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บินตรงสายการบินไทย สะสมไมล์ 50% เทีย่วครบ มีเวลาในแต่ละสถานที่เต็มอิ่ม 

พกัโรงแรมดรีะดบั 4 ดาวเต็ม**** อาหารด ีมีไฮไลท์ อาหารเต็มคอร์ส 

รวมค่ายกกระเป๋าใน โรงแรมทุกแห่ง อาหารขึน้ช่ือตามเมืองต่างๆ 

รวมค่าทปิคนขบัรถ และไกด์แล้ว เทีย่วยโุรป 3 ประเทศ 

รวมค่าวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ADAPTER ส าหรับยโุรป 
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วนั โปรแกรมท่องเที่ยว เช้า เทีย่ง เย็น โรงแรม (เทียบเท่า) 
1 สนามบินสุวรรณภมิู  ( กรุงเทพฯ )     

2 สนามบินกรุงโรม(อิตาลี) – นครวาติกนั – มหาวิหารเซนตปี์เตอร์ - โคลอสเซียม –  
นํ้าพเุทรวี่ - บนัไดสเปน – เมืองปิซ่า 

-   
HOTEL GALILEI 

3 หอเอนปิซ่า – จตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้ 
   

NOVOTEL VENEZIA 
MESTRE 

4 เวนิส เมสเตร้– เมืองมิลาน – เมืองลเูซิร์น(สวิตเซอร์แลนด)์   
   

HOTEL MONOPOL 
LUZERN 

   5 เมืองแองเก้ิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – เมืองสตราบูร์ก(ฝร่ังเศส)  
   

MERCURE 
STRASBOURG 

6 เมืองสตราบูร์ก – รถไฟ TGV – เท่ียวชมเมืองปารีส  
   

MERCURE PARIS 
 LA DEFENSE 

7 พระราชวงัแวร์ซายส์ – ร้านดิวต้ีฟรี – หา้งแกลลอร่ีลาฟาแยตต ์– ล่องเรือบาโตมูช 
   

MERCURE PARIS 
 LA DEFENSE 

8 กรุงปารีส - สนามบินกรุงปารีส   - -  

9 สนามบินสุวรรณภมิู - - -  

 
ไฮไลน์ของโปรแกรมทวัร์ 

 
 

ชมนครรัฐวาตกิัน Vatican City 
รัฐอสิระ ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 

 

ชมหอเอนเมืองปิซ่า Leaning Tower of Pisa 
มรดกโลกและ 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลกในยุคกลาง 

 
เกาะเวนิส Venice  

หน่ึงในเมืองแห่งความโรแมนตกิของโลก 
 

ชมมหาวิหารเมืองมิลาน Duomo di Milano 
มหาวิหารที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค 

มีน ้าดืม่บริการทุกวัน วันละ 1 ขวด คู่มือท่องเทีย่วประเทศแถบยโุรป 
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ยอดเขาทติลิส Mt.Titlis 
พชิิตยอดเขาทติลิส สัมผัสกระเช้าที่หมุนรอบตัวเอง 360 องศา  

 

ชมพระราชวังแวร์ซายส์ Palace of Versaille 
มรดกโลกทางวัฒนธรรม เป็น 1 ใน 7 สิงมหศัจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน 

 

ล่องเรือบาโตมูช ชมความงามของกรุงปารีสริมสองฝ่ังแม่น า้แซนน์ 
 

ช้อปป้ิงถนนชองป์เซลิเซ่ ห้างแกลลอร่ีลาฟาแยตต์ 
 

 
 

กาํหนดการเดินทาง   
สิงหาคม  28 – 5 ก.ย. 
กนัยายน   13-21  /  22-30 
ตุลาคม  11-19  /  18-26  /  20-28 
พฤศจิกายน  3-11  /  17-25 
ธันวาคม  1-9  /  13-21 

 

21.00 น.    พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  
    ช้ัน 4  ประตู 2   เคาน์เตอร์ D  สายการบินไทย (TG)   
    เจา้หนา้ท่ีรอตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบตัรโดยสาร 
 

00.01 น.    ออกเดินทางสู่กรุงโรม  ประเทศอติาล ีโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG944 
05.55 น.  เดินทางถึงสนามบินลโีอนาร์โด-ดาวนิชี ประเทศอติาล ี   หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรแลว้รถโคช้รอรับ 
     นาํท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกนั (Vatican City) 
    (ระยะทางประมาณ 7 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาท.ี) 

วนัแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ   - - - 

วนัที่สอง (2) สนามบินกรุงโรม(อติาล)ี – นครรัฐวาติกนั – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ –  
โคลอสเซียม – นํา้พุเทรวี ่- บันไดสเปน – เมืองปิซ่า 

