
            

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

อติาล ี- สวสิเซอร์แลนด์ (จุงฟราว)- ฝร่ังเศส (10วนั 7คืน)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไฮไลท์ของโปรแกรม 
 

 บินตรง กรุงเทพ-โรม / ปารีส-กรุงเทพ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50%  
 พกัโรงแรม 3-4 ดาว (พกั อติาล ี3 คืน / สวสิ 1 คืน / ฝร่ังเศส 3 คืน ) 
เทีย่วครบทุกไฮไลท์ !! 
 อติาล ี: กรุงโรม สนามกฬีาโคลอสเซ่ียม น า้พุเทรวี ่บันไดสเปน หอเอนปิซ่า เมืองเวนิส  
 สวติเซอร์แลนด์ : เมืองลูเซิร์น เมืองหลงัคาแห่งทวีปยุโรป ขึน้ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE  
 ฝร่ังเศส : ประตูชัย หอไอเฟล พระราชวงัแวร์ซายส์  
 ช้อปป้ิง!! เทรนด์แฟช่ันล่าสุดที ่ย่านบันไดสเปน ห้างแกลอร่ีลาฟาแยตต์ และถนนชองป์เอลเิซ่ 

 

 
 
 

สายการบิน 
THAI  AIRWAYS (TG) 

เทีย่วบินขาไป TG  944 BKK- FCO 00.20 – 06.50 

เทีย่วบินขากลบั TG  931 CDG-BKK 13.40 - 05.55 



            

 

วนัที่ ก าหนดการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กัหรือเทยีบเท่า 

1 กรุงเทพ - กรุงโรม (ประเทศอิตาลี)     

2 
กรุงเทพฯ - กรุงโรม (ประเทศอิตาลี) - โคลอส
เซ่ียม - น ้าพุเทรวี ่-  บนัไดสเปน - เมืองฟลอ
เร้นซ์ 

 
- 

 

 
 
 

 
 
 

HOTEL PRESIDENT PRATO หรือ
เทียบเท่า 

3 
เมืองฟลอเร้นซ์ - เมืองปิซ่า - หอเอนปิซ่า - 
เมืองเลวานโต -  เวนิส เมสเตร้ 

   

BEDBANK ANTONY (*ANTONY 
+ ANTONY PALACE*)  หรือ

เทียบเท่า 

4 
เมืองเวนิส – เกาะเวนิซ – เมืองเวโรน่า – มิ
ลาน 

   
NOVOTEL MALPENSA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

5 
เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรียรู์ปสิงโตหินแกะสลกั - 
สะพานชาเปล -  กรุงเบิร์น 

   
HOLIDAY INN BERN WESTSIDE 

หรือเทียบเท่า 

6 
กรุงเบิร์น - เมืองกรินเดอวาลด ์- ยอดเขาจุงเฟรา 
TOP OF EUROPE - ฝร่ังเศส 

 
 
 

  
7 HOTEL & FITNESS หรือ

เทียบเท่า 

7 สตราสบรูก ์- กรุงปารีส    
MERCURE PARISVELIZY หรือ

เทียบเท่า 

8 
ปารีส - พระราชวงัแวร์ซาย - จตุัรัสทรอคาเดโร 
- หอไอเฟล - ประตูชยันาโปเลียน - ชอ้ปป้ิง
ยา่นฌอ็งป์เอลิเซ่ 

   
MERCURE PARISVELIZY หรือ

เทียบเท่า             

9 ปารีส - กรุงเทพฯ     
10 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)     

 
ก าหนดการเดินทาง 

*** ราคานีไ้ม่รวมค่าวซ่ีา 4,500 บาท และ ค่าทปิไกด์ 2,500 บาท*** 
หมายเหตุ ท่านทีเ่ดินทางวนัที ่25 ธ.ค. - 3 ม.ค. 62 ค่าวซ่ีา 4,500 บาท ค่าทปิไกด์ 3,000 บาท 

เดือนพฤศจิกายน 15 - 24 พ.ย. 61 65,991.- 

 22 พ.ย. - 1 ธ.ค. 61 66,991.- 

เดือนธันวาคม 6 - 15 ธ.ค. 61  67,991.- 

 25 ธ.ค. - 3 ม.ค. 62 89,991.- 

พกัเดี่ยว ท่านละ  9,900.- 



            

 

 
 
