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10 วนั อติาล ีสวสิ ฝร่ังเศส  
(ขึน้เขาจุงเฟรา / เดนิทางด้วยรถไฟความเร็วสูง TGV/ICE จากสตราสบูร์ก สู่ปารีส) 

 
 

***โปรโมช่ันสุดพเิศษ...สายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ส *** 

กรกฎาคม – ตุลาคม 2562 

เร่ิมต้นที ่... 85,900 บาท 
(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น /  รวมทิปหัวหน้าทัวร์/คนขับรถแล้ว)  

อติาล ี(โรม – หอเอนเมืองปิซ่า - ฟลอเรนซ์ – เวนิส – มิลาน) 
สวติเซอร์แลนด์ (ลูเซิร์น – ขึน้ยอดเขาจุงเฟรา – เบียล)  

ฝร่ังเศส (แคว้นอลัซาส – กอลมาร์ – สตราสบูร์ก – ปารีส – ล่องเรือบาโตมูช - พระราชวงัแวร์ซายส์) 
ราคาทวัร์ 87,900 บาท : 12-21 ก.ค./ 8-17 ส.ค./ 20-29 ก.ย./  
ราคาทวัร์ 85,900 บาท : 4-13 ต.ค./ 11-20 ต.ค./  

***หากเมืองทีเ่ข้าพกัใดๆตดิงาน Trade Fair และโรงแรมไม่สามารถรอบรับคณะได้ ทางบริษัทจะจดัทีพ่กัทีเ่มืองใกล้เคยีงให้แทน*** 
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แผนทีก่ารเดินทางตามโปรแกรม 

 
 

วนัแรก กรุงเทพมหานคร 
 

20.00 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 10 อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.00 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 69 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบั
ภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารคํ่าและอาหารเช้า ระหว่าง
เท่ียวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี (***เวลาเท่ียวบินอาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดสอบถามเจา้หนา้ท่ี) 
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วนัทีส่อง อสิตันบูล – โรม  
 

05.20 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูลแวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน TK1861 อิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตนับูลซ่ึงมีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย  

08.15 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่สนามบินฟูมิชิโน่ (FCO) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส บริการ
อาหารเชา้บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.40 ชม.) 

09.55 น. เดินทางถึงสนามบินฟูมิชิโน่ กรุงโรม ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 นาํท่านถ่ายรูปกบั โคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นสนามกีฬา

กลางแจ้งขนาดใหญ่เร่ิมสร้างข้ึนในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซียนแห่งอาราจักรโรมันและสร้างเสร็จในสมัย
จกัรพรรดิติตสั (Titus) สามารถจุคนกวา่ 50,000 คน 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านชม นํ้าพุเทรวี ่(The Trevi Fountain) นํ้าพุท่ีเหล่านกัท่องเท่ียวนิยมมาโยนเหรียญอธิษฐานเพื่อให้ไดก้ลบัมา
เยอืนกรุงโรมอีกคร้ัง นาํท่านสู่ยา่น บนัไดสเปน (Spanish Step) แหล่งนดัพบของชาวโรมและนกัท่องเท่ียวทัว่โลก 
เป็นจตุรัสท่ีมีอาคารสวยงามและจาํหน่ายสินคา้แบรนด์เนมต่างๆ อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมมากมาย 
อาทิ Louis Vuitton, Prada, Dior, Chanel และอ่ืนๆอีกมากมาย หรือจะเลือกเก็บภาพบรรยากาศใจกลางเมือง
บริเวณ บนัไดสเปน ให้ท่านสัมผสับรรยากาศเมืองหลวงของอิตาลี ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ เมืองเซียน่า (Siena) 
(ระยะทาง 234 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ช.ม.)   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพ่กั FOUR POINT BY SHERATON SIENA **** หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีส่าม ปิซ่า – ฟลอเรนซ์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) (ระยะทาง 169 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)  เมืองบา้นเกิดของ              
กาลิเลโอ นกัดาราศาสตร์เอกของโลก เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัปิซ่าในแควน้ทอสกาน่า เมืองน้ีท่ีเป็นท่ีรู้จกัอยา่ง
ดีเก่ียวกบัหอเอนเมืองปิซ่า ซากโบราณวตัถุของเมืองท่ียงัหลงเหลือจากศตวรรษท่ี 5 ก่อนคริสตกาล  เมืองปิซ่า
ไดรั้บเลือกโดยองคก์ารยูเนสโกให้ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ. 1987 นาํท่านชมและถ่ายรูปกบั หอเอน
เมืองปิซ่า (The Leaning Tower of Pisa) ตั้งอยูใ่นจตุัรัสเดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) หอระฆงัของศาสนา
คริสต์นิกายโรมนัคาทอลิก เป็นหอทรงกระบอก  8 ชั้น สร้างดว้ยหินอ่อนสีขาว กาลิเลโอเคยใช้หอน้ีทดลอง
เก่ียวกบัเร่ืองแรงโนม้ถ่วงของโลก นอกจากน้ีหอเอนเมืองปิซ่ายงัเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุกลางอีกดว้ย   

