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PROVENCE & LIGURIA  

อติาล ี– ฝร ัง่เศส  

9 วนั 6 คนื 
โดยสายการบนิการต์า้ (QR) 

 เร ิม่เพยีง 62,900.- 
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 น าท่านบนิลดัฟ้าสู่เมอืงปิซ่า (Pisa) ถ่ายรูปกบัหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) 

สญัลักษณ์แหง่เมอืงปิซา่ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง  

 เปิดประสบการณ์การทอ่งเทีย่วแบบ Côte d'Azur (โกต ดาซูร)์ หรอืรูจ้ักกันในนาม "เฟรนซ ์รเิวยีรา่"             

(La Riviera Française)  

 เลาะชายฝ่ังทะเล ณ เมอืงชือ่ดัง เจนวั – มอนเตคารโ์ล – นซี – คานส ์ ทีซ่ ึง่เป็นสว่นหนึง่ของพืน้ที่

ชายฝั่งทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน (Mediterranean) ตัง้อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงใตข้องฝร่ังเศส  

 เดนิทางสูด่นิแดนท ัง้หา้ (Five Land) แหง่ ชงิเกวเตรเร (Cinque Terre)  

ชม 2 ใน 5 หมูบ่า้น อนัไดแ้ก ่หมูบ่า้นประมงเล็กๆ “รโิอแมกจโิอเร”่ (Rio-Maggiore) และ หมูบ่า้น

ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ “มานาโรลา่” (Manarola)   

 

***พเิศษ,, เขา้ชมพพิธิภณัฑน์ า้หอมชือ่ดงัของประเทศฝร ัง่เศสจากแหลง่ตน้ก าเนดิ*** 

 

        ก าหนดการเดนิทาง                                                                           
 

วนัที ่  22-30 ม.ีค. 61 62,900.- 

วนัที ่  12-20 เม.ย.61 , 26 เม.ย.-4 พ.ค. 61 73,900.- 

  

รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 

โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

2 กรงุเทพฯ – โดฮา –  ปิซา่ ✈ ✈ O PRINCE DI PIEMONTE 

3 ลคุคา – ลา สปาเซยี – หมูบ่า้นชงิเคว เตรเร – เจนัว O O O 
HOLIDAY INN GENOA 
CITY 

4 เจนัว – โมนาโค – เอซ – นซี O O O NH NICE 

5 นซี – กราสส ์– คานส ์– เอก๊ซ ์ซองโพรวอ๊งซ ์ O O O HOTEL LE BIRDY 

6 
เอก๊ซ ์ซองโพรวอ๊งซ ์– มารเ์ซย ์– Provence Outlet  – อาวญี

ยอง 
O X O 

NOVOTEL AVIGNON 
NORD 

7 อาวญิง – อานนซ์ ี- ชารโ์มนคิซ ์ O O O 
MERCURE CHAMONIX 
CENTRE 

8 ยอดเขา ไอกยุ ดมูดิ ี– ยอดเขามองบลังค ์– เจนวีา – สนามบนิ O X ✈  

9 โดฮา – กรงุเทพ ✈ ✈  ✈  

 

วนัแรกของการเดนิทาง  กรงุเทพฯ 

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 

เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิการต์า้ โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 
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วนัทีส่องของการเดนิทาง     กรงุเทพฯ – โดฮา –  ปิซา่ 

01.35 น. ออกเดนิทางสู ่โดฮา โดยสายการบนิการต์า้ เทีย่วบนิที ่QR837 

***คณะเดนิทางวนัที ่ 12-20 เม.ย. และ 26 เม.ย.- 4 พ.ค.ออกเดนิทาง 

เวลา 02.05 น. ถงึโดฮาเวลา 05.15 น. *** 

 

05.25 น. ถงึสนามบนิโดฮา น าทา่นเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่  

07.40 น. ออกเดนิทางตอ่สูเ่มอืงปิซา่ โดยสายการบนิการต์า้ เทีย่วบนิที ่QR133   

12.40 น. ถงึสนามบนิเมอืงปิซ่า ประเทศอติาล ี ออสเตรยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศ

ไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลีย่นเป็น 5 ชั่วโมงในวันที ่25 มนีาคม 2561) หลังจาก

ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปิซ่า (Pisa) เมอืงแห่งศลิปะที่

ส าคัญของอติาล ีเป็นเมอืงเล็กๆอยูท่างตะวันตกของ Florence ดา้นตะวันตกของ

เมอืงตดิกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน แมว้่าจะเป็นเมอืงเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็นเมอืงทีม่ี