- เทีย่ง คํา่ 
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  ซ่ึงเป็นรัฐอิสระและศนูยก์ลางของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก ชมความอลงัการของ 
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ไดรั้บการตกแต่งอยา่งโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปป้ันแกะสลกั เฟียตา้ ผลงาน
ช้ินเอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลบัพลาท่ีออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ท่ีหา
ชมไดย้าก ซ่ึงปัจจุบนัลว้นแต่เป็นส่ิงท่ีสาํคญัลํ้าค่าคู่บา้นคู่เมืองของอิตาลี 

    นาํท่านเดินทางสู่ กรุงโรม  (Rome) 
    (ระยะทางประมาณ 5 กม. / ใช้เวลาประมาณ 20 นาท)ี 
  นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัสนามกฬีาโคลอสเซียม เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก ถูกสร้างข้ึน

ในปี ค.ศ.80 สามารถจุผูช้มไดป้ระมาณ 50,000 คน ใตพ้ื้นสนามประลองมีหอ้งใตดิ้นท่ีสร้าง
ข้ึนเพื่อขงัสิงโตและนกัโทษประหารก่อนปล่อยใหอ้อกมาต่อสูก้นักลางสนาม ถ่ายรูปกบั
ประตูชัยคอนสแตนติน, ผา่นชมเขตอุทยานประวติัศาสตร์โรมันฟอร่ัม ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางชีวิต
ในเมืองของโรมยคุโบราณ, ชมจตุรัสเวเนเซีย มีอาคารแบบเรอเนสซองส์ในยคุแรก ปาลาซโซ 
ดิ เวเนเซีย เคยเป็นฐานบญัชาการใหญ่ของมุสโสลินี ดา้นตรงขา้มคืออนุสาวรียพ์ระเจา้วิค
เตอร์-เอม็มานูเอล็ 

  
เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
 

นาํท่านสู่นํา้พุเทรวี ่ ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลสั-ซาลวี    แลว้อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้     
แบรนดเ์นมบนถนนคอนดอตติ ย่านบันไดสเปน ท่ีมีช่ือเสียงและคลาคลํ่าไปดว้ยนกัท่องเท่ียว 

    นาํท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า  (Rome) 
    (ระยะทางประมาณ 355 กม. / ใช้เวลาประมาณ 4.30 ชม.) 

 
19.00 น.    รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

   พกัค้างคืน ณ  HOTEL GALILEI 4* หรือระดับเทยีบเท่า 
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. ชมจัตุรัสกมัโป เดย์ มีราโกล ี(Campo dei Miracoli) หรือ ท่ีไดรั้บลงทะเบียนเป็นมรดกโลกใน

ช่ือ จตุัรัสดูโอโมแห่งปิซา คือบริเวณท่ีลอ้มรอบดว้ยกาํแพง ใจกลางเมืองปิซ่า 
นาํท่านชมหอเอนปิซ่า (Tower of Pisa) ตั้งอยูท่ี่เมืองปิซา ในจตุัรัสเปียซซา เดล ดูโอโม 
(Piazza Del Duomo) หอระฆงัของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก เป็นหอ ทรงกระบอก 8 
ชั้น สร้างดว้ยหินอ่อนสีขาว สูง 183.3 ฟุต (55.86 เมตร) นํ้ าหนกัรวม 14,500 ตนัโดยประมาณ 
มีบนัได 293 ขั้น เอียง 3.97 องศา ชมมหาวหิารปิซ่า (Pisa Duomo) ท่ีเป็นสถาปัตยกรรมแบบ
โรมนัเนสกอ์ยา่งแทจ้ริง มหาวิหารสร้างระหวา่งปี ค.ศ. 1063 - ค.ศ. 1092 โดยมีการเพิ่มเติม
ลกัษณะกอธิคเขา้ไปดว้ย 

วนัที่สาม (3) หอเอนปิซ่า – จตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้ เช้า เทีย่ง คํา่ 
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นาํท่านเดินทางสู่ เวนิส เมสเตร้ (Venice Mestre) 
    (ระยะทางประมาณ 315 กม. / ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.)  

ฝ่ังแผน่ดินใหญ่ เมืองหลวงของแควน้เวเนโต เวนิสถูกสร้างข้ึนจากการเช่ือมเกาะเลก็ๆ จาํนวน
มากเขา้ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทะเลอาเดรียตริก เป็นเมืองท่า
โบราณและเป็นเมืองท่ีใชค้ลองในการคมนาคมมากท่ีสุด 

  นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือ Tronchetto เรือนาํท่านขา้มสู่ เกาะเวนิส ความโด่งดงัของเวนิสมาจาก
เป็นเกาะท่ีมีลกัษณะพิเศษคือ ไม่มีถนนใหร้ถยนตว์ิ่ง ประกอบไปดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่กวา่ 118 
เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกนักวา่ 400 แห่ง ศูนยก์ลางอยูท่ี่จตุัรัสซานมาร์โค รายลอ้มรอบ
จตุัรัสเป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบเวเนเชียนสไตล ์ พระราชวงัเก่า (Palazzo Ducale) เคยเป็น
ท่ีประทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต เวนิสเคยรุ่งเรืองในยคุกลางและเป็นศูนยก์ลางทาง
การคา้ของฝ่ังทะเลอาเดรียติก 