 
21.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D สาย

การบินไทย (TG) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางใหแ้ก่ท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 
00.20 น. บินลดัฟ้าออกเดินทางสู่ ประเทศอติาล ี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่TG  
                         (เวลาทอ้งถ่ินประเทศอิตาลี ชา้กวา่ประเทศไทย ประมาณ 5 ชัว่โมง) 
06.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานลโีอนาร์โดดาวนิชี กรุงโรม ประเทศอติาล ีหลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง รับสัมภาระ

และผา่นศุลกากรเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 
 
 
 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (ROME) เมืองหลวง และ เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของแควน้ลาซีโอ ประเทศอิตาลี 
ตั้งอยูท่างตอนกลางของประเทศ  มีประวติัศาสตร์แห่งจกัรวรรดิโรมนัท่ียาวนานถึง 2,000 ปี  มีค  าพูดท่ีวา่ “ถนน
ทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” เพราะนอกจากจะมีสถาปัตยกรรมอนัยิ่งใหญ่แลว้ โรมยงัเป็นเมืองหลวงดา้นแฟชัน่ของ
โลก ท่ีเตม็ไปดว้ยสินคา้แบรนด์เนมมากมาย เช่น  PRADA , ARMANI, VERSACE และ FERRE น าท่านสู่หน่ึง
ในสัญลกัษณ์ของกรุงโรม สนามกฬีาโคลอสเซ่ียม (COLOSSEUM)ไดรั้บเลือกให้เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์อง

วนัแรก           ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
 

วนัทีส่อง          กรุงเทพฯ - กรุงโรม (ประเทศอติาล)ี - โคลอสเซ่ียม - น า้พุเทรวี ่-  บันไดสเปน - เมืองฟลอเร้นซ์ 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


            

 

โลกยคุใหม่ อดีตใชเ้ป็นสถานท่ีต่อสู้ของนกัรบต่างๆ จุผูช้มไดถึ้ง 50,000 คน ถือเป็นตน้แบบและแรงบนัดาลใจ
ให้กบัสถาปัตยกรรมสมยัใหม่อีกมากมาย ให้ท่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจ จากจุดท่ีเห็นวิวโคลอสเซียมกนั
แบบเต็ม ๆ ชมประตูชัยคอนสแตนติน (ARCH OF CONSTANTINE) ประตูชยัคอนสแตนติน ถือวา่เป็นมรดก
ส าคญัของประเทศอิตาลีอีกท่ีหน่ึง ตั้งอยูร่ะหวา่งโคลอสเซียมและพาลาตินฮิลล์ ประตูชยัคอนสแตนติน (ARCH 
OF CONSTANTINE) นั้นสร้างข้ึน ในวนัท่ี 28 ตุลาคม ค.ศ.312 เพื่อฉลองชยัชนะของจกัรพรรดิคอนสแตนตินท่ี 
1 ท่ีมีชยัชนะเหนือ MAXENTIUS ในสงคราม BATTLE OF MILVIAN BRIDGE ซ่ึงประตูน้ีถือไดว้่าเป็น
ตน้แบบของประตูชยัอ่ืนๆ เช่น ประตูชัยฝร่ังเศส น าท่านชมอนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานูเอ็ล (VICTOR 
EMMANUEL  MONUMENT) หรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน ผูส้ถาปนาประเทศอิตาลี พร้อมชมร่องรอยของ
ศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรด์ิโรมนัท่ีโรมนัฟอร่ัม (ROMAN FORUM) ชมน ้าพุเทรวี่ (TREVI FOUNTAIN) เป็น
สถาปัตยกรรมบาร็อกท่ีบ่งบอกถึงความหรูหราโอ่อ่าและความมีอ านาจน ้ าพุเทรวี่แห่งน้ี เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัและมี
ช่ือเสียงจากภาพยนตร์เร่ือง “THREE COINS IN THE FOUNTAIN” นกัท่องเท่ียวท่ีมาชมน ้ าพุเทรวี่แห่งน้ีมี
ความเช่ือว่า หากโยนเหรียญลงไปแลว้จะไดก้ลบัมาเยือนกรุงโรมอีกคร้ังหน่ึง (ท่านสามารถล้ิมลองไอครีมโฮ
มเมด เจลล่าโต ้ตน้ต าหรับสไตล์อิตาเล่ียนไดท่ี้น่ี) น าท่านอิสระเดินเล่นเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ ท่ียา่นบันไดสเปน 
(SPANISH STEPS) จตุัรัสแห่งน้ีถูกเรียกช่ือตามสถานทูตสเปนซ่ึงตั้งอยูใ่กล้ๆ  กบับริเวณนั้น ปัจจุบนัเป็นแหล่ง
พบปะพกัผอ่น เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีสินคา้แบรนดเ์นม และสินคา้ของท่ีระลึกต่างๆ  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 น าท่านเดินทางออกสู่ภาคกลางของประเทศ เขตแควน้ทอสคาน่าท่ีมี เมืองฟลอเร้นซ์ เป็นเมืองหลวง นครท่ี

