
 

 

รหัสทัวร DKC 2000562 
ทัวรยุโรป HASHTAG EUROPE CLASSIC อิตาลี สวติเซอรแลนด ฝรั่งเศส 9D 6N (TG) 
กรุงโรม – มหาวิหารเซนตปเตอร - โคลอสเซ่ียม – นํ้าพเทรวี่ - บนัไดสเปน – ปราโต - ปซา – หอ
เอนเมืองปซา – เกาะเวนิส – โบสถเซนตมารค – สะพานถอนหายใจ – เวนิสเมสเตร - เวนิส– มิลาน 
– ลูเซิรน - อนุสาวรียรปูสิงโตหินแกะสลัก – สะพานชาเปล – แองเกลเบิรก – ยอดเขาทิตลิส – ดิจอง 
– กรงุปารีส – พระราชวังแวรซายส – ลองเรือแมนํ้าแซนน  - ยานมงมารต – หอไอเฟล – จัตุรัสทรอ
คาเดโร – ประตชูัยนาโปเลียน 

 

 



 

 

ตารางการเดินทาง  
 

วันที ่ รายละเอียดทองเท่ียว 

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

2 
กรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี) – มหาวิหารเซนตปเตอร - โคลอสเซ่ียม – นํ้าพุเทรวี่ -

  บันไดสเปน – ปราโต 

3 
ปราโต –ปซา – หอเอนเมืองปซา  –เกาะเวนิส– โบสถเซนตมารค – สะพานถอน

หายใจ - เวนิสเมสเตร 

4 เวนิส– มิลาน – ลูเซิรน (สวิสเซอรแลนด) 

5 
ลูเซิรน - อนุสาวรียรูปสิงโตหินแกะสลัก - สะพานชาเปล–แองเกลเบิรก– ยอดเขาทิต

ลิส– ดีจอง (ฝรั่งเศส) 

6 ดิจอง – กรุงปารีส –พระราชวังแวรซายส– ลองเรือแมนํ้าแซนน 

7 
กรุงปารีส – ยานมงมารต– หอไอเฟล– จัตุรัสทรอคาเดโร – ประตูชัยนาโปเลียน –ช

อปปم�ง 

8 กรุงปารีส – กรุงเทพฯ 

9 ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ

อัตราคาบริการ 

 

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

23 Jun - 01 Jul 
2020 

63,999 63,999 62,999 15,000 11,900 

 



 

 

รายละเอียดทัวร 

วันที่ 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

 
21.00  

 

คณะพรอมกันที่จุดนดัหมาย ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวาง
ประเทศ ชัน้ 4 เคานเตอร D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอย
ใหการตอนรบัและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหแกทาน 

  

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

 
00.20  

 

บินลัดฟ�าออกเดินทางสู ประเทศอิตาลี  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 944 

06.50  เดินทางถงึทาอากาศยานลีโอนารโดดาวินชี กรุงโรม ประเทศอติาล ีหลังผานพิธี
การตรวจคนเขาเมือง รับสัมภาระและผานศุลกากรเปนท่ีเรียบรอยแลว 
  

 

นําทานสู นครรัฐอิสระวาติกัน ศูนยกลางศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลกิที่ประทับ
ขององคประมุขแหงศาสนา “พระสันตะปาปา” จากนั้นนําทานถายรูปดานนอกกับ
มหาวิหารเซนตปเตอร หน่ึงในส่ีของมหาวิหารเอกของกรุงโรมท่ีตั้งอยูใน เขตรัฐ
วาติกัน เปนสิ่งกอสรางท่ีใหญที่สุดในรัฐวาติกนั  และเปนสถานท่ีท่ีไดชื่อวาศักดิ์สิทธ์ิ
ท่ีสุดแหงหนึง่ของคริสตจักรโรมันคาทอลิกอีกดวย นําทานเดินทางสู กรุงโรม 
(ROME) เมืองหลวง และ เมืองท่ีใหญที่สุดของแควนลาซีโอ ประเทศอิตาลี / นําทาน



 

 