ชือ่เสยีงและเป็นทีรู่จั้กของนักท่องเทีย่วทั่วโลก น าท่านเขา้สูบ่รเิวณจตัรุสักมัโป 

เดย ์มรีาโกล ี(Compo Dei Miracoli) ประกอบดว้ยกลุม่อาคารสถาปัตยกรรม

แบบโรมาเนสก ์โดยเริม่จากหอพธิเีจมิน า้มนต ์(Baptistry of St. John) ที่

ใหญ่ที่สุดในอติาลี, มหาวหิารดูโอโม (Duomo) ที่งดงามและหอเอนแห่ง

เมอืงปิซ่าอันเลือ่ง ชมหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์

แห่งเมอืงปิซา่ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง เริม่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1173 

ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสรา้งตอ้งหยุดชะงักลงไปเมือ่

สรา้งไปไดถ้งึชัน้ 3 ก็เกดิการยุบตัวของฐานขึน้มา และต่อมาก็มกีารสรา้งหอต่อ

เตมิขึน้อกีจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งทัง้หมดถงึ 177 ปี โดยทีห่อเอนปิซา่นี ้

กาลเิลโอ  บดิาแห่งวทิยาศาสตร ์ซึง่เป็นชาวอติาเลีย่นไดใ้ชเ้ป็นสถานทีท่ดลอง

ทฤษฎีแรงโนม้ถ่วงของโลกที่ว่า สิง่ของสองชิน้ น ้ าหนักไม่เท่ากัน ถา้ปล่อย

สิง่ของทัง้สองชิน้จากทีส่งูพรอ้มกัน ก็จะตกถงึพืน้พรอ้มกัน จากนัน้ใหท้่านอสิระ

ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึราคาถูก ทีม่รีา้นคา้เรยีงรายอยูม่ากมาย จากนัน้

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงลุคคา (Lucca) เมอืงทีต่ัง้อยูใ่นแควน้ทัสคานี ตัง้อยูบ่น

ฝ่ังแม่น ้าแซรค์โิอในบรเิวณทีร่าบทีไ่มไ่กลจากทะเลลกิูเรยีน เมอืงทีรั่กษาความ

ดัง้เดมิมาเป็นเวลาหลายศตวรรษแลว้ จนไดรั้บการโหวตใหเ้ป็น “Best Small 

Town in Italy” เสน่หข์องเมอืงนี้คอืมกี าแพงเมอืงโบราณโอบลอ้มทั่วทัง้เมอืง

ซึง่ไมอ่นุญาตใหร้ถยนตเ์ขา้ภายใน ยกเวน้แต่จักรยานเท่านัน้ และยังเป็นเมอืงที่

คตีกวเีอก จโิกโม ปุชชนิี่ (Giacomo Puccini) ทีช่วีติอยู่ระหว่างปี ค.ศ.1858-

1924 เป็นที่รูจ้ักในนามของ “ปุชชนิี่” ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นหนึ่งในคีตกวีที่

ย ิง่ใหญ่ทีสุ่ดแห่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่19 และชว่งตน้ของครสิตศ์ตวรรษที ่20 

อุปรากรที่โด่งดังของเขาไดแ้ก่เรื่อง “มาดามบัตเตอร์ฟลาย” (Madame 

Butterfly) และ “ทอสกา้” (Tosca) น าท่านสู่จตัุรสัมเิคเล ่(Piazza San 

Michele) ชมโบสถ ์ซาน มเิคเล ่(San Michele in Foro) ตัง้อยูท่ี ่สรา้งดว้ย

เสาหนิอ่อน สเีขยีว สเีทา และสชีมพู ที่แกะสลักอย่างงดงาม ดา้นบน มรีูปปั้น

หัวหนา้ฑตูสวรรค ์(Archangel) และนางฟ้าประดับอยู ่อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเล่นชม

เมอืงหรือเลือกซือ้ของที่ระลกึพื้นเมอืง อาทเิช่น กระเป๋าหนังแทโ้ดยฝีมอืชาว

อติาเลีย่นแท ้ๆ  งานฝีมอืตุ๊กตาเซรามกิ หรอื จะเลอืกซือ้อ าพัน งานฝีมอืเจยีรนัย
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ของชาวลคุคา่ 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง   

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก  PRINCE DI PIEMONTE หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง     ลคุคา – ลา สปาเซยี – หมูบ่า้นชงิเคว เตรเร – เจนวั 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลา สเปเซยี (La Spezia) เมอืงในเขตลกิเูรยี ตอนเหนือ

