
              

 

    



              

 

    

  



              

 

    

วันที� 1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อติาลี)  
21.00 น. พร้อมคณะที�สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ 

D16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที�คอยอํานวยความสะดวกในเรื�องสมัภาระ
และการเช็คอิน  

วันที� 2 กรุงโรม - โคลอสเซียม - นํ "าพุเทรวี� - บันไดสเปน - นครวาตกัิน - 
มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ - ฟลอเร้นซ์ 

 

00.01 น. ออกเดนิทางสูก่รุงโรม โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG944  
หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 78 วนั โดยซื :อตั;วเครื�องบิน, 

เช่ารถโค้ช, จองที�พกั, ร้านอาหาร สถานที�เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ป
ทวัร์ กรณีที�เกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเที�ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  
การพลาดเที�ยวบิน (ขึ :นเครื�องไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, 
การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทําให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื�น ๆ ไม่
สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิEในการ
เปลี�ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ที�ชําระแล้ว เพราะทาง
บริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื�น ๆ 
เกิดขึ :นนอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็นสิ�งที�
ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

05.55 น. คณะถึงสนามบิน ลีโอนาร์โด-ดาวินชี ที�กรุงโรม ผา่นการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากรแล้วนําทา่น เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม  สิ�งก่อสร้างที�ได้รับการ
ยกยอ่งให้เป็น 7 ใน H สิ�งมหศัจรรย์ของโลก สนามกีฬาแหง่กรุงโรมนี :ถกูสร้าง
ขึ :นในปี ค.ศ. JK สามารถจผุู้ชมได้ประมาณ 8K,KKK คน ใต้พื :นสนามประลองมี
ห้องใต้ดนิที�สร้างขึ :นเพื�อขงัสงิโต และนกัโทษประหารก่อนปลอ่ยให้ออกมาตอ่สู้
กนักลางสนาม ปัจจบุนัได้มีการบรูณะเป็นโบราณสถาน ที�สามารถดงึดดู
นกัทอ่งเที�ยวได้ทั�วโลก ถ่ายรูปกบัประตชูยัคอนสแตนตนิ, ผา่นชมเขตอทุยาน
ประวตัศิาสตร์โรมนัฟอรั�ม ซึ�งเป็นศนูย์กลางชีวิตในเมืองของโรมยคุโบราณ, 
จตรัุสเวเนเซีย มีอาคารแบบเรอเนสซองส์ในยคุแรก ปาลาซโซ ด ิ เวเนเซีย เคย
เป็นฐานบญัชาการใหญ่ของมสุโสลนีิ ด้านตรงข้ามคืออนสุาวรีย์พระเจ้า           
วิคเตอร์-เอ็มมานเูอ็ล หลงัจากนั :นนําทา่นสูนํ่ :าพเุทรวี� ผลงานมาสเตอร์พีซของนิ
โคลสั-ซาลวี แล้วอิสระให้ทา่นได้สํารวจสนิค้าแบรนด์เนมบนถนนคอน        
ดอตต ิยา่นบนัไดสเปน ที�มีชื�อเสียงและคลาคลํ�าไปด้วยนกัทอ่งเที�ยว 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  Local 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสูน่ครรัฐวาตกินัซึ�งเป็นรัฐอิสระและศนูย์กลางของศาสนาคริสต์

นิกายโรมนัคาทอลกิ ชมความอลงัการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ได้รับการ
ตกแตง่อยา่งโออ่่าหรูหรา ชมรูปปั :นแกะสลกั เฟียต้า ผลงานชิ :นเอกของไมเคิล
แองเจโล เสาพลบัพลาที�ออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที�หาชม
ได้ยาก ซึ�งปัจจบุนัล้วนแตเ่ป็นสิ�งที�สําคญัลํ :าคา่คูบ้่านคูเ่มืองของอิตาลี  

 ออกเดนิทางสูภ่าคกลางของประเทศเขตแคว้นทอสคาน่า ที�มีเมืองฟลอเร้นซ์
เป็นเมืองหลวง ระหวา่งเส้นทางทา่นจะได้เห็นร่องรอยของอารยธรรมของชาว
อีทรัสกนัที�อยูม่าตั :งแตค่รั :งก่อนคริสต์กาล จนกระทั�งโรมนัเข้ามาครอบครอง
บ้านเรือนตลอดจนปราสาทเก่าแก่ตั :งอยูบ่นเนินเขา เป็นชยัภมิูที�เหมาะสมผา่น
ท้องทุง่เกษตรกรรม และแหลง่ผลติไวน์ชั :นดีของแคว้นนี : 

(275 ก.ม.) 