ถายรูปกับ สนามกีฬาโคลอสเซ่ียม (COLOSSEUM) ไดรบัเลือกใหเปน 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรยของโลกยุคใหม อดีตใชเปนสถานท่ีตอสูของนักรบตางๆ จผุูชมไดถึง 
50,000 คน ถือเปนตนแบบและแรงบันดาลใจใหกับสถาปตยกรรมสมัยใหมอีก
มากมาย ชมประตูชัยคอนสแตนตนิ (ARCH OF CONSTANTINE) ประตูชัย
คอนสแตนติน นําทานชม อนุสาวรียพระเจาวิคเตอรเอ็มมานูเอ็ล (VICTOR 
EMMANUEL  MONUMENT) หรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน ผูสถาปนาประเทศ
อิตาลี พรอมชมรองรอยของศูนยกลางแหงจักรวรรดิ์โรมันที่โรมันฟอรั่ม (ROMAN 
FORUM)  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 

นําทานชม นํา้พุเทรว่ี (TREVI FOUNTAIN) เปนสถาปตยกรรมบาร็อกที่บงบอกถึง
ความหรูหราโออาและความมีอํานาจนํ้าพุเทรวี่แหงนี้ทานสามารถลิ้มลองไอครีมโฮ
มเมดเจลลาโตตนตําหรับสไตลอิตาเลี่ยนไดท่ีนี่นําทานอิสระเดินเลนเลือกซื้อสินคา
ตางๆท่ียานบันไดสเปน (SPANISH STEPS) จัตรุัสแหงนี้ถูกเรียกชื่อตามสถานทูต
สเปนซ่ึงตั้งอยูใกลๆกับบริเวณนั้นปจจบุันเปนแหลงพบปะพักผอนเปนแหลงชอปปم�งที่มี
สินคาแบรนดเนมและสินคาของที่ระลึกตางๆ / นําทานเดินทางสู เมืองปราโต 
(PRATO) (ประมาณ 4.30 ช.ม.) 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 

ท่ีพัก HOTEL PRESIDENT PRATO หรือเทียบเทา 

 

 

 

 

  



 

 

วันที่ 3 
ปราโต –ปซา – หอเอนเมืองปซา  –เกาะเวนิส– โบสถเซนตมารค – สะพานถอน
หายใจ - เวนิสเมสเตร 

 
เชา  

 

รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 

 

นําทานเดินทางสู   เมืองปซา (PISA) (ประมาณ 1.15 ช.ม.) เมืองท่ีเต็มไปดวย
สถาปตยกรรมท่ีเปนมรดกโลก อยูบนฝم�งแมนํา้อารในเปนเมืองหลวงของจังหวัดปซา
อยูในแควนตอสกานา ประเทศอิตาลี / นําทานเท่ียวชม จัตุรัสกัมโปเดยมีราโกลี 
(CAMPO DEI MIRACOLI) ซึ่งแปลวา "จัตุรัสอัศจรรย"ไดรับลงทะเบียนเปนมรดก
โลกจากองคการยูเนสโกในชื่อ “จัตุรัสดูโอโมแหงปซา” คือบริเวณท่ีลอมรอบดวย
กําแพงใจกลางเมอืงปซา ประกอบไปดวยส่ิงกอสรางไดแก มหาวิหารปซา 
(DUOMO DI PISA),หอเอน (TORRE),หอศีลจุม (BAPTISTERY) เริ่มสรางป
ค.ศ.1173 แลวเสร็จในปค.ศ.1372 องคการยเูนสโกประกาศใหเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมในปค.ศ.1987 อิสระใหทานถายภาพเปนท่ีระลึกตามอัธยาศัย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
 

นําทานเดินทางสู เวนิสเมสเตร (VENICE MESTRE) (ประมาณ 4.30 ช.ม.) เมือง
หลวงของแควนเวเนโต(VENETO) เปนแควนท่ีมีความมั่งคัง่และเปนแหลง
อุตสาหกรรมมากท่ีสุดในประเทศอิตาลี /นําทานเดินทางสู ทาเรือตรอนเคตโตเพ่ือลง
เรือเดินทางสู เกาะซานมารโค ชมจัตุรัสซามารโค จัตุรัสท่ีขึ้นชื่อวาสวยท่ีสุดแหงหนึ่ง
ในอิตาลีท่ีมี โบสถเซนตมารค เปนฉากหลังสรางดวยสถาปตยกรรมไบแซนไทนท่ี
ใหญที่สุดในยุโรปตะวนัตก ประดับประดาดวยโมเสกทองคําอันงดงาม ผานชมสะพาน
ถอนหายใจ ท่ีเชื่อมตอระหวางพระราชวงัเดมิ “DOGE PALACE” ซึ่งเคยเปนท่ี



 

 

ประทับของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต อีกทั้งยังเปนศูนยกลางของการปกครองแควน
ในยุคสมัยนั้นอีกดวย ชมคลองใหญคลองที่กวางที่สุดของเกาะ และสะพานริอัลโต 
งานกอสรางท่ีแสดงใหเห็นถึงความเปนอัจฉรยิะดานสถาปตยกรรมหมายเหตุ : ราคา
ทัวรนี้ไมรวมคาลองเรือกอนโดลา หากทานใดสนใจกรุณาติดตอหัวหนาทัวร 

อิสระใหทานไดเดินเท่ียวชมเกาะและชอปปم�งสินคาพ้ืนเมืองของเวนิสตามอัธยาศัย 
อาทิ เครื่องแกวมูราโนหรือจิบกาแฟในราน CAFE FLORIAN ท่ีเปดใหบรกิารมา
ตั้งแตป 1720 / นําทานน่ังเรือกลับสู เวนิสเมสเตร 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 

ท่ีพัก MERCURE VENEZIA MARGHERA หรือเทียบเทา 

  
วันที่ 4 เวนิส– มิลาน – ลูเซิรน (สวิสเซอรแลนด) 

 
เชา  

 

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 

 

นําทานเดินทางสู กรุงมิลาน (MILAN)  (ประมาณ 3 ช.ม.) เปนเมอืงหลวงทาง
แฟชั่นของโลกแขงกับปารีสในประเทศฝรัง่เศส เปนศูนยกลางทางธุรกิจของอิตาลี 
เมืองสําคัญทางตอนเหนือของอิตาลี และเปนเมืองหลวงแหงแฟชั่น ดไีซนเนอร ของ
อิตาลีหลังผานการตรวจคนเขาเมืองรับกระเป�าสัมภาระและศุลกากรเปนท่ีเรียบรอย
แลว นําทานเดินทางสู ตัวเมืองมิลานเพ่ือใหทานเดินชมความสวยงามของบริเวณ
ภายนอกของมหาวิหารแหงเมืองมิลาน หรือ มิลาโนดูโอโม และชม แกลเลอรี ่วิค



 

 

เตอรแอมมานูเอล ศนูยการคาแหงแรกของมิลาน ที่ไดรบัการตกแตงอยางสวยงาม 
รวมท้ังถายรูปกับอนุสาวรียของ ลิโอนารโด ดาวินซี่ ศิลปนชื่อดังของอิตาลี ใหเวลา
ทานเดินเลนชมเมือง ชอปปم�งสินคาขึ้นชื่อของอิตาลี 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวัน ไมรวมอยูในรายการ 
 

นําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน (LUCERNE) (ประมาณ 3.15 ช.ม.)เปนดินแดนที่
ไดรับสมญานามวา “หลังคาแหงทวีปยุโรป” ถือเปนเมืองตากอากาศที่โดงดงัของ
สวิสเซอรแลนดและยังมีความสําคญัในดานการกอกําเนิดสมาพันธรัฐอีกดวย เมืองนี้
ตั้งอยูตรงทะเลสาบขนาดใหญท่ีชื่อวา เวียวาลดสแตรทเตอร อันหมายถึงทะเลสาบส่ี
พันธรัฐ โดยจะถูกลอมรอบดวยทะเลสาบและขุนเขา 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ท่ีพัก โรงแรม IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทียบเทา 

  

วันที่ 5 
ลูเซิรน - อนุสาวรียรูปสิงโตหินแกะสลัก - สะพานชาเปล–แองเกลเบิรก– ยอด
เขาทิตลิส– ดีจอง (ฝรั่งเศส) 

 
เชา  

 

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 

 

นําทานถายรูปกบั อนสุาวรียรูปสิงโตหินแกะสลกั (LION MONUMENT) 
สัญลักษณแหงความกลาหาญ ซื่อสัตย และเสียสละท่ีถูกสรางขึ้นเพ่ือเปนเกียรติแด
ทหารสวิสจากการปกป�องพระราชวังตุยเลอลีสในพระเจาหลุยสท่ี 16 แหงฝรั่งเศส 
แวะถายภาพกับสะพานไมท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของลูเซิรนสะพานชาเปล (CHAPEL 



 

 