ของอติาลีอยู่ระหว่างเมืองเจนัว และ ปิซ่า ในบรเิวณอ่าวลกิูเรหนึ่งในอ่าวที่มี

ความส าคัญทางดา้นการคา้และการทหาร น าท่านโดยสารรถไฟสูช่งิเกว แตรเ์ร 

(Cinque Terre) หมูบ่า้นเล็กๆ ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณรมิชายฝ่ังรเิวยีร่าของอติาล ีทีม่ี

ความหมายว่า “ดนิแดนท ัง้หา้ (Five Land)” ตัง้บนหนา้ผาสงูชนัเหนือทะเล

เมดเิตอรเ์รเนยีนตดิทะเลบรเิวณชายฝ่ังแควน้ลกิเูรยี ประกอบดว้ยหมูบ่า้น 5 แห่ง 

ไดแ้ก ่MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA 

และ RIOMAGGIORE โดยทัง้หา้หมูบ่า้นนี ้มหีบุเขาลอ้มรอบ ประกอบกนัเป็นสว่น

หนึง่ของอทุยานแห่งชาตฯิ และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ้

อกีดว้ย น าท่านชมความงามของหมู่บา้นทีม่สีสีันสวยงาม สรา้งลดหลั่นกันตาม

เนนิผารมิทะเล น าท่านเดนิเล่นชมหมูบ่า้นรโิอแมกจโิอเร ่(Rio –Maggiore) 

เป็นหมู่บา้นประมงเล็กๆ ทีม่เีสน่หแ์ละมบีรรยากาศเหมอืนเมอืงตุ๊กตา บา้นเรือน

ทีต่ัง้ลดหลั่นกันบนหนา้ผาทีป่กคลุมดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจตีัดกับน ้าทะเลเมดเิตอรเ์ร

เนยีนสเีทอรค์วอยซ ์อสิระใหท้า่นชมความงดงามและถา่ยรปูตามอธัยาศัย จากนัน้

น าท่านสูห่มูบ่า้นมานาโรลา่ (Manarola) อาจไดช้ือ่ว่าเป็นหมูบ่า้นทีเ่ล็กเป็น

อันดับสอง แต่มคีวามเก่าแกท่ีสุ่ดในบรรดาหมู่บา้นทัง้ 5 ทีส่รา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 

1338   

ระยะทาง 64 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 1 ชม. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเลวนัโต ้(Levanto) เพือ่น าท่านสู่เมอืงเจนวั 

(Genoa) เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของอติาลทีางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ชมเขตเมอืง

เกา่ศูนยก์ลางทางประวัตศิาสตรท์ีใ่หญ่ทีส่ดุของยโุรป เป็นเมอืงทีม่คีวามรุ่งเรอืง

มาตัง้แต่ครสิต์ศตวรรษที ่11 มาจนถงึ ค.ศ. 1797 ปัจจุบันเป็นเมอืงศูนยก์ลาง

เทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมผลติรถยนตข์องอติาลีไ่ดแ้ก ่เฟียต, อัลฟ่าโรมโีอ, 

แลนเซยี น าทา่นชมมหาวหิารประจ าเมอืงสถานทีป่ระกอบศาสนพธิอีันงดงามและ

ระยะทาง 80 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 1.15 ชม. 
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ศักดิส์ทิธิ ์เป็นทีเ่คารพของทัง้คนในทอ้งถิน่และนักทอ่งเทีย่วทั่วไปทีม่าเยอืน 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN GENOA CITY หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง      เจนวั – โมนาโค – เอซ – นซี  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  เดนิทางสู ่มลรฐัโมนาโค (Monaco) รัฐอสิระทีต่ัง้อยู่ทางตอนใตข้องประเทศ