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) หรือท่ีชาวอิตาเล่ียน อ่านออกเสียงวา่ ฟิเรนเซ่ (Firenze) (ระยะทาง 86 
กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) นาํท่านชมเขตเมืองเก่ากรุงฟลอเรนซ์ เมืองตน้ตาํรับศิลปะแบบเรเนซองส์ 
นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถ์ซานตา มาเรีย เดลฟิโอเร (Basilica Di Santa Maria Del Fiore) โบสถ์ท่ีสร้างข้ึน
ในช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ดา้นหนา้โบสถป์ระดบัตกแต่งดว้ยหินอ่อน สีขาว เขียว และชมพู  มหาวิหารแห่ง
น้ีใหญ่เป็นลาํดบั 4 ของทวีปยุโรปรองจาก มหาวิหารเซนตปี์เตอร์ มหาวิหารเซนตพ์อล และมหาวิหารมิลาน นาํ
ท่านชม จตุัรัสไมเคิล แองเจโล เพื่อชมรูปป้ันจาํลองของ "เดวิด" ท่ีโด่งดงัในตาํนาน   จากนั้นนาํท่านชมสะพาน
เวคคิโอ (Ponte Vecchio) สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1345 โดยนกัออกแบบช่ือ Teddeo Gaddi คือ สะพานเก่าแก่ท่ีสุดของ
เมือง เป็นสะพานเดียวของฟลอเรนซ์ท่ีรอดพน้การทาํลายจากช่วงสงครามโลกมาได ้ปัจจุบนักลายเป็นจุดชมวิว 
แหล่งดึงดูดนกัท่องเท่ียวท่ีสาํคญัของเมือง 

  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมที ่NOVOTEL FIRENZE NORD AIRPORT **** หรือเทียบเท่า 
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วนัทีส่ี่ เวนิส   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส  (ระยะทาง 250 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)  เมืองท่ีมีเอกลกัษณ์พิเศษสุด
เมืองหน่ึงของโลกเปรียบเสมือนประตูสู่ตะวนัออกของยุโรปในอดีต นาํท่านนัง่เรือสู่เกาะเวนิส (เมืองท่ีไม่มี
รถยนตว์ิ่งผา่น) เมืองเวนิสไดรั้บสมญานามวา่ “ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก” (Queen of the Adriatic) เมืองแห่ง
สายนํ้ า (City of water) เมืองแห่งสะพาน (City of bridges) เมืองแห่งแสงสวา่ง (City of light) ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์สองริมฝ่ังสู่เกาะเวนิสซ่ึงมีความงดงามเป็นอยา่งยิง่ 
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านชม จตุัรัสเซนต์มาร์โคและพระราชวงัดอจจ์ ศูนยก์ลางของเกาะเวนิส ผ่านชมและแวะถ่ายรูปบริเวณ
สะพานถอนหายใจ (Ponte Dei Sospiri) ท่ีเช่ือมระหวา่งพระราชวงัโบราณกบัเรือนจาํโบราณ ซ่ึงมีตาํนานเล่าถึงนกั
รักคาสโนว่าท่ีเคยถูกคุมขงัในคุกแห่งน้ี จากนั้นให้ท่านได้แวะถ่ายรูปกบั มหาวิหารเซนต์มาร์โค (San Marco 
Basilica) ซ่ึงเป็นอาคารท่ีผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ อาหรับ โรมนัเนสก์ เรเนซองส์ เขา้ไวด้ว้ยกนั 
ในมหาวหิารน้ีเช่ือวา่เป็นท่ีบรรจุศพของนกับุญเซนตม์าร์ก อิสระใหท้่านไดถ่้ายรูปโดยรอบบริเวณจตุัรัสเซนตม์าร์
โค หรือจะ เลือกช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมท่ีมีมากมายรายลอ้มรอบจตุัรัส ไม่ว่าจะเป็น Gucci, Chanel, Louis 
Vuitton, Hermes, Tods, Prada และอ่ืนๆอีกมากมาย (***ร้านค้าส่วนมากอาจปิดให้บริการในวันอาทิตย์และ
วนัหยดุสากล) ไดเ้วลานาํท่านนัง่เรือเพื่อเดินทางกลบัสู่ฝ่ังเวนิสเมสเตร์  