 
19.30 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  Chinese 
 นําท่านเข้าสู่ที�พัก STARHOTELS VESPUCCI**** หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกนั 
www.starhotels.com 

  
วันที� 3 ฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดโูอโม่ - จัตุรัสซนิญอเรีย - เวนิส 

เมสเตร้ 
 



              

 

    

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะเดินทางเข้าสู่เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ เมืองนี :เป็นศูนย์กลางแห่ง

ศลิปะในยคุเรอเนสซองส์ และเป็นเมืองต้นแบบที�ไม่อนญุาตให้รถโค้ชเข้าไปใน
เขตเมือง เนื�องจากเป็นที�ตั :งของสถานที�สําคญัติดอนัดบัโลก มหาวิหารซานตา
มาเรียเดลฟิโอเร ที�มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั Q ของโลก หรือ DUOMO แห่งนคร
ฟ ลอเร้น ซ์  หอระฆั ง หอศีลจุ่ มทรง J  เห ลี� ยม  งดงาม ด้วยศิลป ะและ
สถาปัตยกรรมยืนยาวมากว่า 8KK ปี จตรัุสซินญอเรีย เดิมเป็นที�ตั :งรูปปั :นเดวิด
ของแท้มานานกว่า Q ศตวรรษ ในปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ในแกลลอเรีย            
อาคาเดมี ผ่านอาคารที�มีรูปปั :นศิลปินระดับโลก คือพิพิธภัณฑ์อุฟฟิซี ที�เก็บ
งานศิลปะลํ :าค่าในยคุกลางใกล้สะพานเวคคิโอ สะพานเก่าแก่ของเมืองที�ข้าม
แม่นํ :าอาร์โน สร้างมาตั :งแต่ยคุโรมนั และถกูสร้างแทนที�อีกครั :งในปี 7QW8 จน
กลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง แล้วออกเดนิทางสูปิ่ซา่ 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  Chinese 
บา่ย นําชมหอเอนปิซา่ หอระฆงัแหง่นี :ถกูประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี 7XJH โดย

เป็นสว่นหนึ�งของ Piazza Dei Miracoli และยงัเป็น H สิ�งมหศัจรรย์ของโลกยคุ
กลางอีกด้วย จตรัุสกมัโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลวา่ "จตรัุส
อศัจรรย์" หรือที�ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื�อจตรุสัดูโอโมแห่งปิซ่า คือ
บริเวณที�ล้อมรอบด้วยกําแพงใจกลางเมืองปิซา่ ประกอบไปด้วยสิ�งก่อสร้าง
ได้แก่ มหาวิหารปิซา่ (DUOMO) หอเอน (TORRE) หอศีลจุ่ม (BAPTISTERY) 
เริ�มสร้างปี ค.ศ. 77HQ ค.ศ. แล้วเสร็จในปี 7QHo อิสระให้ทา่นถ่ายภาพเป็นที�
ระลกึตามอธัยาศยั 

 

 ออกเดนิทางสูเ่มืองเมสเตร้ Gateway to Venice ในแคว้นเวเนโต้ ที�ตั :งอยูท่าง
ตอนเหนือของประเทศอิตาลี  

(331 ก.ม.) 

V9.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร Local 
 นําท่านเข้าสู่ที�พกั APOGIA SIRIO VENICE MESTRE**** หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.hotelapogiasirio.hotelin      

venice.com 
วันที� 4 เที�ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
KJ.KK น. นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือ Tronchetto เรือนําท่านข้ามสู่เกาะเวนิส ความโด่งดงั