ฝร่ังเศส เมืองโมนาโค เป็นเมืองเล็กๆที่มีธรรมชาตริายลอ้ม แต่ก็เต็มไปดว้ย

วัฒนธรรม ชมความงามของสถานทีอ่ันยิง่ใหญ่มากมายกลมกลนืไปกับธรรมชาติ

ไดอ้ยา่งลงตัว เมอืงมอนตคิารโ์ล (Monte Carlo) เมอืงหลวงของโมนาโค ทีม่ี

ชือ่เสยีงในเรือ่งความหรูหราของคาสโิน โรงแรมเดอะปารีส ์โรงแรมสุดหรูของ

มอนติคาร์โล และอาหารชัน้เลิศ ชมพระราชวงัแห่งโมนาโค (Prince’s 

Palace of Monaco) ซึง่เป็นทีป่ระทับของประมขุแหง่รัฐโมนาโค ในปัจจบุันชม

ววิทวิทัศน์โดยรอบของโมนาโค ซึง่สามารถมองเห็นท่าเรอืซึง่มเีรอืยอรช์จอดอยู่

เรียงรายวหิารโมนาโค ทีส่รา้งในรูปแบบนี้โอโรมานซ ์เป็นที่ฝังพระศพของเจา้

หญงิเกรซแหง่โมนาโกและเจา้ชายเรนเิยร ์พระสวาม ีอกีทัง้ตามสองขา้งในเมอืง 

เต็มไปดว้ยอาคารบา้นเรอืนรา้นคา้ ทีม่รีปูแบบสถาปัตยกรรมอนังดงามตืน่ตาตืน่ใจ 

ระยะทาง 182 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 2.45 ชม.  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเอซ (Eze) เมอืงแสนสงบรมิชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน 

ดนิแดนแห่งทุ่งลาเวนเดอร ์และมชีือ่เสยีงในการผลติเครือ่งหอม ใหท้่านไดเ้ดนิ

ชมเมอืงเก่าเอส ชมบา้นเรอืนอันสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของบา้นในสไตล ์   

โปรวองซ-์แอลป์เมอรทิามส ์จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงนซี (Nice) เป็นเมอืงใหญ่

ทางตอนใตข้องฝร่ังเศส รมิชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ซึง่ถอืเป็นเมอืงเกา่แก ่

และมสีถาปัตยธรรมแบบเจนัวสท์ีส่วยงาม น าทา่นเทีย่วชม ยา่นเมอืงเกา่นซี ชม

ทัศนยีภาพของอาคารสไตลอ์ติาล ีสมัผัสถนนสายเล็กๆ และบรรยากาศโดยรอบที่

รายลอ้มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ และรา้นบทูคี อกีทัง้สวนน่ังเล่นทีเ่ผยใหเ้ห็นมมุ

ของเมืองที่สวยงามมากขึ้น  น าท่านถ่ายรูปกับจตัุรสัเมสซิน่า (Place 

Massena) จัตุรัสทีต่ัง้อยู่ใจกลางพืน้ทีข่นาดใหญ่ ประกอบดว้ย น ้าพุทีส่วยงาม

และอาคารสถาปัตยกรรมทรงคลาสสกิที่ตัง้โดยรอบ ซึง่นิยมทาสสีันตามแบบ

อาคารสถาปัตยกรรมของฝร่ังเศสทางตอนใต ้อกีทัง้ประดับดว้ยดอกไมน้านาพันธุ์

ระยะทาง 10ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 30 นาท ี

 
ระยะทาง 13ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 30 นาท ี
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ทีถู่กผลัดเปลีย่นตามฤดูกาล จากนัน้น าชมโบสถร์สัเซยี (The St Nicholas 

Orthodox Cathedral) เป็นโบสถข์นาดใหญ่และเกา่แก ่ภายในตกแต่งอยา่ง

ประณีต และม ีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึง่ถอืเป็นศลิปะรัสเซยีทีถ่กูสรา้งในยโุรป 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม NH NICE หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง    นซี – กราสส ์– คานส ์– เอก๊ซ ์ซองโพรวอ๊งซ ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสูเ่มอืงกราสส ์(Grasse) เมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นเมอืงแห่งน ้าหอมโลก ทีม่ี

การผลติน ้าหอมกันมาตัง้แต่ศตวรรษที่ 17 โดยพระนางแคทเธอรนี เดอ เมดีช ี

(Catherine de Medicis) มเหสใีนพระเจา้เฮนรทีี ่2 แห่งฝร่ังเศส เป็นผูร้เิร ิม่การ

ท าน ้าหอมในเมอืงนี้ ปัจจุบันแบรนดด์ังทีต่อ้งอาศัยวัตถุดบิชัน้เลศิจากทีน่ี่มทีัง้

ชาแนล ดิออร์ และฟราโกนาร์ จากนั้นน าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑน์ า้หอม 

Fragonard พพิธิภัณฑท์ีจ่ัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาและจัดแสดงวธิกีารผลติ

น ้าหอมในปัจจุบัน ของโรงงานผลติน ้าหอมยีห่อ้ Fragonard ยีห่อ้น ้าหอมอัน

โด่งดัง ทีม่แีหล่งผลติตน้ก าเนดิมาจากเมอืง Grasse เมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นเมอืง