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพ่กั FOUR POINT SHERATON PADOVA **** หรือเทยีบเท่า  
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วนัที่ห้า มิลาน – ลูเซิร์น 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (ระยะทาง 240 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ช.ม.) เมืองใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของ
ประเทศ เป็นเมืองหลวงทางแฟชั่นของโลกแข่งกบักรุงปารีส และถือได้ว่าเป็นศูนยก์ลางทางธุรกิจของอิตาลี                      
นาํท่านชม มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือท่ีเรียกวา่ดูโอโม่ (Milan Duomo) ช่ือน้ีไวใ้ชเ้รียกมหาวิหารประจาํเมือง 
เป็นมหาวิหารท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากมหาวิหารเซนตปี์เตอร์ ในกรุงวาติกนั (เป็นมหาวิหารแบบโกธิคและ
ใหญ่เป็นอนัดบัสามของยุโรป) สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1386 แลว้เสร็จ 400 กวา่ปีหลงัจากนั้น คือในปี ค.ศ.1813 ดา้น
นอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีช่ือเรียกวา่ "มหาวิหารเม่น" มีรูปสลกัหินอ่อนจากยุคต่างๆ ประดบัอยูก่วา่สาม
พนัรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มารี  ดา้นหนา้ของมหาวิหารเป็นลานกวา้ง 
เรียกวา่ ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) เป็นศูนยก์ลางแหล่งชุมนุมของผูค้นมาทุกยุคสมยั ดา้นขา้งของ
จตุัรัสหน้าดูโอโม่ทางทิศเหนือ จะเห็นทางเขา้ กลัเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการคา้ท่ีหรูหรา
อลงัการแห่งเมืองมิลาน อิสระใหท้่านไดเ้ลือกถ่ายรูป, ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม, และสินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั   
 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
  
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ระยะทาง 244 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) อดีตหัวเมืองโบราณของ

สวติเซอร์แลนด ์นาํท่านชมและแวะถ่ายรูปกบั สะพานไมช้าเพล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแม่นํ้ า
รอยซ์ เป็นสะพานไมท่ี้เก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีอายหุลายร้อยปี เป็นสัญลกัษณ์และประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลย
ทีเดียว สะพานวหิารน้ีเป็นสะพานท่ีแขง็แรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมต่อไปยงัป้อมแปดเหล่ียมกลางนํ้ า จัว่
แต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวสิเซอร์แลนด ์เป็นภาพเขียนเก่าแก่
อายุกวา่ 400 ปี แต่น่าเสียดายท่ีปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมาก ตอ้งบูรณะสร้างข้ึนใหม่เกือบหมด 
จากนั้นนาํท่านชมรูป แกะสลกัสิงโตร้องไห้ หรือ อนุสาวรียรู์ปสิงโตหิน เป็นอนุสาวรียท่ี์ตั้งอยูใ่จกลางเมือง ไม่
ไกลจากสะพานไมม้ากนกั อนุสาวรียรู์ปสิงโตหิน แกะสลกัอยูบ่นหนา้ผา ท่ีหัวของสิงโตจะมีโล่ ซ่ึงมีกากบาท
สัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ โดยสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกลา้หาญ ซ่ือสัตย ์
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จงรักภกัดี ท่ีเสียชีวติในประเทศฝร่ังเศส ระหวา่งการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงัในคร้ังปฏิวติัใหญ่สมยัพระเจา้หลุยส์
ท่ี 16 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารไทย 