 
เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง สปาเก๊ตตีห้มึกดํา 
 

นาํท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ท่ีมีเร่ืองราว
น่าสนใจในอดีต เม่ือนกัโทษท่ีเดินออกจากหอ้งพพิากษาไปสู่คุกจะไดมี้โอกาสเห็นแสงสวา่ง
และโลกภายนอกเป็นคร้ังสุดทา้ยระหวา่งเดินผา่นช่องหนา้ต่างท่ีสะพานน้ี       ซ่ึงเช่ือมต่อกบั
วงัดอดจ์ (Doge’s Palace) อนัเป็นสถานท่ีพาํนกัของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต จากนั้นนาํ
ท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ท่ีนโปเลียนเคยกล่าวไวว้า่ “เป็น
หอ้งนัง่เล่นท่ีสวยท่ีสุดในยโุรป”  จตุัรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอนังดงาม ชมโบสถ์ซานมาร์โค 
(St.Mark’s Bacilica) ท่ีมีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นอิสระใหท่้าน
ไดมี้เวลาเดินเท่ียวชมเกาะอนัสุดแสนโรแมนติกตามอธัยาศยั เช่น เดินเล่นชมมนตเ์สน่ห์แห่ง
นครเวนิส, เขา้ชมโบสถซ์านมาร์โคท่ีสวยงาม, ชอ้ปป้ิงสินคา้ของท่ีระลึก อาทิเช่น  เคร่ือง
แกว้มูราโน่, หนา้กากเวนิส, สินคา้แฟชัน่ชั้นนาํหรือจิบกาแฟร้าน Café Florian ท่ีเปิดใหบ้ริการ
มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720 หรือ นัง่เรือกอนโดล่า ล่องชมคลองเวนิส (ไม่รวมค่าเรือกอนโดล่า) 
สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบัสู่ฝ่ังแผน่ดินใหญ่เวนิส เมสเตร้ (Venice Mestre) 
 

19.00 น.    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน 
    พกัค้างคืน ณ  NOVOTEL VENEZIA MESTRE 4* หรือระดับเทียบเท่า 
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) 
    (ระยะทางประมาณ 275 กม. / ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) 

วนัที่ส่ี (4) เวนิส เมสเตร้– เมืองมิลาน – เมืองลูเซิร์น(สวติเซอร์แลนด์) –  เช้า เทีย่ง คํา่ 
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  เป็นเมืองหลวงทางแฟชนัของโลกแข่งกบัปารีสในประเทศฝร่ังเศส เป็นศูนยก์ลางทางธุรกิจ
ของอิตาลี 
นาํท่านชมมหาวหิารเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ท่ีสร้างดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธิค ท่ี
ผสมผสานกนัเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟศิูลปะวิทยาการ ชมแกลเลอรี วคิเตอร์ 
เอม็มานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ท่ีนบัวา่เป็นมอลลท่ี์สวยงาม หรูหราและเก่าแก่
ท่ีสุดในเมืองมิลาน อนุสาวรียข์องกษตัริยว์คิเตอร์ เอม็มานูเอลท่ี 2 ผูริ้เร่ิมการรวมชาติหวัเมือง
ต่างๆ ในอิตาลี และอนุสาวรียข์องศิลปินช่ือดงัในยคุเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์
วอนซ่ี อยูใ่นบริเวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาล่า 

 
เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
  
     นาํท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) 

(ระยะทางประมาณ 245 กม. / ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) 
เมืองท่องเท่ียวอนัดบัหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด ์ท่ีถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา 
นาํท่านชมสิงโตหินแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพื่อ
เป็นอนุสรณ์รําลึกถึงการสละชีพอยา่งกลา้หาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวติัในฝร่ังเศส
เม่ือปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้ม
ผา่นแม่นํ้ารอยส์ (Reuss River) อนังดงามซ่ึงเป็นเหมือนสัญลกัษณ์ของเมืองลเูซิร์น เป็น
สะพานไมท่ี้มีหลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยโุรป สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลุมสะพาน
มีภาพวาดประวติัศาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน  จากนั้นใหท่้านไดอิ้สระเลือกซ้ือ
สินคา้ของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนงั, มีดพบั, นาฬิกายีห่อ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, 
Tag Heuer เป็นตน้ 
 

19.00 น.    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง เมนูฟองดูชีส 
    พกัค้างคืน ณ  HOTEL MONOPOL LUCERNE 4* หรือระดับเทียบเท่า 
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (Engelberg) 
 (ระยะทางประมาณ 300 กม. / ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.) 
 เมืองท่ีมีความเป็นธรรมชาติในเขตชนบทของสวิส มีบา้นเรือนแบบชาเล่ต ์ ตกแต่งดว้ยผา้ม่าน