BRIDGE) สะพานไมเกาแกของเมืองที่มี อายุกวา 600 ป ทอดขามผาน แมนํ้า
รอยส (REUSS RIVER) ตลอดสะพานประดับดวยภาพเขียนท่ีบอกเลาถึง 
ประวตัิศาสตรของประเทศไดเปนอยางดี อิสระใหทานเพลิดเพลินตามอัธยาศัยกับการ 
ชอปปم�งสินคาท่ีมชีื่อเสียงตางๆ มากมายของประเทศสวิตเซอรแลนดอาทิเชน ช็อคโก
แลต และรานตัวแทนจําหนายนาฬิกาชื่อดัง เชน บุคเคอเรอร, กุบเบอลิน, เอ็มบาสซี่ / 
นําทานเดินทางสู เมืองแองเกิลเบิรก (ประมาณ 45 นาที)เพ่ือนั่งกระเชาหมุนแหง
แรกของโลก สูยอดเขาทิตลิส (TITLIS) แหลงเลนสกีของสวิตเซอรแลนดภาคกลาง 
ท่ีหิมะคลมุตลอดทั้งปสงูถึง 10,000 ฟต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแหงนี้หิมะจะ
ไมละลายตลอดทั้งป นัง่กระเชายกัษที่หมุนไดรอบทิศเครื่องแรกของโลกท่ีชื่อวา 
REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบนยอดเขาทิทลิสซึ่งเปนอาคารใหญมีทั้งหมด 
4 ชั้น ชั้นแรกมีทางเดนิออกไปเพ่ือชมถํ้านํ้าแขง็ (ICE GROTTO) ซึ่งเปนถํ้าท่ีเกิดจาก
ฝมือมนุษยภายในเปนผนังนํ้าแข็งพรอมมีคําอธิยายเปนจุด ๆ สวนท่ีชั้น 2 เปน
ภัตตาคาร และชั้น 3 เปนรานขายของ เชนรานขายนาฬิกา รานขายของที่ระลึก สวน
ชั้น 4 ซึง่เปนชั้นบนสุดจะเปนชั้นท่ีทานสามารถเดินยํ่าหิมะออกไปยังลานกวางซึ่งเปน
จุดชมวิวบนยอดเขา 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา 
 

นําทานเดินทางสู เมืองดิจอง (ประมาณ 5.30 ช.ม.) ประเทศฝรั่งเศส เปนเมือง
ชายแดนที่มีประวัตคิวามเปนมาท่ียาวนาน และอดีตเปนเมืองหนาดานของฝรัง่เศสใน
สมัยราชวงศบรูมองส 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 

ท่ีพัก   โรงแรม MERCURE DIJON CENTRE CLEMENCEAU หรือเทียบเทา 

 

 

  



 

 

วันที่ 6 ดิจอง – กรุงปารีส –พระราชวังแวรซายส– ลองเรือแมนํ้าแซนน 

 
เชา  

 

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 

 

นําทานเดินทางสู กรุงปารีส (PARIS) (ประมาณ 4 ช.ม.) นครหลวงแหงสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส หนึ่งในเมืองหลวงท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหนึ่งของโลก และเปนศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ําสมัย นครหลวงแหงแฟชั่น การศกึษา บนัเทิง 
วิทยาศาสตร และศิลปะ “มหานครแหงแสงไฟ” เมืองในฝนท่ีเปم�ยมไปดวยเสนห 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารจีน 
 

นําทาน เขาชมภายในพระราชวังแวรซายส พรอมฟงบรรยายจากมัคคุเทศกทองถิน่
เพ่ือใหทานไดทราบถึงประวตัิและความหมายของผลงานศิลปะที่ตกแตงอยูในแตละ
หองเดินผานหองทองพระโรงกระจก Hall of Mirror ท่ีสวยงาม อันเปนสถานท่ีพระ
ยาโกษา ทูตเอกจากกรงุศรีอยุธยาเขาเฝ�าพระเจาหลุยสท่ี 14 และยังเปนหองที่เซ็น
สนธิสัญญาแวรซายนหลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 จากนั้นใหเวลาทานเดินเลนภายในเขต
อุทยานและบริเวณรอบๆพระราชวงั / นําทาน ลองเรือแมนํา้แซนน เพ่ือชมสถานท่ี
สําคัญคูบานคูเมืองสองฝم�งของแมนํ้าแซนต โบราณสถานและอาคารท่ีเกาแกสรางดวย
ศิลปะแบบเรเนสซองส ควรคาแกการอนุรักษและสรางภาพใหปารีสโดดเดนเปนมหา
นครท่ีงดงามแหงหนึ่งของโลก 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารไทย 

ท่ีพัก โรงแรม BEST WESTERN PLUS PARIS VELIZY หรือเทียบเทา  
วันที่ 7 กรุงปารีส – ยานมงมารต– หอไอเฟล– จัตุรัสทรอคาเดโร – ประตูชัยนาโปเลียน 