รุ่งเรืองสุดในช่วงยุคทองของศิลปอิตาลี เป็นเมืองหลวงของแควน้ทสักานี และเป็นถึงเมืองหลวงของราชอาณ า
จกัรอิตาลี ระหวา่ง ค.ศ. 1865 ถึง ค.ศ. 1870 ตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้าอาร์โน มีประชากรแค่ 400,000 คนในเขตเมือง แต่
ดั้งเดิมในยคุกลาง เคยเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ ,การเงิน และศิลปวิทยาการ ภายใตก้ารปกครองของตระกูลเมดิชิ 
ตลอดระยะทางท่านจะได้สัมผสัร่องรอยอารยธรรมของชาวอีทรัสกัน ท่ีอาศยัอยู่มาตั้งแต่ก่อนคริสตกาล 
จนกระทัง่จกัรวรรดิโรมนัเขา้มาครอบครอง บา้นเรือนตลอดจนปราสาทเก่าแก่ตั้งอยู่บนเนินเขาเป็นชยัภูมิท่ี
เหมาะสม ผา่นทอ้งทุ่งเกษตรกรรมและแหล่งผลิตไวน์ชั้นดีของแควน้น้ี    

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOTEL PRESIDENT PRATO หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั   
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม       เมืองฟลอเร้นซ์ - เมืองปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เมืองเลวานโต -  เวนิส เมสเตร้ 
 



            

 

 น าท่านเดินทางสู่   เมืองปิซ่า (PISA)   เมืองท่ีเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีเป็นมรดกโลก อยูบ่นฝ่ังแม่น ้ าอาร์ใน
เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัปิซ่าอยู่ในแควน้ ตอสกานา ประเทศอิตาลี อยูท่างตะวนัตกของเมือง ฟีเรนเซ (ฟลอ
เรนซ์) และทางตะวนัตกเฉียงเหนือของเมือง เป็นเมืองท่ีเป็นท่ีรู้จกัอย่างดีเก่ียวกับหอเอนเมืองปิซ่า ซาก
โบราณวตัถุของเมืองท่ียงัหลงเหลือจากศตวรรษท่ี 5 ก่อนคริสตกาล เป็นเมืองท่ีเคยมีความส าคญัมากดา้นการคา้
ขายในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ปิซ่าเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัดา้นทางทะเลในช่วงประมาณศตวรรษท่ี11 ท่ีถือ
วา่เป็นสาธารณรัฐทางทะเลท่ีเป็นประวติัศาสตร์ของประเทศอิตาลี จตุัรัสดูโอโมแห่งปิซา แห่งเมืองปิซาไดรั้บ
เลือกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ. 1987  น าท่านเท่ียวชม จัตุรัสกัมโปเดย์มีราโก
ล ี(CAMPO DEI MIRACOLI) ซ่ึงแปลวา่ "จตุัรัสอศัจรรย"์ ไดรั้บลงทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก้
ในช่ือ “จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า” คือบริเวณท่ีลอ้มรอบดว้ยก าแพงใจกลางเมืองปิซ่า ประกอบไปดว้ยส่ิงก่อสร้าง
ไดแ้ก่ มหาวิหารปิซ่า (DUOMO DI PISA), หอเอน (TORRE), หอศีลจุ่ม (BAPTISTERY) เร่ิมสร้างปีค.ศ.1173 
แล้วเสร็จในปีค.ศ.1372 องค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมในปีค.ศ.1987 อิสระให้ท่าน
ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 น าท่านเยีย่มชม เมืองเลวานโต (LEVANTO)  เป็นอีกเมืองหน่ึงท่ีมีความสวยงามของภูมิภาคลิกูเลีย ท่ีส าคญัเมือง
 น้ีเป็นท่ีพ  านักของขุนนางคนส าคญัตั้งแต่สมยัอาณาจกัรโรมนั ท าให้มีวิลล่าสวย ๆตั้งเรียงรายอยู่บนเนินเขา
 พร้อมกนัน้ียงัเป็นเมืองท่ีปลูกตน้มะกอกคุณภาพดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของอิตาลีก็วา่ได ้  

