย และเสียสละท่ีถูกสรางขึ้นเพื่อเปนเกียรติแดทหารสวิสจากการ
ปกป�องพระราชวังตุยเลอลีสในพระเจาหลุยสท่ี 16 แหงฝร่ังเศส แวะถายภาพกับสะพาน
ไมท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิรน สะพานชาเปล (CHAPEL BRIDGE) สะพานไมเกาแก
ของเมืองท่ีมี อายุกวา 600 ป ทอดขามผาน แมน้ํารอยส (REUSS RIVER) ตลอด
สะพานประดับดวยภาพเขียนท่ีบอกเลาถึง ประวัติศาสตรของประเทศไดเปนอยางดี 
อิสระใหทานเพลิดเพลินตามอัธยาศัยกับการ ชอปปم�งสินคาท่ีมีช่ือเสียงตางๆ มากมาย
ของประเทศสวิตเซอรแลนดอาทิเชน ช็อคโกแลต และรานตัวแทนจําหนายนาฬิกาช่ือดัง 
เชน บุคเคอเรอร, กุบเบอลิน, เอ็มบาสซ่ี / นําทานเดินทางสู เมืองแองเกิล
เบิรก (ประมาณ 45 นาที)เพ่ือน่ังกระเชาหมุนแหงแรกของโลก สูยอดเขาทิตลิส 
(TITLIS) แหลงเลนสกีของสวิตเซอรแลนดภาคกลาง ท่ีหิมะคลุมตลอดท้ังปสูงถึง 
10,000 ฟต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแหงน้ีหิมะจะไมละลายตลอดท้ังป น่ัง
กระเชายักษท่ีหมุนไดรอบทิศเคร่ืองแรกของโลกท่ีช่ือวา REVOLVING ROTAIRจนถึง
สถานีบนยอดเขาทิทลิสซ่ึงเปนอาคารใหญมีท้ังหมด 4 ช้ัน ช้ันแรกมีทางเดินออกไปเพื่อ
ชมถ้ําน้ําแข็ง (ICE GROTTO) ซ่ึงเปนถ้ําท่ีเกิดจากฝมือมนุษยภายในเปนผนังน้ําแข็ง
พรอมมีคําอธิยายเปนจุด ๆ สวนท่ีช้ัน 2 เปนภัตตาคาร และช้ัน 3 เปนรานขายของ เชน
รานขายนาฬิกา รานขายของท่ีระลึก สวนช้ัน 4 ซึ่งเปนช้ันบนสุดจะเปนช้ันท่ีทานสามารถ
เดินย่ําหิมะออกไปยังลานกวางซึ่งเปนจุดชมวิวบนยอดเขา 



 

 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา 

เย็น  นําทานเดินทางสู เมืองดิจอง (ประมาณ 5.30 ช.ม.)ประเทศฝร่ังเศส เปนเมืองชายแดนที่
มีประวัติความเปนมาท่ียาวนาน และอดีตเปนเมืองหนาดานของฝร่ังเศสในสมัยราชวงศ
บูรมองส 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม NOVOTEL DIJON ROUTE DES GRANDS CRUS (*
EX DIJON SUD*)หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 6 ดิจอง – กรุงปารีส – พระราชวังแวรซายส – ลองเรือแมน้ําแซนน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู กรุงปารีส(PARIS)(ประมาณ 4 ช.ม.)นครหลวงแหงสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
หน่ึงในเมืองหลวงท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก และเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมท่ีล้ําสมัย นครหลวงแหงแฟช่ัน การศึกษา บันเทิง วิทยาศาสตร และศิลปะ 
“มหานครแหงแสงไฟ” เมืองในฝนท่ีเปم�ยมไปดวยเสนห 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารจีน 

เย็น  นําทานเขาชมภายในพระราชวังแวรซายส พรอมฟงบรรยายจากมัคคุเทศกทองถ่ินเพื่อให
ทานไดทราบถึงประวัติและความหมายของผลงานศิลปะท่ีตกแตงอยูในแตละหองเดิน
ผานหองทองพระโรงกระจก Hall of Mirror ท่ีสวยงาม อันเปนสถานท่ีพระยาโกษา ทูต
เอกจากกรุงศรีอยุธยาเขาเฝ�าพระเจาหลุยสท่ี 14 และยังเปนหองท่ีเซ็นสนธิสัญญาแวร
ซายนหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 1 จากน้ันใหเวลาทานเดินเลนภายในเขตอุทยานและบริเวณ
รอบๆพระราชวัง / นําทานลองเรือแมน้ําแซนน เพื่อชมสถานท่ีสําคัญคูบานคูเมืองสองฝم�ง
ของแมน้ําแซนต โบราณสถานและอาคารท่ีเกาแกสรางดวยศิลปะแบบเรเนสซองส ควร
คาแกการอนุรักษและสรางภาพใหปารีสโดดเดนเปนมหานครท่ีงดงามแหงหน่ึงของโลก 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารไทย 
นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม MERCURE PARIS VELIZYหรือเทียบเทา 
 