หลวงของโลกน ้าหอม ซึง่แต่ละหอ้งจัดแสดงเรื่องราวเกีย่วกับบรรจุภัณฑบ์รรจุ

น ้าหอมตัง้แต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน และบอกเล่าเรื่องราวการผสมผสานกลิน่

น ้าหอมใหม้เีอกลักษณ์อนัรัญจวนใจ และหากท่านมองหาของฝากจากปารสีทีไ่ม่

เหมอืนใคร ทา่นสามารถเลอืกซือ้น ้าหอมจากโรงงานของ Fragonard ไดโ้ดยตรง

ตามอัธยาศัย จากน ัน้น าเดนิทางสูเ่มอืงคานส ์(Cannes) เมอืงทีม่ชีือ่เสยีง

ในดา้นภาพยนตร ์และเป็นเมอืงทีจั่ดงานทีม่ชี ือ่เสยีงไปทั่วโลกทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนั

ด ีคอื เทศกาลหนงัเมอืงคานส ์(Cannes film festival) เป็นเทศกาลทีม่มีา

ตัง้แต ่ ปี ค.ศ.1946 ถอืเป็นเทศกาลภาพยนตรท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลกเทศกาลหนึง่ 

และมีอทิธิพลมากที่สุด รวมถงึชื่อเสียงเทียบเคียงไดก้ับเทศกาลภาพยนตร์

นานาชาตทิีเ่วนสิและเทศกาลภาพยนตรน์านาชาตเิบอรล์นิ งานจะจัดขึน้ราวเดอืน

พฤษภาคมของทุกปี โดยอาคารทีใ่ชใ้นการจัดงานเป็นอาคารขนาดเล็กสูง 2-3 

ชัน้ ในชว่งเทศกาลจะไดรั้บการตกแต่งใหดู้เลศิหรูอลังการ พลาดไมไ่ดก้บัการ

วดัรอยมอืของดาราฮอลวิูด๊คนโปรดทีด่า้นหนา้ ปาเล ่เด เฟสตวิาล (Palais 

des festivals) ทีเ่หลา่ดาราชือ่ดงัไดป้ระทบัรอยมอืไวเ้ป็นทีร่ะลกึ อกีท ัง้

ระยะทาง 44 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 1 ชม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 20 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 45 นาท ี
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เมอืงคานสเ์ต็มไปดว้ยโรงแรมหรูรมิชายหาดรเิวยีรา่ และถนนทีท่อดยาว

รมิชายหาดทีเ่รยีกวา่ ลาโพรมานาด เดอ ลา ครวัเซท (La Promanade 

Promanade de la croisette) เป็นถนนสายส าคญัของเมอืงคานส ์ใชจั้ด

แสดงนิทรรศการงานเทศกาลภาพยนตร์ สาย  ถนนนี้ทอดตัวยาวไปตามแนว

ชายฝ่ังของเมอืงคานส ์ถอืเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศฝร่ังเศส อกีทัง้ยัง

มทีา่จอดเรอืยอรช์ ล างามๆของบรรดามหาเศรษฐทีัง้หลายดว้ย 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่  