น าน าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมที่พกั GRAND EUROPE **** หรือเทยีบเท่า  
 

วนัที่หก ยอดเขาจุงเฟรา – เบียล 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาล (Grindelwald) อนัไดช่ื้อวา่เป็นเมืองสกีรีสอร์ทท่ีสวยท่ีสุดในโลกตั้งอยูใ่นหุบ
เขารายลอ้มดว้ยภูเขาท่ีสวยงามเป็นสถานท่ีโรแมนติกท่ีสุด นาํท่านสู่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อข้ึนรถไฟสายจุงเฟราบาห์
เนน สู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซ่ึงได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกอีกของ
สวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างทางก่อนถึงจุงเฟรานั้น ท่านสามารถพบเห็นบา้นสไตล์สวิสน่ารักท่ีกระจดักระจายอยู่
ทัว่ไป มีทั้งบา้นสีนํ้าตาลเขม้ตดักบัหนา้ต่างสีแดงสด, สีครีมอ่อนตดักบัประตูหนา้ต่างสีเขียวสด สวยงามแปลกตา
และมีเสน่ห์ วิวธรรมชาติท่ีสลบักนัระหว่างสีเขียวของภูเขา ทุ่งหญา้ กบั พื้นท่ีท่ีปกคลุมดว้ยหิมะสีขาว ระหว่าง
การเดินทางรถไฟจะจอดใหท้่านไดช้มความงดงามของเทือกเขาแอลป์ จนถึงยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch)   ซ่ึงมี
ความสูงถึง 13,642 ฟุต นาํท่านชม กลาเซียร์หรือธารนํ้ าแข็งขนาดใหญ่ จากนั้นสนุกสนานกบัการเล่นหิมะในลาน
กวา้ง SPHINX จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลท่ีสุด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถํ้านํ้ าแข็งท่ี
แกะสลกัให้สวยงาม อยูใ่ตธ้ารนํ้ าแข็ง 30 เมตร สัมผสักบัภาพของธารนํ้ าแข็ง Alestsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขา
แอลป์ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน บนยอดเขาจุงเฟรา 
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บ่าย นาํท่านเดินทางจากจุงเฟราสู่เมืองเวนเกน้ และเมืองเลาเทอร์บรูเนน (Lauterbrunen) โดยรถไฟอีกดา้นหน่ึงของ
ยอดเขา (แวะเปล่ียนรถไฟท่ีสถานีไคลน์ไชน์เด็ค (Kleine Scheidegg) จุดเปล่ียนรถไฟ ซ่ึงรัชกาลท่ี 5 เคยเสด็จมา
เม่ือปี พ.ศ.2440) ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ เมืองเบียล (Biel/Bienne) (ระยะทาง 104 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
1.30 ชม.) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพ่กั MERCURE PLAZA BIEL  **** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่จ็ด กอลมาร์ – สตราสบูร์ก 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) (ระยะทาง 156 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมืองเล็กท่ี
มีคูคลองสายนํ้าพาดผา่นจนข้ึนช่ือวา่เป็น “ลิตเต้ิลเวนิส” อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีติดอนัดบั 1 ใน 10 เมืองโรแมนติก
ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย นาํท่านเดินเท่ียวชม ยา่นตวัเมืองเก่า (Old Town) ชมสถาปัตยกรรมความเก่าแก่ของบา้นไม้