ลูกไมสี้ขาว และปลูกดอกไมห้ลากสีสนัตามหนา้ต่างสลบักบัทอ้งทุ่งสีเขียวขจี โอบลอ้มดว้ย
เทือกเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะ 

วนัทีห้่า (5) เมืองลูเซิร์น – เมืองแองเกลิเบิร์ก – ยอดเขาทิตลสิ –  
เมืองสตราบูร์ก(ฝร่ังเศส) 

เช้า เทีย่ง คํา่ 
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 นาํท่านขึน้กระเช้าสู่ยอดเขาทติลสิ บนความสูงระดบั 10,000 ฟุต   ท่านจะประทบัใจกบั
กระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ กระเช้าทีห่มุนรอบตัวเองให้ท่านได้ชมววิ 360 องศา ยอดเขาทิตลิสเป็น
แหล่งสกียอดนิยมในฤดูหนาว นาํท่านสมัผสักบัถํ้านํ้ าแขง็ Glacier Grotto ท่ีมีความยาวถึง 130 
เมตร และมีความลึกถึง 15 เมตร ท่ามกลางอุณหภูมิ 1- 1.5 องศา จากนั้นอิสระใหท่้าน
เพลิดเพลินกบัลานหิมะ  

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมืองบนยอดเขา 
 
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองสตราบูร์ก (Strasbourg) 
 (ระยะทางประมาณ 300 กม. / ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.) 
 เมืองหลวงแห่งแควน้อลัซาส ท่ีมี 2 วฒันธรรม คือฝร่ังเศสและเยอรมนี เน่ืองจากผลดักนัอยู่

ภายใตก้ารปกครองของ 2 ประเทศน้ีสลบักนัไปมา สตราบูร์ก เป็นเมืองใหญ่มีสถาปัตยกรรม
สมยัโบราณเป็นร่องรอยประวติัศาสตร์ใหช้าวเมืองปัจจุบนัไดช่ื้นชม 

 
19.00 น.    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
    พกัค้างคืน ณ  MERCURE STRASBOURG 4* หรือระดับเทยีบเท่า 
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองสตราบูร์ก ดา้นตะวนัออกของการขนส่งและคมนาคม 

เดินทางสู่มหานครปารีส ดว้ยรถไฟด่วน TGV สู่นครปารีส วิ่งดว้ยความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อ
ชัว่โมง ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.35 ชัว่โมง 

    
เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
    
 นาํท่านเทีย่วชมกรุงปารีส นครหลวงแห่งแฟชัน่ชั้นนาํของโลก ชมมหาวหิารโนตเตรอดาม 

สร้างดว้ยศิลปะแบบกอธิค ตั้งอยูบ่นเกาะกลางแม่นํ้าจุดกาํเนิดของชาวปารีเชียง ประติมากรรม
และหนา้ต่างประดบักระจกสี (stained glass) โดดเด่นเป็นสง่าคู่บา้นคู่เมือง ผา่นกลุ่มอาคาร
พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ ปัจจุบนัเกบ็งานศิลปะท่ีมีค่ากวา่ 300,000 ช้ิน, ชมประตูชัยอาร์ค เดอ ตรีอองฟ์ 
สร้างในปี 1810 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะของจกัรพรรด์ินโปเลียน        ใหท่้านชอ้ปป้ิง
ถนนชองป์เซลเิช่ (Champs-Elysees) เป็นถนนสายสาํคญัมีความยาว 2 กม. ร่มร่ืนไปดว้ยเงา
ตน้ปาตานสองฝ่ัง มีทั้งร้านคา้ชั้นนาํ หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม ้ นํ้ าพ ุ ภตัตาคารชั้นเลิศ ร้าน
กาแฟ โรงละคร ไดช่ื้อวา่เป็นถนนท่ีสวยท่ีสุดในโลก ชมจตุรัสคองคอร์ด ซ่ึงออกแบบโดยเลอ
โนตร (Le Notre) ท่ีชวนใหร้ะลึกถึงการปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส สวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝร่ังเศสท่ี
ออกแบบไวอ้ยา่งงดงาม, โบสถแ์องวาลีดส์อนังามสง่าดว้ยยอดโดมสีทอง, บันทกึภาพหอไอ

วนัทีห่ก (6) เมืองสตราบูร์ก – รถไฟ TGV – เทีย่วชมเมืองปารีส เช้า เทีย่ง คํา่ 
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เฟลจากมุมกว้าง ณ จตุรัสทรอคคาเดโร ปารีสไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นพพิิธภณัฑท่ี์มีชีวิต 
โดดเด่นดว้ยผลงานศิลปะอนัยิง่ใหญ่ 