น าท่านเดินทางสู่  เวนิส เมสเตร้ (VENICE MESTRE)  เมืองหลวงของแควน้เวเนโต (VENETO) เป็นแควน้ท่ีมี
ความมัง่คัง่และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมมากท่ีสุดในประเทศอิตาลี และยงัเป็นหน่ึงในแควน้ท่ีมีนกัท่องเท่ียวมา
เยอืนมากท่ีสุดแห่งหน่ึงอีกดว้ย ในทุกๆ ปีมี นกัท่องเท่ียวมาเยอืนไม่ต ่ากวา่ 60 ลา้นคน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั BEDBANK ANTONY (*ANTONY + ANTONY PALACE*)  หรือเทยีบเท่า 
 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 
 
 
 
 
 

 น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (TRONCHETO) น าท่านล่องเรือผา่นชมบา้นเรือนของชาวเวนิส จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ เกาะเวนิส เมสเตร้  (VENICE MESTRE) เป็นฝ่ังแผน่ดินใหญ่ เมืองหลวงของแควน้เวเนโต เวนิส 
เป็นเมืองท่ีไดช่ื้อวา่โรแมนติกท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ถูกสร้างข้ึนจากการเช่ือมเกาะเล็ก ๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกนั
ในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองท่าโบราณและเป็นเมืองท่ีใชเ้รือแทน
รถ ใชค้ลองแทนถนนในการคมนาคม น าท่านลงเรือเดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ชม จัตุรัสซามาร์โค จตุัรัสท่ีข้ึน

วนัทีส่ี่                  เมืองเวนิส – เกาะเวนิซ – เมืองเวโรน่า – มิลาน 
 



            

 

ช่ือว่าสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในอิตาลีท่ีมี โบสถ์เซนต์มาร์ค (ST. MARK’S BASILICA) เป็นฉากหลงัสร้างดว้ย
สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปตะวนัตก ประดบัประดาดว้ยโมเสกทองค าอนังดงาม ผ่านชม
สะพานถอนหายใจ (BRIDGE OF SIGHS) ท่ีเช่ือมต่อระหวา่งพระราชวงัเดิม “DOGE PALACE” ซ่ึงเคยเป็นท่ี
ประทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยุคสมยันั้นอีกดว้ย ชม 
คลองใหญ่ (GRAND CANAL) คลองท่ีกวา้งท่ีสุดของเกาะ และสะพานริอัลโต้ (RIALTO BRIDGE) งาน
ก่อสร้างท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นอจัฉริยะดา้นสถาปัตยกรรม จากนั้นเชิญท่าน ล่องเรือกอนโดล่า** (หมาย
เหตุ ราคาทวัร์น้ีไม่รวมค่าล่องเรือกอนโดล่า หากท่านใดสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์) อิสระให้ท่านไดเ้ดิน
เท่ียวชมเกาะเพื่อชมมนตเ์สน่ห์แห่งนครโรแมนติก และชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองของเวนิสตามอธัยาศยั อาทิ เคร่ือง
แกว้มูราโน่ตน้ต ารับของการเป่าแกว้ของชาวมูราโน่ ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชนโดยเคร่ืองแกว้แต่
ละช้ินมีรูปแบบและคุณภาพเป็นท่ียอมรับจากนกัท่องเท่ียวทัว่โลก หรือจิบกาแฟในร้าน CAFE FLORIAN ท่ีเปิด
ใหบ้ริการมาตั้งแต่ปี 1720 ท่ามกลางบรรยากาศอนัแสนโรแมนติก 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 

น าท่านเดินทางสู่   เมืองเวโรน่า (VERONA)   เมืองตน้ก าเนิดของนิยายรักอมตะ “โรมิโอและจูเลียต”  ท่ีเล่าขาน
กนัมากวา่ 700 ปี โดยท่านเชคเปียร์ น าชมบา้นเลขท่ี 23 ของ จูเลียต คาปูเลต ์กบัภาพของระเบียงแห่งเร่ืองราวโร
แมนติกท่ีจูเลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค ่าคืน น าท่านเดินทางสู่ กรุงมิลาน หรือท่ีคนอิตาเลียนเรียกว่ามิลาโน 
(MILANO) เป็นเมืองหลวงทางแฟชัน่ของโลกแข่งกบัปารีสในประเทศฝร่ังเศส เป็นศูนยก์ลางทางธุรกิจของ
อิตาลี นอกจากนั้นยงัมี ภาพวาดเฟรสโก้ ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงั และ โรงละครโอเปร่า อนัลือช่ือ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั NOVOTEL MALPENSA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