บา่ย น าคณะเดนิทางสูเ่มอืงเอ๊กซ ์ซองโพรวอ๊งซ ์(Aix en Province) ถอืเป็น

ศูนยก์ลางของอ านาจและความเจรญิของแควน้ ในอดตีเคยมฐีานะเป็นถงึเมอืง

หลวงของแควน้โพรว๊องซ ์ปัจจบุนัเป็นเมอืงมหาวทิยาลัยทีม่ชี ือ่เสยีงของฝร่ังเศส 

ชมถนนสายหลักของเมอืง คอื ถนนมริาโบ (Le Cour Mirabeau) เป็นทีต่ัง้

ของรา้นคา้หรแูละรา้นกาแฟสไตลฝ์ร่ังเศส ทีม่ตีน้ Platane เรยีงรายสองขา้งทาง 

และมคีวามสวยงามมากสายหนึง่ของฝร่ังเศส เทีย่วชมจตัรุสัแปรเ์ซอร ์(Place 

Des Pecheurs) ทีม่สีถานทีท่่องเทีย่วส าคัญ อาท ิโบสถม์าเดอรนี (Eglise 

De La Madeleine) และศาลยุตธิรรม (Palais de Justice) โดยบรเิวณนัน้

มตีลาดนัด และแผงขายสนิคา้พื้นเมือง มีตัง้แต่ผักสด ผลไม ้น ้าผึง้ ไสก้รอก 

มะเขอืเทศ น ้ามนัมะกอก กระเทยีม ไมด้อกไมป้ระดับ กหุลาบ ทานตะวัน ฯลฯ ไป

จนถงึแผงขายของทีร่ะลกึ น าท่านเขา้ชมความงดงามของ วหิารแซงตโ์ซเวอร ์

(St .Sauveur Cathedral) สถานทีร่วบรวมสถาปัตยกรรมอันหลากหลาย

ตัง้แต่ ศตวรรษที ่5 -17 ภายนอกและภายในตกแต่งอยา่งวจิติรอยา่งงดงาม ทัง้

ประตวูหิารแกะสลัก แทน่บชูา แทน่ท าพธิ ีฯลฯ ผ่านชม ลาเตอเยร ์พอลเซซานน ์

อนัเป็นบา้นและหอ้งท างานของ พอล เซซานน ์จติรกรผูเ้ชีย่วชาญดา้นภาพวาดสี

น ้ามนั ผลงานสว่นใหญเ่ป็นภาพวาดววิสวยงามในแควน้โพรว๊องซ ์

ระยะทาง 151 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 2.15 ชม. 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOTEL LE BIRDY หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง     เอก๊ซ ์ซองโพรวอ๊งซ ์– มารเ์ซย ์– Provence Outlet  – อาวญียอง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าคณะเดนิทางสูเ่ดนิทางสูเ่มอืงมารเ์ซย ์(Marseille) เมอืงท่าทีส่ าคัญของ

ประเทศฝร่ังเศส เป็นเมอืงชายหาดรเิวยีร่าทีส่วยงาม ซึง่ไดช้ือ่ว่า เป็นประตูเมดิ

ระยะทาง 34 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 0.45 ชม. 



PSA-QR003    หนา้ 8 จาก 19 

เตอรเ์รเนียนของฝร่ังเศส เทีย่วชมเมอืงทา่เกา่ (Old Port) หรอื (Vieux - 

Port) ใหท้่านไดซ้มึซบักลิน่อายของทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน น าท่านแวะชมโบสถ์

นอเตรอดาม เดอลาการด์ (Basilique Notre-Dame de la Garde) โบสถ์

ทตีัง้อยูจ่ดุสงูสดุของเมอืง งดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นเอกลักษณ์ โดยมรีูป

ของพระแมม่ารเีป็นองคป์ระธาน ถอืเป็นสถานทีท่ี่คนทอ้งถิน่ มักมาขอพรกับพระ

นาง เพื่อใหก้ารเดินเรือปลอดภัย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองมิรามาส ์

(Miramas) เพือ่น าทา่นสู ่McArthurGlen Provence Outlet ใหเ้วลาทา่น

ไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่ GUCCI, BALLY, HUGO 

BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, 

LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอืน่ๆอกีมากมาย 

*** เนือ่งจาก OUTLET จะปิดท าการในวนัอาทติย ์ถา้หากคณะใดตรงกบั

วนัอาทติยใ์นวนัน ัน้ ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน*** 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 60 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 1 ชม. 

 

 

 

 

 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย  

บา่ย เดนิทางสู่ เมอืงอาวญียอง (Avignon) ตัง้อยู่รมิแม่น ้าโรนและเป็นที่ตัง้ของ

พระราชวังของพระสันตะปาปา เมอืงทีล่อ้มรอบดว้ยก าแพง ทีม่คีวามงดงามและ

คลาสสกิจนไดรั้บการขนานนามว่า THE JEWELS OF THE SOUTHERN 

RHONE เมอืงเกา่ทีเ่ต็มไปดว้ยประวัตศิาสตร ์และเป็นเมอืงศนูยก์ลางทางการคา้

ศาสนา ศลิปวัฒนธรรมทีส่ าคัญของแควน้ อกีทัง้เป็นเมอืงแห่งพระสันตะปาปาที่

ย ิง่ใหญอ่ลังการ น าทา่นเทีย่วชม อดตีพระราชวงัของพระสนัตะปาปา สรา้งขึน้

ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ และเคยเป็นทีป่ระทับขององคพ์ระสันตะปาปาถงึ 7 

พระองค ์ปัจจุบันแมจ้ะถูกท าลายไปจากการเกดิเพลงิไหมใ้นบางสว่นแต่ก็ไดรั้บ

การบู รณะกลับมา เ ป็น เหมือนดั ง เดิม  แล ว้ เดินทางสู่ เมือง เรอมูแ ล็ง 

(REMOULINS) เมอืงเล็ก ๆ ในจังหวัดการ ์แควน้ล็องกด็์อก-รูซยีง ทางตอนใต ้

ของประเทศฝร่ังเศส ใหท้า่นไดช้มสะพานสง่น า้ ปง ด ูการ ์(Pont du Gard) 