เก่าแก่ท่ีสร้างในแบบเรอเนสซองส์ โดยอาคารเก่าหลายหลงัถูกสร้างในคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 ต่ืนตาไปกบัความ
งดงามของบา้นเรือนท่ีเรียงรายไปตามสองฝ่ังคลองท่ีดูงดงามอยา่งลงตวั จากนั้นแวะถ่ายรูปกบั โบสถเ์ซนตม์าร์
ติน (St Martin's Church) โบสถค์าทอลิกเก่าแก่ขนาดใหญ่ท่ีสร้างข้ึนจากหินสีชมพูทั้งหลงั สร้างข้ึนในราวปี ค.ศ.
1234-1365 ถือเป็นโบสถท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของเมืองกอลมาร์ มีสถาปัตยกรรมโกธิคท่ีสวยงามโอ่อ่า 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองสตารสบูร์ก (Strasbourg) (ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) 
เมืองหลวงอนังดงามของแควน้อลัซาส และปัจจุบนัไดก้ลายเป็นจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเท่ียวของแควน้ 
เน่ืองจากเป็นท่ีรู้จักกันในช่ือ เสียงของโบสถ์สไตล์โกธิคขนาดใหญ่ รวมถึงอาคารสถานท่ีท่ีเก่ียวข้องกับ
ประวติัศาสตร์ท่ีสวยงามของเมืองแห่งน้ี นาํท่านแวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งเมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg 
Cathedral) คริสตจกัรนิกายโรมนัคาทอลิก มีความสูงอยูท่ี่ 142 เมตร ซ่ึงถูกสร้างข้ึนระหวา่ง ปี ค.ศ.1176-1439 ท่ี
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สร้างดว้ยหินทรายสีชมพู และถือวา่เป็นอาคารโบสถท่ี์สูงท่ีสุดในประเทศฝร่ังเศสในยุคนั้น ปัจจุบนัเป็นคริสตจกัร
ท่ีสูงเป็นอนัดบั 6 ของโลก โดยบางส่วนของตวัอาคารนั้นสร้างข้ึนแบบสถาปัตยกรรมโรมนั นอกจากน้ีแลว้ภายใน
วหิารยงัเป็นสถานท่ีจดัเก็บ นาฬิกาดาราศาสตร์ ซ่ึงเป็นหน่ึงในหอนาฬิกาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพ่กั MERCURE PALAIS DES CONGRES  **** หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีแ่ปด ปารีส – แวร์ซายส์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) โดยรถไฟความเร็วสูง TGV/ICE (**หากรถไฟขบวน TGV/ICE ไม่
สามารถรองรับคณะได้ จะน าท่านเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงขบวนอ่ืนแทน)  เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส 
และถูกขนานนามเป็นนครหลวงแห่งแฟชัน่  ตั้งอยูริ่มสองฝ่ังของแม่นํ้ าแซนน์ (Seine River) มีประชากรราว 2.16 
ลา้นคน ซ่ึงหากรวมพื้นท่ีรอบนอกของกรุงปารีสดว้ย จะมีประชากรราว 13 ลา้นคน ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึงใน
ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีลํ้ าสมยัแห่งหน่ึงของโลก เคียงคู่กบั ลอนดอน นิวยอร์ก และโตเกียว 
นอกจากน้ียงัเป็นเมืองยอดนิยมของนกัท่องเท่ียวทัว่โลกท่ีใฝ่ฝันจะมาให้ไดซ้กัคร้ัง โดยนครปารีสมีนกัท่องเท่ียว
หมุนเวยีนต่อปีราว 30 ลา้นคน 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