 
 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

 
 
 
   

 
 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUZERN) เป็นดินแดนท่ีไดรั้บสมญานามว่า “หลงัคาแห่งทวีปยุโรป” 

ถือเป็นเมืองตากอากาศท่ีโด่งดงัของสวิสเซอร์แลนด์และยงัมีความส าคญัในดา้นการก่อก าเนิดสมาพนัธรัฐอีก
ดว้ย เมืองน้ีตั้งอยูต่รงทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีช่ือวา่ เวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ อนัหมายถึงทะเลสาบส่ีพนัธรัฐ โดยจะ
ถูกลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบและขนุเขา  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 น าท่านถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก (LION MONUMENT) สัญลกัษณ์แห่งความกล้าหาญ 

ซ่ือสัตย ์และเสียสละท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสจากการปกป้องพระราชวงัตุยเลอลีสในพระเจา้

วนัที่ห้า            เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลกั - สะพานชาเปล -  กรุงเบิร์น  



            

 

หลุยส์ท่ี 16 แห่งฝร่ังเศส แวะถ่ายภาพกับสะพานไม้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น สะพานชาเปล (CHAPEL 
BRIDGE) สะพานไมเ้ก่าแก่ของเมืองท่ีมี อายุกวา่ 600 ปี ทอดขา้มผา่น แม่น ้ารอยส์ (REUSS RIVER) ตลอด
สะพานประดบัดว้ยภาพเขียนท่ีบอกเล่าถึง ประวติัศาสตร์ของประเทศไดเ้ป็นอย่างดี อิสระให้ท่านเพลิดเพลิน
ตามอธัยาศยักบัการ ชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงต่างๆ มากมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อาทิเช่น ช็อคโกแลต 
และร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั เช่น บุคเคอเรอร์, กุ๊บเบอลิน, เอม็บาสซ่ี 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) เมืองหลวงของประเทศสวติเซอร์แลนด์ เมืองโบราณเก่าแก่ และ โร
แมนติก สร้างข้ึนเม่ือ 800 ปีท่ีแลว้ โดยมีแม่น ้ าอาเร่ (AARE) ลอ้มรอบตวัเมือง เสมือนเป็นป้อมปราการทาง
ธรรมชาติไว ้3 ดา้น คือ ทางดา้นทิศเหนือ ทิศใต ้และ ทิศตะวนัออก ส่วนทิศตะวนัตกชาวเมืองไดส้ร้างก าแพง 
และ สะพานขา้มท่ีสามารถชกัข้ึนลงได ้น าท่านเท่ียวชมสถานท่ีส าคญัต่าง ๆ ในกรุงเบิร์น ซ่ึงไดรั้บการยกย่อง
จากองคก์ารยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค   .ศ .1863 นอกจากน้ีเบิร์นยงัถูกจดัอนัดบัอยูใ่น 1 ใน 10 ของ
เมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุดของโลกในปี ค .ศ .2010  น าท่านสู่ บ่อหมีสีน ้าตาล ถือเป็นสัญลกัษณ์ของกรุงเบิร์น   
เน่ืองดว้ยมีประวติัความเป็นมาตั้งแต่สมยัผูค้รองเบิร์น คือ ดยุคบรดโทลด์ ท่ี 5 แห่งราชวงศแ์ซริงเกนตรัสวา่หาก
ล่าสัตวช์นิดใดไดเ้ป็นตวัแรกจะน ามาใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ของเมือง สัตวต์วัแรกท่ีล่าไดคื้อหมี จึงไดต้ั้งช่ือเมืองน้ีวา่ 
เบิร์น  )BAREN ภาษาเยอรมนัแปลวา่หมี  สวนหมีเปิดให้ชมตั้งแต่วนัท่ี   (25 ต   .ค .2552 ถือเป็นหนา้เป็นตาของ
เมือง เม่ือแขกต่างเมืองมาถึงเมืองน้ี ตอ้งแวะเขา้มาชมเจา้หมีก่อนเพราะสถานท่ีตั้งอยูก่่อนเขา้เมือง บางวนัผูดู้แล
น าหมีออกมาให้ชมความน่ารักในช่วงฤดูร้อน และ หนาว จากนั้นน าท่าน ชมมาร์กาสเซ ยา่นเมืองเก่า ปัจจุบนั
เต็มไปดว้ยร้านขายดอกไม ้และ บูติค เป็นยา่นท่ีปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกบัการเดินเท่ียวชมอาคารเก่า อายุ 200-
300 ปี น าท่านลดัเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซ่ึงเต็มไปดว้ย
ร้านภาพวาด และ ร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ท่ีมี “โชว”์ ให้ดู
ทุก ๆ ชัว่โมงในการตีบอกเวลาแต่ละคร้ัง หอนาฬิกาน้ี ในช่วงปี ค .ศ.1191 - 1256 ใชเ้ป็นประตูเมืองแห่งแรก แต่
พอมีการสร้าง PRISON TOWER จึงเปล่ียนไปใช้ PRISON TOWER เป็นประตูเมืองแทน และ ดดัแปลงไซ้ทค์
ล็อคเค่นทรัมให้กลายมาเป็นหอนาฬิกา พร้อมติดตั้งนาฬิกาดาราศาสตร์เขา้ไป  น าท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถ์ 
MUNSTER ส่ิงก่อสร้างทางศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวติเซอร์แลนด์ ถูกสร้างข้ึนในปี ค   .ศ .1421 ประตูจะ
มีภาพท่ีบรรยายถึงการตดัสินคร้ังสุดทา้ยของพระเจา้  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOLIDAY INN BERN WESTSIDE หรือเทยีบเท่า 