 

 

 

 
วันที่ 7 กรุงปารีส – ยานมงมารต – หอไอเฟล – จัตุรัสทรอคาเดโร –  

ประตูชัยนาโปเลียน – ชอปปم�ง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ยานมงมารต (MONMARTRE)เนินเขาท่ีสูงท่ีสุดในปารีสนําทานน่ังรถราง
ขึ้นชมวิหารพระหฤทัย (SACRE COEUR)เปนโบสถแบบศิลปะโรมาโนไบแซนไทนท่ีสวย
ท่ีสุดในกรุงปารีส ณ บริเวณน้ีคุณจะไดชมกรุงปารีสท่ีแสนจะนาประทับใจ พรอมร่ืนเริงไปกับ
นักดนตรีพเนจรท่ีมาขับกลอมดนตรีใหกับผูมาเยือน บริเวณมงมารตมีบาร คาเฟ� รานคานารัก 
เบียดเสียดกันมากมาย รวมถึงสินคาท่ีระลึกใหทานเลือกชม เลือกซ้ือ ไดตามอัธยาศัย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

เย็น  นําทานเดินทางสู จัตุรัสทรอคาเดโร ซึ่งจากจุดน้ีทานจะสามารถถายรูปคูกับ หอไอเฟล 
(EIFFEL TOWER) ซ่ึงเปนสัญลักษณของประเทศฝร่ังเศส และยังเปนส่ิงกอสรางท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดในโลก (หมายเหตุ:ราคาทัวรน้ีไมรวมคาข้ึนลิฟทของหอไอเฟล หากทานใดสนใจกรุณา
ติดตอหัวหนาทัวร)/ นําทานชมความย่ิงใหญของ ประตูชัยนาโปเลียน(ARC DE 
TRIOMPHE) เปนอนุสรณสถานท่ีสําคัญในกรุงปารีส ดังคําพูดท่ีวา “ถนนทุกสายมุงสูประตู”
ต้ังอยูกลางจัตุรัสชารลเดอโกล หรือเปนท่ีรูจักกันในนาม "จัตุรัสแหงดวงดาว"จากน้ันนําทาน
อิสระชอปปم�ง ณ ยานฌ็องป�เอลิเซยานชอปปم�งช่ือดังของฝร่ังเศสท่ีทุกทานไมควรพลาด มี
สินคาแบรนดเนมตางๆมากมายใหทานเลือกซ้ือตามอัธยาศัยอิสระชอปปم�งยานถนนโฮลมาน 
ท่ี หางแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต (GALERIES LAFAYETTE) หางสรรพสินคาขนาดใหญใหทุก
ทานไดชอปปم�งกันแบบเต็ม ๆ พบสินคาเทรนดปารีสลาสุด เชน LOUIS VUITTON, 
CHANEL, GUCCI, LONGCHAMP ฯลฯ รวมถึงน้ําหมอแบรนช่ือดังที่มีใหทานไดเลือกชม
อยางมากมาย และรานสินคา 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย 
นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม MERCUREPARISVELIZYหรือเทียบเทา 
 
 



 

 

 

วันที่ 8 กรุงปารีส – กรุงเทพฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก 

จากน้ันนําทานเดินทางสู สนามบินชารลเดอโกล เพื่อใหทานไดมีเวลา ทํา TAX 
REFUNDคืนภาษีกอนเดินทางกลับ 

12.30 น.  บินลัดฟ�าออกเดินทงกลับสู กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 931 
 

วันที่ 9 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
06.00 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 
หมายเหตุ 

*** ราคาน้ีไมรวมคาวีซา 4,500 บาท และ คาทิปไกด 3,000 บาท*** 
 

อัตราคาบริการ 
กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก 

(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

24 Mar - 01 Apr 2019 59,999  59,999 58,999 17,000 14,000 
12 - 20 May 2019 61,999  61,999 60,999 17,000 14,000 

26 May - 03 Jun 2019 61,999  61,999 60,999 17,000 14,000 
08 - 16 Jun 2019 63,999  63,999 62,999 17,000 14,000 
22 - 30 Jun 2019 63,999  63,999 62,999 17,000 14,000 