ของเวนิสมาจากเป็นเกาะที�มีลกัษณะพิเศษคือ ไม่มีถนนให้รถยนต์วิ�ง ประกอบ
ไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื�อมถึงกันกว่า 400 แห่ง 
ศนูย์กลางอยู่ที�จตัรัุสซานมาร์โค รายล้อมรอบจตัรัุสเป็นอาคารสถาปัตยกรรม
แบบเวเนเชียนสไตล์ พระราชวงัเก่า (PALAZZO DUCALE) เคยเป็นที�ประทบั
ของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต เวนิสเคยรุ่งเรืองในยคุกลางและเป็นศนูย์กลาง
ทางการค้าของฝั� งทะเลอาเดรียติก มี เจ้าผู้ ครองแคว้นปกครองตนเอง 
สิ�งก่อสร้างที�บ่งบอกถึงความมีฐานะได้แก่ โบสถ์เซนต์มาร์ก อลังการด้วย
สถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์, หอระฆัง ที�มีความสูง XJ.� ฟุต, เสาแห่ง
นกับุญ, อาคารระเบียงล้อมรอบจตัรัุสที�นโปเลียนกล่าวชมว่า  "The drawing 
room of Europe” ดูงามสง่ายิ�งนัก นอกจากนี :ยังเป็นแหล่งกําเนิดศิลปะการ
เป่าแก้วมรูาโน่ งานฝีมือตั :งแตค่รั :งบรรพบรุุษ, ผ้าลกูไม้ เรือกอนโดล่า พาหนะ
อนัเป็นสญัลกัษณ์ของชาวเวนิส เราจะนําท่านสมัผสับรรยากาศแห่งเวนิสด้วย
การล่องเรือพาย (นั�งลําละ � ท่าน) ล่องไปตามคลองน้อยใหญ่สลับด้วย
บ้านเรือนที�มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั สู่แกรนด์คาแนล เป็นคลองที�กว้างที�สดุของ
เกาะ มีสะพานเรียลอัลโต้ทอดตัวข้ามสัญจรไปมา จิบกาแฟในร้าน Café 
Florian ที�เปิดให้บริการมาตั :งแตปี่ 1720 ปลอ่ยเวลาไปกบัความงามท่ามกลาง
บรรยากาศอนัแสนโรแมนตกิ  

 
 

 
 

 
 

 



              

 

    

VZ.[[ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  Local 
13.30 น. คณะนั�งเรือกลบัสูฝั่�งแผน่ดนิใหญ่ที�ทา่เรือ Tronchetto  
บา่ย อ อ ก เดิ น ท า ง ผ่ า น เข ต เ มื อ ง ต า ก อ า ก า ศ โ ค โ ม  ข้ า ม พ ร ม แ ด น                           

อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ ที�เมืองคีอสัโซ่ ผ่านเมืองลกูาโน่ เมืองตากอากาศแสน
สวยริมทะเลสาบ  

(332 ก.ม.) 

V\.[[ น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  Chinese 
 นําทา่นเข้าสูที่�พกั HOTEL ADMIRAL**** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.admiralhotel.it 

วันที� 5 ลูกาโน่ - ลูเซริน์ - อนิเทอลาเก้น   
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําคณะเดนิทางสูเ่มืองลเูซิรน์ ผา่นอโุมงค์ก็อธธาร์ด เลาะเลียบทะเลสาบขนาด

ใหญ่ที�ชื�อวา่ เวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ อนัหมายถึงทะเลสาบสี�พนัธรัฐ ที�มีเรื�องราว
ในประวัติศาสตร์เกี�ยวกับการรวมชาติ และก่อตั :งสมาพันธรัฐสวิส จนเข้าสู่
เมืองลูเซิร์น เมืองตากอากาศที�โด่งดงั ถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบและขุนเขา
โอบล้อม มีเขตเมืองเก่า กําแพงโบราณ Water Tower และสะพานไม้ Chapel 
Bridge ซึ�งมีอายุกว่า �KK ปี ถ่ายรูปกับสิงโตแกะสลกัริมหน้าผา สญัลกัษณ์
แห่งความกล้าหาญและซื�อสัตย์ต่อหน้าที�ของทหารสวิส แล้วอิสระตาม
อธัยาศยัให้ทา่นได้ช้อปปิ :งสนิค้าชั :นดีของสวิตเซอร์แลนด์ 

(168 ก.ม.) 

 

VZ.[[ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  Chinese 
บา่ย นําท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอลาเก้น อันเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�สําคัญ และมี

ความ สําคญัประหนึ�งเมืองหลวงของ แบรนเนอร์โอเบอลนัด์ ตั :งอยู่ทะเลสาบ
สองแห่งมีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็นฉากหลัง อีกทั :งยังเป็นเมืองแห่งการ
พกัผ่อน สมัผสับรรยากาศอนับริสทุธิE เมืองเล็ก ๆ บรรยากาศเสมือนหนึ�งเมือง
ในหุบ เขา ถนนสายหลักเรียงรายไปด้วยร้านค้า ร้านขายของที� ระลึก 
ร้านอาหาร ในสไตล์แบบสวิส เพลิดเพลินกับการชมเมือง และช้อปปิ :งสินค้า
ตามอธัยาศยั 

(68 ก.ม.) 
 