 
 

บ่าย นาํท่านเขา้ชมพระราชวงัแวร์ซายส์ (Verseille Palace) อนัเป็นพระราชวงัหลวงแห่งหน่ึงของฝร่ังเศส เป็นพระราช

วงัท่ียิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหน่ึงของโลก เดิมทีเป็นพระตาํหนกัของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ช่วงปี ค.ศ.1682 ซ่ึง
ภายหลงัมีการบูรณะก่อสร้างดว้ยหินอ่อนสีขาวทั้งหมดจนเปล่ียนเป็นพระราชวงัท่ีมีความอลงัการและสวยงาม 
โดยใชเ้วลาก่อสร้างทั้งส้ินราว 30 ปี ดว้ยงบประมาณกวา่ 500 ลา้นฟรังก์ แต่งเติมดว้ยงานสถาปัตยกรรมชั้นยอด 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
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ทั้ ง รูปป้ัน งานแกะสลัก ตลอดจนการจัดเรียงเฟอร์นิเจอร์และรูปวาดต่างๆได้อย่างลงตัวและประณีต 
พระราชวงัแวร์ซายส์ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO เม่ือปี ค.ศ.1979 และปัจจุบนัมี
นักท่องเท่ียวเข้าเยี่ยมชมราว 7.7 ล้านคนต่อปี จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่นครปารีส และนําท่าน ล่องเรือ         
บาโตมูซ (Bateaux Mouches) หรือเรือบาโตปารีเซียง (Bateaux Parisiens) เพื่อชมสถานท่ีสําคญัอนัสวยสดงดงาม
ทั้งสองฝ่ังของแม่นํ้าแซนน์ สถานท่ีและอาคารเก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะควรค่าแก่การอนุรักษแ์ห่งนครปารีส จึงทาํให้
เมืองปารีสโดดเด่นมีช่ือเสียงข้ึนมาเป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลก 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน (ชิมเมนูหอยเอสคาโก)้ 
น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพ่กั MERCURE VELIZY / OR HOLIDAY INN CLICHY **** หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีเ่ก้า ปารีส  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านชม มหาวิหารซาเครเกอร์ (Basilica of Sacre Coeur) มหาวิหารรองในคริสตจกัรโรมนัคาทอลิก ซ่ึงตั้งอยู่
บนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของกรุงปารีส หรือท่ีเรียกกันว่า "มงมาทร์" สร้างข้ึนเพื่ออุทิศแก่พระหฤทยัของพระ
เยซู ปัจจุบนัถือเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวหลกัของกรุงปารีส โดยถือเป็นอนุสาวรียข์องทั้งสองดา้น คือการเมือง 
และวฒันธรรม รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของโบสถ์มีความเป็นเอกลกัษณ์มากในยุคนั้น  จากนั้นนาํท่านเดินทาง
สู่บริเวณ จตุรัสทรอคาเดโร ซ่ึงเป็นจุดชมหอไอเฟลท่ีสวยท่ีสุด สัญลกัษณ์ของนครหลวงปารีส หอคอยโครงสร้าง
เหล็กตั้งอยู่บนชองป์เดอ มารส์ บริเวณแม่นํ้ าแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟลเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศฝร่ังเศสท่ี
เป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก ทั้งยงัเป็นหน่ึงในส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลกอีกดว้ย อิสระให้ท่านเก็บภาพประทบัใจ
กับหอไอเฟลตามอัธยาศยั จากนั้ นจากนั้นนําท่านสู่ย่านถนนแฟชั่นชั้ นนําของปารีส ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์ 
(Champs Elysee) ยา่นการคา้ท่ีประกอบดว้ยโรงละคร คาเฟ่ และร้านคา้หรูหรา สองขา้งทางมีตน้เชสตน์ตัท่ีไดรั้บ
การตกแต่งอยา่งงดงาม และปลูกเรียงรายอยา่งเป็นระเบียบ ทาํให้กลายเป็นจุดสนใจของนกัท่องเท่ียวท่ีผา่นไปมา 
ถนนสายน้ีไดรั้บการขนานนามวา่เป็นถนนท่ีสวยท่ีสุดในโลก (The most beautiful avenue in the world) ท่าน
สามารถเดินตามเส้นทางถนนสายน้ีไปสู่ประตูชยันโปเลียนซ่ึงเป็นอนุสรณ์สถานท่ีสาํคญัในกรุงปารีส  
 

(***อสิระให้ท่านรับประทานอาหารเที่ยงตามอธัยาศัย และช้องป้ิงอย่างเตม็ที่ในช่วงบ่าย***) 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B9
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15.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกล (CDG) เพื่อเช็คอินและทาํ Tax Refund 
19.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอิสตนับูล โดยเท่ียวบินท่ี TK1828 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.30ชม.) 
 บริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่น บนเคร่ืองบิน 
วนัทีสิ่บ กรุงเทพมหานคร 