 
 



 

 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(Single) ,หองคู (Twin/Double)หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และ
โรงแรมไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาเขาพัก 3 ทาน มีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรม
น้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยก
หองพัก 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพักในเมือง
เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาด
กะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมี
ลักษณะแตกตางกัน 
 
หมายเหตุ 
** อัตราคาบริการ อาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดสอบถามเพิ่มเติม 

** ต๋ัวกรุปเม่ือออกต๋ัวแลวเล่ือนไมไดทุกกรณี (ตองแจงกอนลวงหนาหากทานมีการเปล่ียนแปลงต๋ัว) 
อัตราน้ีรวม 
- คาต๋ัวเคร่ืองบินไป- กลับสายการบินไทยช้ันประหยัด** สะสมไมลได 50 % 
- คาภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน 
- คาโรงแรมที่พักตามท่ีระบุในรายการ 
- คาอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
- คารถรับ – สงระหวางนําเที่ยวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 
ช่ัวโมงตอวัน) 
- คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆตามท่ีระบุในรายการ 
- คามัคคุเทศกของบริษัทฯท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง 
- คาประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละไมเกิน 1,500,000 บาทเงื่อนไขตาม
กรมธรรม 
 



 

 

 

อัตราน้ีไมรวม 
- คาทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก 3,000 บาทตอทาน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บพรอมกับคาทัวร
สวนที่เหลือ 
- คาธรรมเนียมวีซาในกลุมเชงเกน  
- คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 
- คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน) 
- คามัคคุเทศกของบริษัทฯท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง 
- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากท่ีรายการระบุเชนคาโทรศัพทคาซักรีดคาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไมได
ระบุไวในรายการเปนตน 
- คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหักณท่ีจาย 3% (สําหรับกรณีท่ีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ 
- คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทยขึ้นอยูกับความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเปนสินน้ําใจในการบริการ 
- คาทิปอ่ืนๆ เชน พนักงานยกกระเป�าโรงแรมและสนามบิน เปนตน 
 
การจองและชําระเงิน 
ชําระคามัดจําทานละ 20,000 บาทภายใน 3 วัน นับต้ังแตวันท่ีทานไดทําการจองทัวร มิฉะน้ันจะถือวา
ทานยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติชําระสวนท่ีเหลือภายใน 30 วันกอนการเดินทางมิฉะน้ันจะถือวาทาน
ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 
การยกเลิก 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 45วันหักคามัดจํา 20,000 บาท 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 - 44วันหักคามัดจํา 30,000 บาท 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 1 - 14วันคิดคาใชจาย 100% ของราคาทัวร 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วันซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 20 ทานหรือผลการพิจารณาวีซาผานไมครบจํานวน 20 ทานและ/หรือมีผูรวมเดินทางใน
คณะไมถึง 20 ทานซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯยินดีคืนเงินใหภายใน 15 วันหรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถา
ทานตองการในการย่ืนขอวีซา ทางบริษัทฯ มีหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกๆ ทานในการจัดเตรียม
เอกสารใหครบตามท่ีสถานทูตระบุเทาน้ัน (การอนุมัติวีซาข้ึนอยูกับดุลพินิจของแตละสถานทูตน้ัน) พรอม
สงมอบเอกสารประกอบการย่ืนวีซาไมนอยกวา 3 สัปดาหกอนการเดินทางในกรณีท่ีเอกสารของทานไม



 

 

 

สมบูรณทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของทานได และทานจะตองเสียคาธรรมเนียมใหม
ทุกคร้ัง หากตองการขอย่ืนคํารองใหม(ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรอง
ขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตามทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได)
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคท่ีจะเดินทางไปทองเท่ียวยัง
ประเทศตามท่ีระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซาปลอมหรือผิด
วัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมคืนเงินคาทัวรท้ังหมด (การ
บิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร)หากทานสง
เอกสารลาชา แลวผลปรากฏวา ผลวีซาของทานไมผานการพิจารณากอนการเดินทาง 7 วันทําการ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดคาใชจายตามความเปนจริง (คามัดจําต๋ัวกับสายการบินหรือหากทาง
บริษัทฯไดดําเนินการออกต๋ัวแลวทางบริษัทฯจะหักคาต๋ัวเคร่ืองบินเต็มจํานวนและจะทําการคืนใหทาน
ตามที่สายการบินคืนใหกับทางบริษัทฯ โดยใชเวลาประมาณ 6 เดือนท้ังน้ีบางสายการบินไมสามารถคืน
คาต๋ัวเคร่ืองบินไดทานสามารถตรวจสอบกับทางสายการบินโดยตรง คาธรรมเนียมวีซาท่ีทางสถานทูต
เรียกเก็บ คามัดจําในตางประเทศ โดยสวนท่ีเหลือจะคืนใหทานภายใน 15 วันผูท่ีไมสามารถเดินทางเขา 
– ออกเมืองไดไมวาจะเปนประเทศไทยหรือตางประเทศ หรือใชเอกสารปลอมในการเดินทางและสําหรับ
ทานท่ีถูกปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเขาเมือง หรือใช
เอกสารปลอมประกอบการย่ืนวีซา ทางบริษัทฯ จะไมคืนเงินท้ังหมดท่ีทานไดชําระคาทัวรมาแลวไมวา
บางสวนหรือเต็มจํานวนและทางบริษัทฯจะแจงเจาหนาท่ีดําเนินการตามกฎหมายสําหรับผูเดินทางท่ีทาง
บริษัทฯ เปนผูย่ืนวีซาให เม่ือผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืน
คาทัวรท้ังหมด  ยกเวนหากเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และทางบริษัทฯ จะขอดําเนินการแจงยกเลิกวีซาของ
ทานเน่ืองจากการย่ืนวีซาจะถูกระบุเปนสถิติของทางบริษัทฯกับทางสถานทูต 
 
 
หมายเหตุอ่ืนๆ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี และจะไม
รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได เชน  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การ
จลาจล การประทวงตางๆ และการลาชาของสายการบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ี
ทรัพยสินสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร โดยทางบริษัท
ฯ จะพยายามแกไขใหดีท่ีสุดโดยจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 



 

 

 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดังกลาวไดตามความความเหมาะสมทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะคาเงินบาทท่ีไมคงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มหรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน
เพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไวโดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบกอนลวงหนาโดยยืนยันจดหมายจาก
ทางสายการบินและทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแจง
ลวงหนาโดยจะคํานึงถึงผลประโยชนท่ีผูเดินทางไดรับเปนหลัก 
3.เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ ตามรายการ 
หรือถูกปฏิเสธการเขาหรือออกประเทศ ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุก
กรณี 
4. หลังจากการจองและชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมดแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
ขอตกลงเงื่อนไขตางๆ ตามท่ีไดระบุไวขางตนทุกประการ 
 
หลักฐานการย่ืนวีซาฝรั่งเศส 

เอกสารสําหรับการย่ืนวีซา  
(ผูเดินทางทุกทานตองเดินทางไปแสดงตนและสแกนลายน้ิวมือกับสถานทูตทุกกรณี) 

1. พาสปอรต ตองอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ และตองมีหนาวางเหลือสําหรับประทับตราวี
ซาอยางนอย 2 หนาหากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอ่ืน 
ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 
2. รูปถายสี พื้นหลังสีขาว(ไมใชรูปขาวดําและหามสแกน) 
ขนาด 1.5x2 น้ิวหรือ 3.5x4.5 เซนติเมตรจํานวน 2 รูป ควรมีอายุไมเกิน 6 เดือน และเหมือนกันท้ัง 2 
รูป 
3. สําเนาทะเบียนบาน 
4. สําเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรขาราชการ 
5. สําเนาสูติบัตร กรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ 
- กรณี เดินทางกับบิดาหรือมารดาทานใดทานหน่ึงตองทําจดหมายยินยอมโดยที่บิดาหรือมารดาจะตอง
ไปย่ืนเร่ืองแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับทานใดทานหน่ึงได 
- กรณี เดินทางกับบุคคลอ่ืน ท้ังบิดาและมารดาตองแสดงความจํานงในการอนุญาต โดยระบุ ช่ือและ
ความสัมพันธของบุคคลน้ันกับครอบครัวดวย 



 

 

 