V\.[[ น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  Local Fondue 
 นําทา่นเข้าสูที่�พกั MOTROPOLE HOTEL**** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.metropole-interlaken.ch 

วันที� 6 กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - ดจิอง (ฝรั� งเศส)   
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
08.00 น. คณะออกเดินทางสู่กรินเดอวาลด์ จุดเริ�มต้นของการท่องเที�ยวยอดเขา         

ยงุค์ฟราว ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้เป็นพื :นที�มรดกโลกทางธรรมชาติ
แหง่แรกของยโุรป สมัผสัรถไฟท่องเที�ยวธรรมชาตขิอง JUNGFRAUBAHN ขึ :น
พิชิตยอดเขายงูเฟราที�มีความสงูกวา่ระดบันํ :าทะเลถึง 11,333 ฟตุ ซึ�งได้รับการ
ยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทางขึ :นสูย่อดเขา รถไฟจอดให้
ท่านได้ชมกลาเซียร์ หรือ ธารนํ :าแข็งขนาดใหญ่   Aletsch ที�ยาวที�สุดใน
เทือกเขาแอลป์ ยาวถึง oo ก.ม. และหนา HKK เมตรโดยไม่เคยละลาย จนถึง
สถานีรถไฟที�สงูที�สดุในยโุรป เพลิดเพลินสนกุสนานไปกบัการเล่นหิมะในลาน
กว้าง Sphinx จุดชมวิวที�สูงที�สุดในยุโรป มองเห็นได้กว้างไกลที�สุด ณ จุด 
3,571 เมตร  พาท่านชมถํ :านํ :าแข็งที�แกะสลกัให้สวย งามอยู่ใต้ธารนํ :าแข็ง QK 
เมตร อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา          
ยุงค์ฟราว และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ด โดยที�ทําการไปรษณีย์ที�สูง
ที�สดุในยโุรป 

 

 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Local 
บา่ย นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซํ :าเส้นทางเดิม เส้นทางแสนสวย

ผ่านเมืองเวงเก้น หมุ่บ้านปลอดมลพิษและหมู่บ้านเลาเทอบรุนเน่น รถโค้ชรอ
รับคณะแล้วเดนิทางผา่นพรมแดนสวิตเซอร์แลนด์-ฝรั�งเศส มุ่งหน้าสูเ่มืองดจิอง

 



              

 

    

เป็นเมืองที�มีชื�อเสียงในเรื�องของไวน์ชั :นเลิศ และยังเป็นเมืองหลวงของแคว้น
เบอร์กันดี(Burgundy region) แคว้นที�ตั :งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศ
ฝรั�งเศส เมืองดีจอง เป็นเมืองหลวงที�มีความสําคัญด้านประวัติศาสตร์ของ
ฝรั�งเศสเป็นอยา่งมาก 

V\.[[ น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร Local 
 นําทา่นเข้าสูที่�พกั HOLIDAY INN DIJON**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hi-dijon.fr  
วันที� 7 ดจิอง - นั� งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส – เที�ยวชมเมือง -หอไอเฟล 

ล่องเรือบาโตมูซ 
 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
 นําคณะเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองดิจอง Gateway ด้านตะวันออกของการ

ขนส่งและคมนาคม เดินทางสู่มหานครปารีส ด้วยรถไฟด่วน TGV สู่นครปารีส
วิ�งด้วยความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชั�วโมง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.35 
ชั�วโมง  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภตัตาคาร  Chinese 
บา่ย นําทา่นเที�ยวชมมหานครปารีส นครหลวงแหง่แฟชั�นชั :นนําของโลก ชมมหา

วิหารโนตเตรอดาม สร้างด้วยศลิปะแบบกอธิค ตั :งอยูบ่นเกาะกลางแม่นํ :าจดุ
กําเนิดของชาวปารีเชียง ประตมิากรรมและหน้าตา่งประดบักระจกสี (stained 
glass) โดดเดน่เป็นสงา่คูบ้่านคูเ่มือง ผา่นกลุม่อาคารพิพธิภณัฑ์ลฟูร์ ปัจจบุนั
เก็บงานศลิปะที�มีคา่กวา่ 300,000 ชิ :น, ถ่ายรูปกบัประตชูยัอาร์ค เดอ ตรีอองฟ์ 
สร้างในปี 1810 เพื�อเป็นอนสุรณ์แหง่ชยัชนะของจกัรพรรดิEนโปเลียน ถนน
ชองป์เซลเิช ่(Champs-Elysees) เป็นถนนสายสําคญัมีความยาว 2 กม. ร่มรื�น
ไปด้วยเงาต้นปาตานสองฝั�ง มีทั :งร้านค้าชั :นนํา หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ 
นํ :าพ ุภตัตาคารชั :นเลศิ ร้านกาแฟ โรงละคร ได้ชื�อวา่เป็นถนนที�สวยที�สดุในโลก 
จตรัุสคองคอร์ด ซึ�งออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ที�ชวนให้ระลกึถึงการ
ปฏิวตัใิหญ่ฝรั�งเศส สวนตยุเลอลีส์ สวนแบบฝรั�งเศสที�ออกแบบไว้อยา่งงดงาม, 
โบสถ์แองวาลีดส์อนังามสงา่ด้วยยอดโดมสีทอง, บนัทกึภาพหอไอเฟลจากมมุ
กว้าง ณ จตรัุสทรอคคาเดโร ปารีสได้รับการกลา่วขานวา่เป็นพิพิธภณัฑ์ที�มี
ชีวิต โดดเดน่ด้วยผลงานศลิปะอนัยิ�งใหญ่ และนําคณะลอ่งเรือบาโตมซู 