 

 

–ชอปปم�ง 

 
เชา  

 

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 

 

นําทานเดินทางสู ยานมงมารต (MONMARTRE) เนินเขาท่ีสูงที่สุดในปารีส  นํา
ทานน่ังรถรางขึ้นชมวิหารพระหฤทัย (SACRE COEUR) เปนโบสถแบบศิลปะโรมา
โนไบแซนไทนท่ีสวยท่ีสุดในกรงุปารีส ณ บริเวณนี้คุณจะไดชมกรุงปารีสท่ีแสนจะนา
ประทับใจ พรอมรื่นเรงิไปกับนกัดนตรีพเนจรท่ีมาขับกลอมดนตรีใหกับผูมาเยือน 
บริเวณมงมารตมบีาร คาเฟ� รานคานารัก เบยีดเสียดกันมากมาย รวมถึงสินคาท่ีระลึก
ใหทานเลือกชม เลือกซื้อ ไดตามอัธยาศัย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
 

นําทานเดินทางสู จัตุรัสทรอคาเดโร ซึ่งจากจุดนี้ทานจะสามารถถายรูปคูกับ หอไอ
เฟล (EIFFEL TOWER) ซึ่งเปนสญัลักษณของประเทศฝรั่งเศส และยังเปน
ส่ิงกอสรางท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโลก (หมายเหตุ:ราคาทัวรนี้ไมรวมคาขึ้นลิฟทของหอ
ไอเฟล หากทานใดสนใจกรุณาติดตอหัวหนาทัวร) / นําทานชมความยิ่งใหญของ 
ประตูชัยนาโปเลียน (ARC DE TRIOMPHE) เปนอนุสรณสถานท่ีสําคญัในกรุง
ปารีส ดงัคําพูดที่วา “ถนนทุกสายมุงสูประตู”ตั้งอยูกลางจัตรุัสชารลเดอโกล หรือเปนท่ี
รูจักกันในนาม "จัตรุัสแหงดวงดาว"จากนั้นนําทานอิสระชอปปم�ง ณ ยานฌ็องป�เอลิเซ
ยานชอปปم�งชื่อดังของฝรั่งเศสท่ีทุกทานไมควรพลาด มีสินคาแบรนดเนมตางๆ
มากมายใหทานเลือกซือ้ตามอัธยาศัยอิสระชอปปم�งยานถนนโฮลมาน ที ่หางแกลเลอรี่ 
ลาฟาแยตต (GALERIES LAFAYETTE ) หางสรรพสินคาขนาดใหญใหทุกทาน
ไดชอปปم�งกันแบบเต็ม ๆ พบสินคาเทรนดปารสีลาสุด เชน LOUIS VUITTON, 



 

 

CHANEL, GUCCI, LONGCHAMP ฯลฯ รวมถึงนํ้าหมอแบรนชือ่ดังทีม่ีใหทานได
เลือกชมอยางมากมาย และรานสินคา 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่า ไมรวมอยุในรายการ 

ท่ีพัก โรงแรม BEST WESTERN PLUS PARIS VELIZY หรือเทียบเทา 

  
วันที่ 8 กรุงปารีส – กรุงเทพฯ 

 
เชา  

 

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 

จากนั้นนําทานเดินทางสูสนามบินชารลเดอโกลเพ่ือใหทานไดมีเวลาทํา TAX 
REFUND คืนภาษีกอนเดินทางกลับ 

13.40  บินลัดฟ�าออกเดินทงกลับสู กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931 

  

วันที่ 9 ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ

 
05.55  

 

เดินทางถงึ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ*** ราคานี้ไมรวมคาวีซา 4,500 บาท และ คาทิปไกด 3,000 บาท*** 

  

 

 

หมายเหต ุ



 

 

** อัตราคาบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามเพ่ิมเติม 

** ตั๋วกรุปเมื่อออกตั๋วแลวเลื่อนไมไดทุกกรณี (ตองแจงกอนลวงหนาหากทานมีการเปลี่ยนแปลง
ตั๋ว) 

อัตรานี้รวม 

-คาตั๋วเครื่องบินไป- กลับสายการบินไทยชั้นประหยัด** สะสมไมลได 50 % 

-คาภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางจากสายการบนิ 

-คาโรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ 

-คาอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามท่ีระบุในรายการ 

-คารถรับ – สงระหวางนําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไมอนุญาตใหคนขบัรถเกิน 12 
ชั่วโมงตอวัน) 

-คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆตามที่ระบใุนรายการ 

-คามัคคุเทศกของบริษทัฯท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง 

-คาประกันอุบัติเหตกุารเดินทางคุมครองในวงเงินทานละไมเกิน 1,500,000 บาทเงื่อนไขตาม
กรมธรรม 

  

 

 

อัตรานี้ไมรวม 



 

 

-คาทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก 3,000 บาทตอทาน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บพรอมกับ
คาทัวรสวนที่เหลือ 

-คาธรรมเนียมวีซาในกลุมเชงเกน 

-คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 

-คานํ้าหนักกระเป�าเดนิทาง ในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน) 

-คามัคคุเทศกของบริษทัฯท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง 

-คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเชนคาโทรศัพทคาซักรีดคาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมได
ระบุไวในรายการเปนตน 

-คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหักณท่ีจาย 3% (สําหรับกรณีท่ีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

-คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทยขึ้นอยูกับความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเปนสินนํ้าใจในการบริการ 

-คาทิปอื่นๆ เชน พนักงานยกกระเป�าโรงแรมและสนามบิน เปนตน 

การจองและชําระเงิน 

ชําระคามัดจําทานละ 20,000 บาทภายใน 3 วนั นบัตั้งแตวันท่ีทานไดทําการจองทัวร มิฉะนั้นจะ
ถือวาทานยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติชําระสวนท่ีเหลือภายใน 30 วันกอนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือ
วาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตั ิ

  

 

การยกเลิก 



 

 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 45วันหักคามัดจํา 20,000 บาท 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 - 44วนัหักคามดัจํา 30,000 บาท 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 1 - 14วันคิดคาใชจาย 100% ของราคาทัวร 

          บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วันซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไม
สามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทานหรือผลการพิจารณาวีซาผานไมครบจํานวน 20 ทานและ/
หรือมีผูรวมเดินทางในคณะไมถึง 20 ทานซึ่งในกรณีนี้ทางบริษทัฯยินดีคืนเงินใหภายใน 15 วนั
หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาทานตองการ 

          ในการยื่นขอวซีา ทางบริษัทฯ มีหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกๆ ทานในการจัดเตรียม
เอกสารใหครบตามที่สถานทูตระบุเทานั้น (การอนุมัติวีซาข้ึนอยูกบัดลุพินิจของแตละสถานทูตนั้น) 
พรอมสงมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซาไมนอยกวา 3 สัปดาหกอนการเดินทาง 

          ในกรณีที่เอกสารของทานไมสมบูรณทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของทานได 
และทานจะตองเสียคาธรรมเนยีมใหมทุกครั้ง หากตองการขอยื่นคํารองใหม(ทางสถานทูตไมมี
นโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปน
เหตุผลใดก็ตามทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได) 

          ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอม
หรือผิดวัตถปุระสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมคืนเงินคาทัวร
ท้ังหมด (การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบั มใิหเดินทางเขาประเทศเปนการ
ถาวร) 

          หากทานสงเอกสารลาชา แลวผลปรากฏวา ผลวีซาของทานไมผานการพิจารณากอนการ
เดินทาง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดคาใชจายตามความเปนจรงิ (คามัดจําตั๋วกับ
สายการบินหรือหากทางบริษัทฯไดดําเนินการออกตั๋วแลวทางบริษทัฯจะหักคาตั๋วเครื่องบนิเต็มจํานวน



 

 

และจะทําการคืนใหทานตามที่สายการบินคืนใหกับทางบรษิัทฯ โดยใชเวลาประมาณ 6 เดอืนท้ังนี้บาง
สายการบินไมสามารถคืนคาตั๋วเครื่องบนิไดทานสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบินโดยตรง 
คาธรรมเนียมวีซาท่ีทางสถานทูตเรียกเกบ็ คามัดจําในตางประเทศ โดยสวนท่ีเหลือจะคืนใหทาน
ภายใน 15 วัน 