ย่ืนเร่ืองทําจดหมายยินยอม ณ ท่ีวาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือ
ช่ือ พรอมประทับตรารับรองราชการอยางถูกตอง พรอมแนบสําเนาหนาพาสปอรตหรือสําเนาบัตร
ประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผูปกครอง (กรณีบิดามารดา หยาราง/เสียชีวิต ตองแนบ ใบหยา/ใบ
มรณะ เพื่อเปนการยืนยัน รวมถึงหนังสือรับรองบุตรบุญธรรม) 
6. สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล 
7. สําเนาทะเบียนสมรสหรือหยา (ถามี) 
8. หนังสือรับรองการทํางาน 
- พนักงานบริษัท / ขาราชการ หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท หรือสังกัดท่ีทานทํางานอยู ฉบับจริง 
ภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยระบุ ตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปท่ีเร่ิมทํางาน และชวงเวลาท่ี
ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเท่ียว หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา (ในการ
ออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ือของแตละ
สถานทูต) 
- เจาของกิจการสําเนาใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย, หนังสือรับรองบริษัทท่ีคัดไวไมเกิน 6 
เดือน (กรณีธุรกิจสวนตัวไมไดจดทะเบียน ใชจดหมายรับรองตนเอง พรอมแนบรูปถายสถานท่ีทํางาน
อยางนอย 3-5 ใบ) 
- นักเรียน / นักศึกษาหนังสือรับรองจากสถานศึกษาหรือ ใบรับรองจบการศึกษาฉบับจริง ภาษาอังกฤษ
เทาน้ัน 
- เกษียณอายุ สําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 
- ผูสูงอายุต้ังแต 70 ปขึ้นไป แนบใบรับรองแพทยวาสามารถเดินทางทองเท่ียวได 
9. รายการเดินบัญชีออมทรัพย (Statement)ยอนหลัง 6 เดือนลาสุด ควรเลือกบัญชีท่ีมีการเขาออก
สม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก (ยอดเงิน 100,000 บาทตอผูเดินทาง 1 ทาน) 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและฝากประจําทุกกรณี** 
** กรณีออกคาใชจายผูท่ีสามารถออกคาใชจายใหกันได มีดังตอไปน้ี 
    - มีความเก่ียวของกันทางสายเลือด เชน พอแม พี่นอง 

- สามีภรรยาท่ีจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย (หากไมไดจดทะเบียนสมรส ตองเขียนจดหมาย
พรอมแนบเอกสารเพิ่มเติม เชน สูติบัตรบุตร สําเนาทะเบียนบานโดยมีท่ีอยูเดียวกัน) 
- บริษัท ตองมีจดหมายแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย โดยระบุช่ือผูเดินทางและเหตุผลท่ี
จัดการเดินทางในจดหมายดวย 



 

 

 

***หมายเหตุ: ช่ือในเอกสารท้ังหมดควรถูกตอง และตรงกันตามหนาพาสปอรต  
ขอมูลจองคิววีซาฝร่ังเศส (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) 

 ***หมายเหตุ*** กรุณากรอกขอมูลใหครบทุกชองตามความเปนจริง  
 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................................... 
วัน/เดือน/ปเกิด.............................................................................................................................................. 
สถานที่เกิด..................................................................................................................................................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง.............................................................................................................................. 
วันท่ีออกหนังสือเดินทาง...............................................................................................................................  
วันท่ีหมดอายุหนังสือเดินทาง....................................................................................................................... 
สถานภาพ       โสด              แตงงาน     แตงงาน(ไมจดทะเบียน) 
                   หมาย            หยา 
ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย................................................................ 
โทรศัพท (บาน).................................................................  
มือถือ ................................................................................ 
อาชีพ                 เจาของกิจการ  
                        พนักงาน 
                        ประกอบอาชีพอิสระ  
                        เกษียณอายุ    
                        นักเรียน  
                        วางงาน              
                        อ่ืนๆ 
ช่ือบริษัท/ช่ือโรงเรียน............................................................................................. 
ท่ีอยูท่ีทํางาน 



 

 

 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท (สํานักงาน)......................................................  
โทรสาร .......................................................................... 
อีเมล (สํานักงาน).............................................................  
อีเมลสวนตัว ................................................................... 
ทานเคยไดรับวีซาเขากลุมเชงเกนภายใน 3 ป หรือไม........................................................... 
ถาเคยโปรดระบุวันท่ีเขา-ออก……………………………….......................................................... 
ทานเคยไดผานการสแกนลายน้ิวมือ หรือไม...................................................................... 
ถาเคยโปรดระบุวันท่ีเขา-ออก…………………………………........................................................ 

 