00.10 น. เดินทางมาถึงกรุงอิสตนับูล แวะเปล่ียนเคร่ือง อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบิน 
01.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK 68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง)  
 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารคํ่า และ อาหารเชา้ 
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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10 วนั อติาล ีสวสิ ฝร่ังเศส  
(ขึน้เขาจุงเฟรา / เดนิทางด้วยรถไฟความเร็วสูง TGV/ICE จากสตราสบูร์ก สู่ปารีส) 
ราคาทวัร์ 87,900 บาท : 12-21 ก.ค./ 8-17 ส.ค./ 20-29 ก.ย./  
ราคาทวัร์ 85,900 บาท : 4-13 ต.ค./ 11-20 ต.ค./  

   

อตัราค่าบริการ  (บาท)  พ.ค.-ก.ย. ต.ค. 

ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 87,900 85,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 13,000 12,000 
เด็กอาย ุ2 - 11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 85,900 83,900 
เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ 
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

95,000-140,000 95,000-140,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน BKK-IST-BCN//LIS-IST-BKK หกัค่าตัว๋คืน 20,000 20,000 
**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 

สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 4 ก.พ.62) ** 
ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 สาํหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่  
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเทีย่ว (ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 กก.) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
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 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) ผูช้าํนาญเส้นทาง คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์  

 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ สถานฑูตอิตาลี (ประมาณ 3200 บาท **อาจเปล่ียนแปลงได ้ข้ึนกบัอตัราประกาศสถานฑูต) 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าของท่านเอง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้ค่าใชจ่้ายใดๆเกิดข้ึน)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 75 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-74 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณทีีม่ีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง(หากจ านวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทวัร์ เพิม่ท่านละ 4,000 บาท) 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน 

การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช้บริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 
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 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะทาํ
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
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 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด
อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สาํหรับนํ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดให้ตํ่ากวา่มาตราฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนํ้ าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น 
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 10-15 วนัทาํการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  
เพื่อขอยื่นวซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ใบหน้าขนาด 3 ซม. จ านวน 2 รูป พืน้ฉาก

หลงัรูปต้องเป็นพื้นสีขาวเท่าน้ัน (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวม
แว่นสายตา (รูปห้ามเกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทยีบรูปกบัหน้าวซ่ีาทีเ่คยได้) 

3. สาํเนาบตัรประชาชน  
4. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง หากมีการเปล่ียนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเด็กตํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
9. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่กาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  
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10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง) 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Certificate) ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของ

บญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า  
สาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วซ่ีา มียอดเงินไม่ตํ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 
ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและสาํเนา 15 วนัก่อนยืน่วซ่ีา) 

 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ 
เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาํเนาสมุดบญัชี 

************* Bank certificate และสาํเนาสมุด/Statement ตอ้งเป็นสมุดบญัชีออมทรัพยเ์ล่มเดียวกนัเท่านั้น ************** 
 

- บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํ ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Certificate) ของบญัชีฝากประจาํ (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ตํ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 
หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Certificate) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่เป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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แบบฟอร์มการส ารองทีน่ั่ง 

10 วนั อติาล ีสวสิ ฝร่ังเศส  
(ขึน้เขาจุงเฟรา / เดนิทางด้วยรถไฟความเร็วสูง TGV/ICE จากสตราสบูร์ก สู่ปารีส) 

 (ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น /  แต่รวมทปิหัวหน้าทัวร์/คนขับรถแล้ว)  
  

ราคาทัวร์ 87,900 บาท :    12-21 ก.ค./   8-17 ส.ค./   20-29 ก.ย./  
ราคาทัวร์ 85,900 บาท :    4-13 ต.ค./   11-20 ต.ค./   
 

ลาํดบั
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์
โทรศพัท ์

หอ้งพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการยืน่ 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
(หลงัวนัท่ี 14 พ.ย. 2556) 

       

       

       

       

       

       

หมายเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัวา่ เป็นการทาํวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้ 

(รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าด้วยนะค่ะ เน่ืองจากต้องกรอกข้อมูลในการย่ืนวซ่ีา) 
ช่ือผู้ส ารองที่น่ัง........................................................................................ เอเย่นต์......................................................................... 
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