 
 

 

 นําท่านสมัผสับรรยากาศบนเรือบาโตมชู ชมสถานที�สําคญัคูบ้่านคูเ่มืองสองฝั�ง
ของแม่นํ :าแซนน์ โบราณสถานและอาคารที�เก่าแก่ สร้างด้วยศลิปะแบบเรอเนส
ซองส์ ควรคา่แก่การอนรัุกษ์ ทําให้ปารีสโดดเดน่เป็นมหานครที�งดงามแห่งหนึ�ง
ของโลก  

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ  ภตัตาคาร  Local 
 นําท่านเข้าสู่ที�พัก MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES**** 

หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
www.mercure.com  

 
วันที� 8 พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดวิตี "ฟรี - ห้างแกลลอรี�ลาฟาแยตต์  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําท่านเดินทางสูพ่ระราชวงัแวร์ซายส์ พระราชวงัที�ใหญ่ที�สดุในปฐพีซึ�งอยู่ห่าง

จากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ปัจจุบันบางส่วนของ
พระราชวงันี :ได้รับการบูรณะเรียบร้อยแล้ว นําเข้าชมความงามของพระราชวงั
ภายในห้องตา่ง ๆ อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนสั, ห้องเทพไดอาน่า และ
ห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แตล่ะห้องของพระราชวงัล้วนมีคา่ด้วยภาพ เขียน
สีแบบเฟรสโก้โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั�งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็น
พระราชวงัที�งดงามลํ :าคา่ที�สดุแหง่หนึ�งของโลก 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 



              

 

    

บา่ย หลังอาหาร อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ :งสินค้าแบรนด์ที�โด่งดังของฝรั�งเศส อาทิ 
สินค้าประเภท นํ :าหอม, เครื�องสําอางค์, เครื�องประดบั, เครื�องแต่งกายในร้าน 
Duty Free ที�คืนภาษีให้กับนักท่องเที�ยวโดยเฉพาะหรือแบรนด์ชั :นนําของ
ฝรั� งเศสและอิตาลีในห้างสรรพสินค้าแกลลอรี� ลาฟาแยตต์  ย่านถนน              
ออสแมนบโูลวาร์ด   

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ  ภตัตาคาร  Thai 
 นําท่านเข้าสู่ที�พัก MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES**** 

หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
www.mercure.com  

 
วันที� 9 เดนิทางสู่สนามบนิ - เพื�อเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย  
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
KJ.QK น. นําคณะออกเดนิทางสูส่นามบินชาร์ลเดอโกล เพื�อเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ มี

เวลาให้ทา่นได้ทํา TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
 

7o.Q0 น. ออกเดนิทางโดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG931  
วันที� 10 เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ  
K6.00 น. การบินไทยนําทา่นเดนิทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการนําเสนอโปรแกรมทอ่งเที�ยว ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงเนื�องจาก 
การจดัโปรแกรมของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมทอ่งเที�ยวที�สมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ทา่น H วนัก่อนการเดินทางเทา่นั :น) 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

10 - 19 ม.ค. 2562 

100,000.- 90,000.- 80,000.- 12,500.- 10,000.- -30,000.- 
-24,000.- 

17 - 26 ม.ค. 2562 
24 ม.ค. - 2 ก.พ. 2562 
31 ม.ค. - 9 ก.พ. 2562 

7 - 16 ก.พ. 2562 
14 - 23 ก.พ. 2562 

21 ก.พ. - 2 มี.ค. 2562 
28 ก.พ. - 9 มี.ค. 2562 

7 - 16 มี.ค. 2562 
14 - 23 มี.ค. 2562 
21 - 30 มี.ค. 2562 
7Q - oo เม.ย 2562 107,000.- 97,000.- 86,000.- 14,000.- 11,000.- -32,000.- 