เป็นสะพานสง่น ้าโรมนัโบราณสรา้งโดยจักรวรรดโิรมนั นักประวัตศิาสตรค์าดการณ์

วา่สะพานถกูสรา้งราวครสิตศ์ตวรรษที ่1 สรา้งพาดผ่านแมน่ ้าการด์ง ใกลก้ับเมอืง

เรอมแูล็ง เพือ่สง่น ้าจากจากเมอืงอวูแ์ซส็ โดยระหว่างสองเมอืงเป็นหุบเขา จงึได ้

สรา้งเป็นสะพานสง่น ้าอยูบ่นดนิ สะพานแห่งนี้จัดเป็นสะพานสง่น ้าทีส่รา้งในสมัย

จักรวรรดโิรมันทีย่ังคงสภาพทีส่มบูรณ์ที่สุดแห่งหนึง่ รองจากสะพานส่งน ้าแห่ง   

เซโกเบยี สะพานแห่งการไ์ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1985 

โดยองคก์ารยเูนสโก ในอดตีสามารถส่งน ้าไดป้ระมาณ 200,000 ลูกบาศกเ์มตร

ต่อวัน เพื่อส่งน ้าเขา้กับระบบน ้าในเมอืงนีม รวมทัง้น ้าพุต่าง ๆ และโรงอาบน ้า 

และถกูใชง้านจนกระทั่งประมาณครสิตศ์ตวรรษที ่6 

 

ระยะทาง 71 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 1.15 ชม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม NOVOTEL AVIGNON NORD หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง         อาวญิง – อานนซ์ ี- ชารโ์มนคิซ ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงอานน์ซ ีANNECY เมอืงหลวงของจังหวัดโอต-ซาวัว  



PSA-QR003    หนา้ 9 จาก 19 

(Haute-Savoie) ในแควน้โรห์น-อัลป์ (Rhone-Alpes) ตัง้อยู่บรเิวณภาค

ตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศฝร่ังเศส ตัวเมืองนั้นตัง้อยู่ทางตอนเหนือของ

เทอืกเขาแอลป์ และทะเลสาบอานน์ซ ี(Annecy Lake) หรอืทะเลสาบเจนีวา 

(Geneva Lake) ในสวติเซอรแ์ลนด ์หา่งจากเจนวีามาทางใตเ้พยีง 35 กม. วา่กัน

วา่ทะเลสาบนีม้มีา 18,000 ปีทีแ่ลว้ จากการละลายของธารน ้าแข็ง และเป็นเมอืง

ทีไ่ดรั้บฉายาว่าเป็น Venice of Savoie น าท่านเดนิชมปาเลสเ์ดอไลล ์

(Palais d’Isle) หรอืคุกเกา่ ทีถ่อืว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงและเป็นหนึง่ใน

อนุสรณ์สถานทีถู่กถ่ายภาพมากทีสุ่ด เคยเป็นทีอ่าศัยของตระกูลเดล ลสิล์ เป็น

ปราสาทโบราณทีถ่กูสรา้งในปี 1132 ตัง้อยูก่ลางล าคลองทีม่นี ้าไหลผ่านทัง้สอง

ดา้น ตัวอาคารถกูสรา้งขึน้ในรปูทรงสามเหลีย่มคลา้ยหัวเรอืโบราณทีท่อดสมออยู่

ในแมน่ ้า 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  

บา่ย น าท่านเดินทางสู่เมืองชาร์โมนิคซ์ (Chamonix Valley) เมืองเล็กๆที่

สวยงามในภูมภิาค Rhône-Alpes โดยเมอืงชารโ์มนกิซ ์เป็นหนึ่งในเมอืงสกรีี

สอรท์ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในโลกและถูกขนานนามว่า “ประตูสู่หลังคายุโรป” และเป็น

ที่ตัง้ของยอดเขามองบลงัค ์(Mont Blanc) ที่อยู่ในแนวเทอืกเขาแอลป์        

(Alps) โดยเทอืกเขานี้ครอบคลุมพืน้ที ่6 ประเทศในยุโรปทัง้ ฝร่ังเศส อติาล ี

สวติเซอรแ์ลนด ์เยอรมน ีออสเตรยี สโลวเีนยีและลกิเตนสไตน ์จุดทีส่งูทีส่ดุของ

แนวเทือกเขานี้คือ มองบลงัค ์(Mont Blanc) ซึ่งตั ้งอยู่ระหว่างประเทศ

ฝร่ังเศส (ทศิตะวันออกเฉียงใต)้ กบัประเทศอติาล ี(ทศิตะวันตกเฉียงเหนอื) 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม MERCURE CHAMONIX CENTRE หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง     ยอดเขา ไอกยุ ดมูดิ ี– ยอดเขามองบลงัค ์– เจนวีา – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านน่ังกระเชา้ไฟฟ้าขึน้สูส่ถาน ีไอกุย ด ูมดิ ิ (Aiguille du Midi)  ดว้ย