          ผูท่ีไมสามารถเดินทางเขา – ออกเมืองไดไมวาจะเปนประเทศไทยหรือตางประเทศ หรือใช
เอกสารปลอมในการเดินทางและสําหรับทานท่ีถูกปฏิเสธวีซาอันเนื่องมาจากการกระทําท่ีสอไปในทาง
ทุจริต หรือจะหลบหนีเขาเมือง หรอืใชเอกสารปลอมประกอบการยืน่วีซา ทางบริษัทฯ จะไมคืนเงิน
ท้ังหมดที่ทานไดชําระคาทัวรมาแลวไมวาบางสวนหรือเต็มจํานวนและทางบริษัทฯจะแจงเจาหนาท่ี
ดําเนินการตามกฎหมาย 

          สําหรับผูเดินทางท่ีทางบริษัทฯ เปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด  ยกเวนหากเกดิเหตุจําเปนสุดวิสัย และทางบริษัทฯ 
จะขอดําเนินการแจงยกเลิกวีซาของทานเนื่องจากการยื่นวีซาจะถกูระบุเปนสถิติของทางบรษิัทฯกับทาง
สถานทูต  

หมายเหตุอื่นๆ 

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวรนี ้และจะไม
รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได เชน  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการ
จลาจล การประทวงตางๆ และการลาชาของสายการบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ี
ทรัพยสินสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนาทัวร โดยทาง
บริษัทฯ จะพยายามแกไขใหดีที่สุดโดยจะคํานงึถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกลาวไดตามความความเหมาะสมทัง้นี้ขึ้นอยูกับ
สภาวะคาเงินบาทท่ีไมคงที่และกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บคานํ้ามันเพ่ิมหรือคาตั๋วเครื่องบิน
เพ่ิมเติมจากราคาท่ีกําหนดไวโดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบกอนลวงหนาโดยยืนยันจดหมายจาก



 

 

ทางสายการบินและทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิได
แจงลวงหนาโดยจะคํานึงถึงผลประโยชนที่ผูเดินทางไดรบัเปนหลัก 

3.เน่ืองจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ ตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาหรือออกประเทศ ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม
คืนเงินในทุกกรณ ี

4. หลังจากการจองและชําระเงินมดัจําหรือท้ังหมดแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
ขอตกลงเงื่อนไขตางๆ ตามที่ไดระบุไวขางตนทุกประการ  

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว 
(Single) ,หองคู(Twin/Double)หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกนั และ
โรงแรมไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึง่ถาเขาพัก 3 ทาน มคีวามจําเปนตองแยกหองพักเนื่องจากโรงแรม
นั้นไมสามารถจดัหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีที่อาจมีการแยก
หองพัก 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มลีักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มี
ขนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

หลักฐานการย่ืนวีซาฝรั่งเศส 



 

 

เอกสารสําหรับการย่ืนวีซา (ผูเดินทางทุกทานตองเดินทางไปแสดงตนและสแกนลายนิ้วมือกับ
สถานทูตทุกกรณี) 

-พาสปอรต ตองอายุไมตํ่ากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ และตองมหีนาวางเหลือสําหรับประทับตราวี
ซาอยางนอย 2 หนาหากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่น 
ควรนําไปแสดงดวยเพ่ือเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 

-รูปถายส ีพื้นหลังสีขาว (ไมใชรูปขาวดําและหามสแกน) 

ขนาด 1.5x2 นิ้วหรือ 3.5x4.5 เซนติเมตรจาํนวน 2 รูป 

ควรมีอายุไมเกิน 6 เดอืน และเหมือนกันท้ัง 2 รูป 

-สําเนาทะเบียนบาน 

-สําเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรขาราชการ 

-สําเนาสูติบัตร กรณอีายุไมถึง 20 ปบริบรูณ 

กรณ ีเดินทางกับบิดาหรือมารดาทานใดทานหนึ่ง ตองทําจดหมายยินยอมโดยท่ีบดิาหรือมารดา
จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดนิทางไปกบัทานใดทานหนึ่งได 

กรณ ีเดินทางกับบุคคลอ่ืน ท้ังบิดาและมารดาตองแสดงความจํานงในการอนุญาต โดยระบุ ชื่อและ
ความสัมพันธของบุคคลนั้นกับครอบครัวดวย 

ยื่นเรื่องทําจดหมายยินยอม ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลง
ลายมือชื่อ พรอมประทับตรารบัรองราชการอยางถูกตอง พรอมแนบสําเนาหนาพาสปอรตหรือสําเนา
บัตรประชาชนของบดิาหรือมารดาหรือผูปกครอง (กรณีบดิามารดา หยาราง/เสียชีวิต ตองแนบ ใบ
หยา/ใบมรณะ เพ่ือเปนการยืนยัน รวมถงึหนังสือรับรองบตุรบุญธรรม) 

-สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 



 

 

-สําเนาทะเบียนสมรสหรือหยา (ถามี) 

-หนังสือรับรองการทํางาน 

-พนักงานบริษัท / ขาราชการ  หนังสือรับรองการทํางานจากบรษิัท หรือสังกัดท่ีทานทํางานอยู 
ฉบับจริง ภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบ ุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปท่ีเริ่มทํางาน 
และชวงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปทองเท่ียว หลังจากนั้นจะกลบัมาทํางานตามปกติหลังครบ
กําหนดลา (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการ
ใชชื่อของแตละสถานทูต) 

-เจาของกิจการ สําเนาใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย, หนังสือรับรองบริษัทท่ีคดัไวไมเกิน 6 
เดือน (กรณีธุรกิจสวนตัวไมไดจดทะเบียน ใชจดหมายรับรองตนเอง พรอมแนบรปูถายสถานท่ีทํางาน
อยางนอย 3-5 ใบ) 

-นักเรียน / นักศกึษา หนังสือรับรองจากสถานศึกษาหรือ ใบรับรองจบการศึกษาฉบับจริง 
ภาษาอังกฤษเทานัน้ 

-เกษียณอายุ สําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 

-ผูสูงอายุตั้งแต 70 ปขึ้นไป แนบใบรับรองแพทยวาสามารถเดินทางทองเท่ียวได 

-รายการเดินบัญชีออมทรัพย (Statement) ยอนหลัง 6 เดือนลาสุด ควรเลือกบัญชีทีม่ีการเขา
ออกสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก (ยอดเงิน 100,000 บาทตอผูเดินทาง 1 ทาน)**
สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและฝากประจําทุกกรณี** 

-กรณีออกคาใชจายผูท่ีสามารถออกคาใชจายใหกันได มีดังตอไปนี ้

-มีความเกี่ยวของกันทางสายเลือด เชน พอแม พี่นอง 



 

 

-สามีภรรยาท่ีจดทะเบยีนถูกตองตามกฎหมาย (หากไมไดจดทะเบียนสมรส ตองเขียนจดหมายพรอม
แนบเอกสารเพ่ิมเติม เชน สูตบิัตรบุตร สําเนาทะเบียนบานโดยมีที่อยูเดียวกัน) 

-บริษัท ตองมีจดหมายแสดงความรบัผิดชอบตอคาใชจาย โดยระบุชือ่ผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการ
เดินทางในจดหมายดวย 

***หมายเหตุ: ชื่อในเอกสารทั้งหมดควรถูกตอง และตรงกันตามหนาพาสปอรต 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ขอมูลจองคิววีซาฝรั่งเศส (ระบุเปนภาษาองักฤษ) 

***หมายเหตุ***   กรุณากรอกขอมลูใหครบทุกชองตามความเปนจริง 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................................... 

วัน/เดือน/ปเกิด.................................................สถานที่เกิด.............................................. 

หมายเลขหนังสือเดินทาง................................................ 

วันที่ออกหนังสือเดินทาง..........................................  วันทีห่มดอายหุนังสือเดินทาง................................... 

สถานภาพ        

__โสด 

__แตงงาน    

__แตงงาน(ไมจดทะเบียน)                     

__หมาย        

__หยา 

ที่อยูที่สามารถติดตอได
.......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................... รหสัไปรษณยี............................... 

โทรศัพท (บาน)...................................................  มอืถือ ................................................ 

 

 



 

 

อาชีพ              

__เจาของกิจการ 

__พนักงาน 

__ประกอบอาชีพอิสระ 

__เกษียณอาย ุ 

__นักเรียน  

__วางงาน            

__อื่นๆ 

ช่ือบริษัท/ชื่อโรงเรียน..................................................................................................................................... 

ที่อยูที่ทาํงาน.................................................................................................................................................... 

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

โทรศัพท (สาํนักงาน)......................................................  โทรสาร ................................................ 

อีเมล (สํานักงาน).............................................................  อีเมลสวนตัว ........................................................ 

ทานเคยไดรบัวีซาเขากลุมเชงเกนภายใน 3 ป หรือไม............................................................ 

ถาเคยโปรดระบุวันที่เขา-ออก……………………………… 

ทานเคยไดผานการสแกนลายน้ิวมือ หรือไม.......................................................................... 

ถาเคยโปรดระบุวันที่เขา-ออก………………………………… 

  