-25,000.- 
oK – oX เม.ย 2562 

103,000.- 93,000.- 83,000.- 14,000.- 11,000.- -30,000.- 
-24,000.- 

oH เม.ย – � พ.ค. 2562 
4 - 13 พ.ค. 2562 
11 - 20 พ.ค. 2562 
18 - 27 พ.ค. 2562 

25 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2562 
คา่ทวัร์รวม :      
 � คา่ตั;วเครื�องบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ�มของนํ :ามนัเชื :อเพลงิ ณ วันที� 14 กันยายน 256V 

� คา่พาหนะทอ่งเที�ยวตามโปรแกรมที�ระบ ุมาตรฐานยโุรป 

� คา่เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม / ลอ่งเรือกอนโดลา่ที�เกาะเวนิส / คา่เรือไป-กลบัเกาะเวนิส / คา่รถไฟสายภเูขา
ยงุค์ฟราวยอค / คา่รถไฟชั :น 2 TGV สูป่ารีส / คา่เข้าชมพระราชวงัแวร์ซายส์  / คา่ลอ่งเรือบาโตมชู  

� โรงแรมที�พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น)  



              

 

    

� คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการคดัสรรเมน ูและให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถิ�นในแตล่ะประเทศ ในกรณีทีท่านมี
ข้อ จํากดัในการรบัประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้เพื)อความเหมาะสม 

� คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเที�ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 

� คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั�งเศส (เชงเก้น) **พกัในประเทศฝรั)งเศส 3 คืน** 

� คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสีย
ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิ :นเชิง จากอบุติัเหต ุสําหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จํานวนเงินเอา
ประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถงึคา่รักษาพยาบาลตอ่เนื�องหลงัจากกลบัถึง
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั :งนี :ครอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที�ไมไ่ด้เกิดจากโรคประจําตวั 

� คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ นํ :าหนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม 

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
 � คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 

� คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถิ�น 

� คา่ทําหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 

� คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เครื�องดื�มในห้องพกั และคา่อาหารที�สั�งมาในห้องพกัคา่อาหารและ
เครื�องดื�มที�สั�งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที�ทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่นทาน
ได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ�ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที�ทา่นรู้จกั

และเชื�อถือได้ ซึ�งจะดแูลทา่นด้วยขั :นตอนที�ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื�อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณา
จองทวัร์และชาํระเงนิมัดจาํล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดนิทางหนึ!งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที!จอง ซึ�งเงินมดัจํา
ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นที�เหลือลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไม่
ชําระเงินสว่นที�เหลือตามวนัที�กําหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมมี่เงื�อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิEในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื�องจากสถานที�ทอ่งเที�ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อื :ออํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี : 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิEในการไมรั่บจองทวัร์สําหรับลกูค้าดงัต่อไปนี : 

1. เดก็ที�มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 

2. ผู้สงูอายทีุ�มีความจําเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื�องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 

3. ผู้ เดินทางที�บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 

4. ทา่นที�มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลที�มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ที�ดื�มสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบคาย 
สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ที�ไมย่อมรับเงื�อนไขระหวา่งทวัร์ ที�มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ ที�ก่อหวอด 
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึ�งบางครั :งอาจจะมีผลกระทบ
กบัผู้ ร่วมคณะทา่นอื�นหรือโปรแกรมทอ่งเที�ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 7. การยกเลกิและขอเงินคา่บริการที�ชําระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี : 

    7.7 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัที�นําเที�ยว                
          ให้คืน V[[% ของเงนิค่าบริการ 

    7.o ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที�นําเที�ยว 



              

 

    

         ให้คืน s[% ของเงนิค่าบริการ 
    7.Q ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที�นําเที�ยว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 o. คา่ใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวที�ได้จ่ายจริง เพื�อการเตรียมการจดัการนําเที�ยวตอ่ไปนี : ให้นํามาหกัจากเงิน  
    คา่บริการที�ต้องจ่ายตามข้อ 7 แตถ้่าคา่ใช้จ่ายสงูกวา่เงินคา่บริการที�ได้ชําระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวจะเรียกจาก 
    นกัทอ่งเที�ยวไมไ่ด้ ทั :งนี :ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยว แสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเที�ยวทราบ ดงัตอ่ไปนี : 
    o.7 คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    o.o คา่มดัจําของบตัรโดยสารเครื�องบิน 
    o.Q คา่ใช้จ่ายที�จําเป็นอื�นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑ์ที�นํามาใช้นี : เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญติัธุรกิจนําเที�ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.o887 โดย
ประกาศใช้นบัตั :งแตว่นัที� 78 มิถนุายน o88Q เป็นต้นไป 