 
19.00 น.    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง  
    พกัค้างคืน ณ  MERCURE PARIS LA DEFENSE 4* หรือระดับเทียบเท่า 
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น.    นาํท่านเดินทางสู่ พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) 
     (ระยะทางประมาณ 30 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) 

 พระราชวงัท่ีไดช่ื้อวา่สวยและใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงอยูห่่างจากจุดศูนยก์ลางของปารีสไปทาง
ตะวนัตกเฉียงใต ้ ปัจจุบนับางส่วนของพระราชวงัน้ีไดรั้บการบูรณะเรียบร้อยแลว้ นาํเขา้ชม
ความงามของพระราชวงัภายในหอ้งต่าง ๆ อาทิ หอ้งเทพอพอลโล, หอ้งเทพวีนสั, หอ้งเทพได
อาน่า และหอ้งเดอะฮอลลอ์อฟมิลเลอร์ แต่ละหอ้งของพระราชวงัลว้นมีค่าดว้ยภาพ เขียนสี
แบบเฟรสโก ้ โดยช่างฝีมือเอกชาวฝร่ังเศส     ควรค่าแก่การยกยอ่งใหเ้ป็นพระราชวงัท่ีงดงาม
ลํ้าค่าท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

 
เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
 
 อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดท่ี์โด่งดงัของฝร่ังเศส อาทิ สินคา้ประเภทนํ้าหอม, 

เคร่ืองสาํอางค,์ เคร่ืองประดบั, เคร่ืองแต่งกายในร้าน Duty Free ท่ีคืนภาษีใหก้บันกัท่องเท่ียว
โดยเฉพาะ นาํท่านชอ้ปป้ิงแบรนดช์ั้นนาํของฝร่ังเศสและอิตาลีในห้างแกลลอร่ี ลาฟาแยตต์ 
ยา่นถนนออสแมนบูโลวาร์ด   

 นาํท่านล่องเรือบาโตมูช ชมสถานท่ีสาํคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่นํ้าแซนน์ โบราณสถาน
และอาคารท่ีเก่าแก่ สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ ์ทาํให ้ ปารีสโดด
เด่นเป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลก 

 
19.00 น.    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารไทย 
    พกัค้างคืน ณ  MERCURE PARIS LA DEFENSE 4* หรือระดับเทียบเท่า 
 

08.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

วนัที่เจ็ด (7) พระราชวังแวร์ซายส์ – ร้านดิวตีฟ้รี – ห้างแกลลอร่ีลาฟาแยตต์ –  
ล่องเรือบาโตมูช 

เช้า เทีย่ง คํา่ 

วนัทีแ่ปด (8) กรุงปารีส – สนามบิน เช้า - - 
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09.30 น.  นาํคณะออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกล เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลาใหท่้านไดท้าํ 
TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 

12.30 น.    ออกเดินทางกลบัสุ่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG931 
 

06.00 น.     เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  
 

                                                                   
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  

อตัราค่าบริการ  ราคารวมตัว๋ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ  95,500.- 

1 ผู้ใหญ่ 1 เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี  (มเีตยีง) ราคาท่านละ  89,500.- 

2 ผู้ใหญ่ 1 เดก็ อายุตํา่กว่า 12 ปี (มเีตยีง) ราคาท่านละ  86,500.- 

2 ผู้ใหญ่ 1 เดก็ อายุตํา่กว่า 12 ปี (ไม่มเีตยีง) ราคาท่านละ  82,500.- 

พกัห้องเดีย่ว จ่ายเพิม่อกีท่านละ 18,000.- 

ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน (การบินไทย) ผู้ใหญ่ หักท่านละ 23,000.- 

ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน (การบินไทย) เด็ก     หักท่านละ 16,000.- 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุตํา่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มเีตียงเสริม *** 
***หมายเหตุ     การเดนิทางในแต่ละคร้ังต้องมีผู้เดนิทางจาํนวน 15 ท่านขึน้ไป*** 

หากมีผู้เดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 
 

กรุณาส่งเอกสารที่ใช้ยืน่วซ่ีาให้ทางบริษทัฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วนัก่อนการเดินทาง 
ในการยืน่วซ่ีา ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมายืน่วซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต 

เพือ่มาสแกนลายนิว้มือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 
 
 
 

วนัที่เก้า (9) สนามบินสุวรรณภูมิ - - - 
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 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบินไทยเสน้ทาง ตามท่ีระบุ  
(ภาษีนํ้ามนัคิดจากอตัรา ณ วนัท่ี  1 เม.ย. 60  หากในวนัออกตัว๋มีการปรับเพิ่มทางบริษทัขอเรียกเกบ็ตามความเป็นจริง) 

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน  (Standard Room) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีกาํหนดในโปรแกรม  
 ค่ายานพาหนะ ท่ีตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม (กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถขบัเกิน 12 ชัว่โมง/วนั) 
 ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 

**หากสถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษัทได้ทาํการจองและถูกเกบ็ค่าใช้จ่ายไปแล้ว** 

 ค่าวีซ่าเชงเกน้ประเทศฝร่ังเศส 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน (พดูภาษาองักฤษ) บางแห่ง และมคัคุเทศกไ์ทย คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่านํ้ าหนกักระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กิโลกรัม ต่อท่าน และกระเป๋าใบเลก็ติดตวัท่านข้ึนเคร่ืองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า 
 ค่าทปิพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน (เท่าน้ัน) 

 
 
 
 

 ค่านํ้ าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินกาํหนดให ้30 กิโลกรัมต่อหน่ึงท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการทาํหนงัสือเดินทาง หรือค่าแจง้เขา้ออก กรณีคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เคร่ืองด่ืมและอาหารนอกรายการ,ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ มินิบาร์, ทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
 ค่าทิปไกด ์และหวัหนา้ทวัร์ท่ีดูแลท่านตลอดการเดินทาง (จากเมืองไทย) และคนขบัรถ (หากท่านพอใจในการ 

บริการควรใหทิ้ปเพื่อเป็นกาํลงัใจ เพิ่มเติม) 
  ค่าภาษีบริการ 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  ซ่ึงท่านต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทวัร์ (กรณีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
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เม่ือท่านทาํการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเกบ็มดัจาํค่าทวัร์ท่านละ  30,000  บาท 
กรณีช่วงเทศกาล ขอเรียกเกบ็ค่ามดัจาํค่าทวัร์ ท่านละ 40,000 บาท   
ส่วนท่ีเหลือตอ้งชาํระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัทาํการ  มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดย
อตัโนมัต ิ
 
***(กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ตอ้งขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตาม

เง่ือนไขการชาํระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทูต ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ทางบริษทัจะคืนเงินค่า
ทวัร์ใหท่้าน โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงเท่านั้น)*** 

 *** หากท่านจองและใหเ้อกสารในการทาํวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนักาํหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผล 
วีซ่าของท่านไม่ผา่น บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามดัจาํทั้งหมด*** 

 
 
 
 
 

***กรุณาพจิารณาเงือ่นไขต่างๆ และเงือ่นไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านทําการจองทัวร์*** 
หากท่านได้ทาํการจองทวัร์  ทางบริษทัฯ ถอืว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงือ่นไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  45 วัน    ไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย (คืนค่ามดัจาํใหท้ั้งหมด) 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  30-44 วัน    ยดึเงินค่ามดัจาํทั้งหมด 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  15-29 วัน    ไม่คืนค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  8-14  วัน     ไม่คืนค่าใชจ่้าย  75 % ของราคาทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  1-7  วนั    ไม่คืนค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัร์หรือมดัจาํแลว้ ทาง

บริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจาํให ้แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยืน่วซ่ีา, ค่าวีซ่า และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ี
เกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม 
ตัว๋รถไฟ และอ่ืนๆฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเกบ็ค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

 กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อน หรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด 
 กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า  หรือไม่วา่ดว้ยสาเหต 
ใดๆ กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยืน่วีซ่า, ค่าวซ่ีา และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป 
(อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม ตัว๋รถไฟ และอ่ืนๆฯลฯ ไป
แลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเกบ็ค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ กต็าม ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด 
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 ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองวซ่ีา 
 การอนุมัติวซ่ีาเป็นเอกสิทธ์ิของทางสถานทูต   ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลาง 
และคอยบริการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยืน่วีซ่า ทางสถานทูตเป็นผูเ้กบ็ (กรุณาจัดเตรียม
เอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามทีส่ถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน) หากผลวีซ่าออกมาวา่
ท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คนืเงินค่าวซ่ีา และค่าบริการจากตัวแทนยืน่ไม่ว่าในกรณใีดๆ กต็าม และทางสถานทูตมีสิทธิ
ท่ีจะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 
  กรณีที่ท่านวซ่ีาผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษทัขอสงวน 
สิทธ์ิในการไม่คนืเงินค่าวซ่ีา และค่าบริการจากตัวแทนยืน่ ให้กบัท่าน   เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนโดยสถานทูตเป็น
ผูเ้รียกเกบ็ และท่านสามารถนาํวีซ่าไปใชเ้ดินทางได ้หากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ
 ในกรณ ีทีก่รุ๊ปมีการยืน่วซ่ีาเข้าไปแล้ว และท่านเพิง่พร้อมยืน่วซ่ีาหลงักรุ๊ป ท่านจะต้องรับผดิชอบค่าวซ่ีาส่วนต่างที ่
เกดิขึน้(กรณมีค่ีาใช้จ่ายเร่ืองวซ่ีาเพิม่เติม) 

ในการยืน่วซ่ีา ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมายืน่วซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  
เพือ่มาสแกนลายนิว้มือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 