ความสูงระดับ 3,842 เมตร เป็นกระเชา้ที่สูงที่สุดในโลก จากสถานีนี้ท่าน

สามารถมองเห็นเทอืกเขาแอลป์ 3 ประเทศ คอื ฝร่ังเศส สวติเซอรแ์ลนด ์และ 

อติาลี ชมยอดเขามองบลงัค ์(Mont Blanc)  เป็นยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดใน
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ยโุรป ทีม่คีวามสงู 4,807 เมตร บนยอดเขานีจ้ะมหีมิะปกคลุมตลอดทัง้ปี และ

มเีวลาใหท้่านใหท้่านไดต้ ืน่เตน้หวาดเสยีวกบัการยนืบนกระจกใสยืน่

ออกไปจากหนา้ผาทีสู่งกวา่ 1,000 เมตร (A STEP INTO THE VOID) 

ค าวา่มองบลงัค ์(Mont Blanc)  ในภาษาฝร่ังเศสมคีวามหมายว่า ”ภเูขาสขีาว

“ เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาตทิีส่ าคัญของภมูภิาค Rhône-Alpes ไดเ้วลา

อันสมควรน าท่านลงจากเขาเพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองเจนีวา ประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย  

 น าชมเมอืงทีเ่ป็นศูนยก์ลางการประชมุนานาชาต ิเมอืงทีต่ัง้องคก์ารสากลระดับ

โลก อาท ิองค์การการคา้โลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกับ 

น า้พุเจทโด ที่ฉีดสายน ้าพุ่งสูงขึน้ไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวัน

อากาศด)ี และถา่ยรปูกบั นาฬกิาดอกไม ้สญัลักษณ์ทีส่ าคัญของเมอืงเจนวีา 

 

13.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่ท าคนืภาษ ี(Tax Refund) และมเีวลาชอ๊ปป้ิง

สนิคา้ปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบนิ 

 

17.40 น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่QR100  

วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง     โดฮา – กรงุเทพ 

00.40 น. ถงึสนามบนิโดฮา รอเปลีย่นเครือ่ง  

02.20 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพดว้ยเทีย่วบนิ QR836  

12.40 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5.เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พัก  เชน่ กรณีทีเ่มอืงนัน้มกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม 
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ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 
โปรแกรม :  PROVENCE & LIGURIA  

อติาล ี– ฝร ัง่เศส  9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิการต์า้ (QR) 

ก าหนดวนัเดนิทาง:           22-30 ม.ีค. 61  

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:           12-20 เม.ย.61 , 26 เม.ย.-4 พ.ค. 61  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 62,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 62,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 62,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
62,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  20,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศฝร ัง่เศส 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท ) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 73,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 73,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 13,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 73,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
73,900.- 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

 

 

 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้  

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, พนกังานขบัรถ  (14 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 3 = 27 ยโูร ) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  20,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศฝร ัง่เศส 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท ) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
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1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ า

แลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยืน่วซี่าไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการจอง 
 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จ าเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
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1. การพจิารณาวซี่าเป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซี่าของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรือ

ศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจาก

ประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

ส าหรับตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนั้นๆ และ

พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

 

 

 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้ 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง    

Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

 

 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่
ซา่ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว 

และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแลว้ 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวซี่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ หรือค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 

 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

*** ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซี่า TLS Contact*** 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 10-15 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการ

และทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง

ออกมาได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาว

เทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ) 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 
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MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ 

ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วี

ซา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามา 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ



PSA-QR003    หนา้ 18 จาก 19 

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

  *** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

                                                                               

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 

 
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                       แตง่งาน (จดทะเบยีน)           แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่         แยกกันอยู ่                         หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………..… 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………… 

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

     ....................................................................................................... 
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13. ชือ่บรษิทัหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยู่

ของสถาบนัศกึษา  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….……… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่......................................ถงึวนัที.่........................................ 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ...................................................... 

 สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

************************************************ 

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 