ตั;วเครื�องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้องชําระ

คา่ใช้จ่ายสว่นต่างที�สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที�นั�งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ซึ�งทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการออกตั;วเครื�องบินไปแล้ว ผู้ เดินทาง
ต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นั :น และหากทา่นไมแ่น่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบั
เจ้าหน้าที�ฯ เพื�อยืนยนัในกรณีที�ตั;วเครื�องบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไม ่

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตั;วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์

ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึ :นอยูก่บัเงื�อนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนั :น ๆ ซึ�งการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขบางสว่นหรือทั :งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเทา่นั :น 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํ :ามนัเชื :อเพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 � คิดตามอตัราที�ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันที� 14 กันยายน 256V การเปลี�ยนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพิ�มที�ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิEในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที�ออกตั;ว 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
 � ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที�มีเตียงเดี�ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึ�งห้อง / สําหรับพกั 2 ทา่น 

� ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที�มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สําหรับพกั 2 ทา่น 

� ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที�เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 
สําหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทั :งนี :ขึ :นอยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที�แตกต่างกนัในแตล่ะประเทศ)  

� ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที�มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ�งห้อง / สําหรับพกั 1 ทา่น 

� ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที�มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สําหรับพกั 1 ทา่น 

� ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีที�ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple 
Room) ขึ :นอยูก่บัข้อจํากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึ�งมกัมีความแตกตา่งกนั ซึ�ง
อาจจะทําให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที�ต้องการ 

� โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมมี่เครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอณุหภมิูตํ�า เครื�องปรับอากาศที�มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดรู้อนเท่านั :น   

� ในกรณีที�มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึ :น Q-W เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิE ในการ
ปรับเปลี�ยน หรือย้ายเมืองเพื�อให้เกิดความเหมาะสม 

� โรงแรมในยโุรปที�มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที�เป็นห้องเดี�ยวอาจเป็นห้องที�มีขนาดกะทดัรัด และไมมี่อา่ง
อาบนํ :า ซึ�งขึ :นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั :น ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่น
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจ่ายเพิ�มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จ่ายเพิ�มเติมได้ 



              

 

    

สถานที�เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 � การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั :งปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัที�สถานที�เข้าชมนั :น ๆ ปิดทํา

การ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัที�คณะจะเข้าชมไมส่ามารถจองผา่น
ระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที�ระบไุว้ในเอกสารของสถานที�นั :น ๆ หรือ สลบัโปรแกรม
เพื�อให้ทา่นได้เข้าชมสถานที�ดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึ�งเหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลทําให้ทา่น
ไมส่ามารถเข้าชมสถานที�ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมมี่การคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนื�องจากได้ชําระ Reservation Fee ไป
แล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที�เข้าชมจากเจ้าหน้าที�ในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อนชําระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 � คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 7 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิ�มเติม ทา่น

จะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ :นลงได้  
ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ o ยโูร / ใบ / ครั :ง 

� สําหรับนํ :าหนกัของสมัภาระที�ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเครื�องบิน คือ QK กิโลกรัม (สําหรับผู้ โดยสารชั :น
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางนํ :าหนกัเพิ�มเป็นสทิธิของสายการบินที�ทา่นไมอ่าจปฏิเสธ
ได้ 

� สําหรับกระเป๋าสมัภาระที�ทางสายการบินอนญุาตให้นําขึ :นเครื�องได้ ต้องมีนํ :าหนกัไมเ่กิน H กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สงู ไมเ่กิน 778 เซนติเมตร หรือ o8 เซนติเมตร (X.H8  นิ :ว) x 8� เซนติเมตร (o7.8 นิ :ว) x W� เซนติเมตร (7J นิ :ว) 

� ในบางรายการทวัร์ ที�ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ :าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ตํ�ากวา่
มาตรฐานได้ ทั :งนี :ขึ :นอยูก่บัข้อกําหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิEไมรั่บภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในนํ :าหนกัสว่นที�เกิน 

� กระเป๋าและสมัภาระที�มีล้อเลื�อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ :นบนพาหนะการเดินทาง 

� บริษัทฯขอสงวนสทิธิEในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนั
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ�งจะรับผิดชอบต่อ
การสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 7K,KKK บาท / ทา่น 