***กรุณาพจิารณาเงือ่นไขต่างๆ และเงือ่นไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านทําการจองทัวร์*** 
 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  / สายการบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเกบ็ / และท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนทาํการยืน่วีซ่า ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้าย
แตกต่างจากการยืน่กรุ๊ปปกติ ซ่ึงท่านจะตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีเกิดข้ึน 

การจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
ในกรณยีกเลกิการเดินทาง และไดด้าํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 

REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
ที่น่ัง Long Leg  ทีน่ั่งริมประตูฉุกเฉิน  เป็นท่ีนัง่สาํหรับบุคคลท่ีดูแขง็แรง และสามารถส่ือสารภาษาสากลได ้เผือ่เกิดเหตุ

ฉุกเฉินลูกคา้สามารถรีเควชได ้แต่ข้ึนอยูก่บัสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา 
กรณีหากท่านต้องมีการสํารองยานพาหนะ นอกเหนือจากรายการทัวร์ ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบิน

สุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใช้
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทางของบริษทัฯ ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะสาํรองยานพาหนะ 
สําหรับท่านทีเ่ป็นมุสลมิ,  ทานมังสวรัิติ, ไม่ทานหมู / เนือ้ / ไก่ / ปลา หรืออืน่ๆ โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วนัก่อนเดินทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
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เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 

โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

กรณมีีงานจัดประชุมนานาชาต ิ( Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

โรงแรมในยุโรปทีมี่ลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่าง
อาบนํ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่าน
ตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE ได ้

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
สัมภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ค่าทวัร์ไดร้วมค่าขนสมัภาระสาํหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุก

โรงแรม (เท่านั้น) หากท่านมีกระเป๋าเพิม่เติมมากกวา่ 1 ใบ ท่านจะถูกเรียกเกบ็เงินเพิม่ต่างหากจากผูใ้หบ้ริการในแต่ละ
โรงแรม (ท่านตอ้งชาํระในส่วนท่ีโดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 

นํา้หนักของสัมภาระโหลด สําหรับสายการบิน ท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม 
(สาํหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่
อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งชาํระในส่วนท่ีโดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 

กระเป๋าสัมภาระ สําหรับนําขึน้เคร่ืองได้ สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมี
นํ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร 
(21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

กรณีที่ต้องมีบนิด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสมัภาระนํ้าหนกัเกิน (ท่าน
ตอ้งชาํระในส่วนท่ีโดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 

ทางบริษัทฯ ไม่รับผดิชอบกรณเีกดิการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (สําคญัมาก ผู้โดยสารทีเ่ดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์

ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใดๆ 
กต็าม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็น
สาํคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 
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3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มนาํเขา้ประเทศ  เอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้ม
เดินทาง  

 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพาํนกัอยูใ่น

ประเทศไทย 
              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดงักล่าว) 
 

 

  
ยอมรับ 

ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอยีดทั้งหมด และรับทราบ พร้อมยอมรับยนิยอมในข้อตกลงเงื่อนไขการจอง 
และการยกเลกิ และเงือ่นไขของการเดนิทางท่องเทีย่วในคร้ังนีทุ้กประการ เรียบร้อยแล้ว  

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารในการขอวซ่ีาท่องเทีย่วประเทศฝร่ังเศส 1 ชุด 
ใช้เวลายืน่วซ่ีาประมาณ 10 วนั (ไม่รวมวนัทําการ) 

ในการยืน่วซ่ีา ผู้เดนิทางทุกท่านจะต้องเดนิทางมายืน่วซ่ีาด้วยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  
เพือ่มาสแกนลายนิว้มือด้วยตวัท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 

 

1. หนังสือเดินทาง 
(พาสปอร์ต) 

ตอ้งมีอายใุชง้านไดไ้ม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง และตอ้งมีหนา้สาํหรับ ประทบัตราอยา่งนอ้ย 
3 หนา้ (หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานาํมาแสดงต่อสถานทูตดว้ย) 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสี 2 นิว้ ปกติ จาํนวน 2 รูป   (ไม่สวมแวน่ตาดาํ ไม่ยิม้เห็นฟัน 
พื้นหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ตอ้งไม่เป็นลวดลาย, ไม่เป็นสีเขม้ และหา้ม
เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)  ภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และ
ไม่ซ้ํากบัหน้าวซ่ีาในเล่มพาสปอร์ต 
 
 

3. เอกสารทั่วไป สาํเนาทะเบียนบา้น, สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนาบตัรขา้ราชการ,  
สาํเนาทะเบียนสมรส / หยา่ , 
สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ - นามสกุล (ถา้มี) 
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4. สําเนาสูติบัตร สาํเนาสูติบตัร (สาํหรับเดก็ท่ีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี) 
5. หลกัฐานการเงิน สาํเนาบญัชีสมุดเงินฝาก (เนน้ออมทรัพยเ์ป็นหลกั หรือประจาํแนบเพิม่เติม กรณีเงินบญัชีออมทรัพยมี์

นอ้ย) ถ่ายทุกหน้าย้อนหลงั 6 เดือน ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจาํนวนเงินไม่
ตํ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อน
เม่ือกลบัสู่ภูมิลาํเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยืน่ขอวีซ่า ตอ้ง
ออกหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายใหค้รอบครัวดว้ย 

***ทางสถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนั*** 
พร้อมหนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE  ) เป็นตัวจริง  ในวันที่ยื่นวีซ่า
ต้องนํา BANK BOOK เล่มจริงไปด้วย 
กรณทีีบ่ริษัทของท่านเป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้เดนิทางทั้งหมด ทางบริษัทท่าน
ต้องออกจดหมายอกีฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน โดย
ระบุช่ือผู้เดินทาง และระบุเหตุผลทีจั่ดการเดินทางคร้ังนีใ้นจดหมายด้วย 
**หากมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กบัผู้อืน่ จะต้องไปทาํ BANK  GUARANTEE  ที่ธนาคาร โดยต้องใส่
ช่ือผู้รับรองและผู้ถูกรับรองใน BANK  GUARANTEE  ด้วย** 

6. หลกัฐานการงาน ใบรับรองการทาํงานของผูเ้ดินทาง ตามดา้นล่าง จากบริษทัท่ีท่านทาํงานอยู,่ สาํเนาทะเบียนการคา้ 
กรณีเป็นเจา้ของกิจการ (คดัจากกระทรวงไม่เกิน 3 เดือน) 

 
 กรณีที่เป็น

พนักงานบริษทั
ทั่วไป 

ใชห้นงัสือรับรองการทาํงานตวัจริง ระบุวนัเร่ิมเข้างาน / อตัราเงินเดือน / ตําแหน่งงาน / ช่วงเวลาที่ขอ
ลางานเพือ่เดินทางท่องเที่ยว หลงัจากน้ันจะกลบัมาทํางานตามปกติหลงัครบกาํหนดลางาน 

 (ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
 

กรณีประกอบ
ธุรกจิส่วนตัว 
เจ้าของกจิการ 

ใชห้นงัสือรับรองบริษทั โดยผูเ้ดินทางตอ้งมีช่ือเป็นกรรมการและมีอาํนาจในการลงนาม (คดัจาก
กระทรวงไม่เกิน 1 เดือน) พร้อมวตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี หรือ สาํเนาทะเบียนการคา้ หรือสาํเนา
ใบทะเบียนพาณิชย ์ 

กรณีข้าราชการ ใชจ้ดหมายลางานจากตน้สงักดั (ตวัจริง) ,หนงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานและสาํเนาบตัร
ขา้ราชการ 1 ชุด เป็น เป็นภาษาองักฤษ 

กรณีแม่บ้าน
เดินทางคนเดียว 

ตอ้งใชห้ลกัฐานการเงิน + การงานของสามี พร้อมสาํเนาบตัรประชาชนแนบมาดว้ย 
 

กรณีเป็นนักเรียน 
นักศึกษา 

ตอ้งใชห้นงัสือรับรองจากโรงเรียน มหาวิทยาลยั (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านั้น) พร้อมสาํเนาบตัร
นกัเรียน หรือนกัศึกษา 

7. กรณเีด็กทีไ่ม่ได้
เดินทางพร้อม
ผู้ปกครอง 

 ใชเ้อกสารดงัต่อไปน้ี 
1.    หนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางจากผูป้กครอง (เฉพาะเดก็ท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี )  หากเดก็เดินทาง

กบับิดาตอ้งมใบรับรองจากมารดา และหากเดก็เดินทางพร้อมมารดาตอ้งมีใบรับรองจากบิดา 
หนงัสือยนิยอมสามารถทาํท่ีสาํนกังานเขต หรือ อาํเภอ ตามทะเบียนบา้น โดยตอ้งมีขอ้ความระบุ
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ในเอกสารวา่ใหเ้ดก็ช่ืออะไร เดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธ์อยา่งไร  เช่น  นายชาย (บิดา ) 
ยนิยอมใหเ้ดก็หญิงสวย เดินทางไปต่างประเทศ กบันางหญิง (มารดา ) มาดว้ย  

2.    หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ) 
3.    หลกัฐานการงานของบิดา และมารดา 
4.    หลกัฐานการเงิน สาํเนาบญัชีเงินฝากธนาคารของบิดา หรือมารดาท่ีเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย  
5.    สาํเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 
6.    สาํเนาบตัรประชาชนของบิดา และมารดาของผูเ้ดินทาง 

 

 
 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกคร้ัง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้บัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่าไม่วา่จะเป็นเหตุผล
ใดกต็าม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได ้

 
 
 

 
 
 
 