การสบูบหุรี� (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เรื�องการงดสบูบหุรี� บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที�ตา่ง ๆ จะมีข้อกําหนดที�ชดัเจนใน

เรื�องการสบูบหุรี� และมีสถานที�โดยเฉพาะสําหรับผู้สบูบหุรี� ทั :งนี :เนื�องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที�ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เดก็, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกินกวา่ W - 8 ชั�วโมงติดตอ่กนั ทา่นและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทั :งหมด 

เอกสารในการยื�นวีซ่าของประเทศฝรั� งเศส  ใช้เวลายื�นประมาณ 10 วันทาํการ 
(ในการยื�นคําร้องขอวีซา่ขอความกรุณาทกุท่านมาสแกนลายนิ :วมือที�ศนูย์ยื�นคําร้องวีซา่ฝรั�งเศสด้วยตนเอง) 

� พาสปอร์ตที�ยงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมตํ่�ากวา่ � เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่ประเทศเชง
เก้นหรือประเทศอื�น ต้องนําไปแสดงด้วยเพื�อเป็นการง่ายตอ่การอนมุติัวีซา่ 

� รูปถ่ายสีขนาด 3.5 X4.5 ซม.ความใหญ่ของหน้าถงึไหลเ่ป็น HK%ของรูป จํานวน o ใบ พื :นหลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวดํา และห้าม
สแกน) มีอายไุมเ่กิน � เดือน และเหมือนกนัทั :ง o รูป 

� สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกลุ /สําเนาทะเบียนสมรส, หยา่ / สําเนาสติูบตัร 
ในกรณีอายไุมถ่ึง 18 ปีบริบรูณ์  

� หนงัสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัที�ทา่นทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเทา่นั :นโดยระบตํุาแหน่ง, อตัรา
เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที�เริ�มทํางานกบับริษัทนี : และช่วงเวลาที�ขอลางานเพื�อเดินทางไปทอ่งเที�ยว หลงัจากนั :นจะกลบัมาทํางาน



              

 

    

  

 

 

 

 

 

 

ตามปกติหลงัครบกําหนดลา และสลปิเงนิเดือนย้อนหลัง w เดือนเป็นภาษาอังกฤษ 

� กรณีที�เป็นเจ้าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทที�คดัไว้ไมเ่กิน �  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั � เดือน 

� สาํเนาสมุดบัญชีเงนิฝากย้อนหลัง { เดือน ต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ต้องเป็นบัญชีที�มีเลขที�เล่มของสมุดบัญชีเงนิฝาก
ทุกหน้า เช่น บัญชีของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทยฯลฯ ในกรณีที�สมุดบัญชีที�จะนํามายื�นขอวีซ่าไม่มีเลขที�เล่มของ
สมุดบัญชีเล่มดังกล่าวรบกวนขอเป็น Statement จากทางธนาคารย้อนหลัง { เดือนอัพเดทถงึเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเลม่ที�
มีการเข้าออกของเงินสมํ�าเสมอ และมีจํานวนไมตํ่�ากวา่ � หลกั เพื�อให้เหน็วา่มีฐานะการเงินเพียงพอที�จะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้
อยา่งไมเ่ดือดร้อนเมื�อกลบัสูภ่มิูลําเนา ในกรณีที�เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ�งในการยื�นขอวีซา่ ต้องออกหนงัสือ
รับรองคา่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** 

� กรณีที�บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทั :งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 7 – � แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึ�งฉบบัเพื�อแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของทา่น โดยระบชืุ�อผู้ เดินทางและ
เหตผุลที�จดัการเดินทางนี :ในจดหมายด้วย 

� กรณีที�เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   

� กรณีที�เดก็อายตํุ�ากวา่ 18 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึ�ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยที�บิดา, มารดา จะต้องไป
ยื�นเรื�องแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนึ�งได้ ณ ที�วา่การอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผู้ อํานวยการเขตลงลายมือชื�อ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

� การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวีซา่ 
สถานทตูไมคื่นค่าธรรมเนียมที�ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื�นคําร้องใหม่ ก็ต้องชําระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครั :ง 

� หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแตง่
กายสภุาพ ทั :งนี :บริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที�ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ�มเติม ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

� กรณีที�ทา่นยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิEในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซ่าของทา่น เนื�องจากการ
ขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

� ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลังจากการจองทัวร์และชาํระเงนิมัดจาํแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื�อนไข 
ที�บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 



              

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