 
 
 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
 
 
 
 
 
 

วนัที่หก              กรุงเบิร์น - เมืองกรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE - ฝร่ังเศส 



            

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (GRINDELWALD) อนัไดช่ื้อว่าเป็นเมืองสกีรีสอร์ทท่ีสวยท่ีสุดในโลก
ตั้งอยู่ในหุบเขารายลอ้มดว้ยภูเขาท่ีสวยงามเป็นสถานท่ีโรแมนติกท่ีสุด น าท่านสู่ สถานีรถไฟฟ้าเพื่อข้ึนรถไฟ
สายจุงเฟราบาห์เนนสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (JUNGFRAUJOCH) ซ่ึ งไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโกใ้ห้เป็น
มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป ระหวา่งทางก่อนถึงจุงเฟรานั้น ท่านสามารถพบเห็นบา้นสไตล์สวิส
น่ารักท่ีกระจดักระจายอยู่ทัว่ไป มีทั้งบา้นสีน ้ าตาลเขม้ตดั กบั หน้าต่างสีแดงสด, สีครีมอ่อนตดั กบั ประตู
หน้าต่างสีเขียวสด สวยงามแปลกตา และ มีเสน่ห์ วิวธรรมชาติท่ีสลบักนัระหว่างสีเขียวของภูเขา ทุ่งหญา้ กบั 
พื้นท่ีท่ีปกคลุมดว้ยหิมะสีขาว ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านไดช้มความงดงามของเทือกเขาแอลป์
จนถึงยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซ่ึงมีความสูงถึง 13,642 ฟุต เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป (TOP OF 
EUROPE)  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
 เชิญท่านสนุกสนาน กบั การเล่นหิมะในลานกวา้ง  SPHINX  จุดชมววิท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป  สามารถมองเห็นได้

กวา้งไกลท่ีสุด ณ จุด 3,571 เมตร สัมผสักบัภาพของธารน ้ าแขง็ Alestsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง 22 
ก.ม. และ หนา 700 เมตร และ ไม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการ์ดโดยท่ีท าการไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในยโุรป อิสระ
ใหท้่านไดเ้ดินเล่น และ ถ่ายรูปตามอธัยาศยั  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองอลิเกียก -กราฟเฟนสตาดอง 
(ILLKIRCH GRAFFENSTADEN) เป็นเมืองท่องเท่ียวอีกเมืองหน่ึงของประเทศฝร่ังเศสท่ีหอ้มลอ้มไปดว้ย
ธรรมชาติและขนุเขา ชมทศันียภาพแสนงดงามสองขา้งทาง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั 7 HOTEL & FITNESS หรือเทียบเท่า 

 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ ยา่นริมน ้ าฝร่ังเศสนอ้ย PETITE FRANCE แห่ง STRASBOURG เป็นหน่ึงในแลนด์มาร์ค
ส าคัญท่ีสุดของเมืองน้ี ท่ีมีความงดงามและความน่าสนใจในหลายๆจุด สามารถชมความงดงามของ
สถาปัตยกรรมบา้นเรือนต่างๆในเมือง สตารซบูร์ได้ทั้งการเดินเทา้และล่องเรือ  เพราะ PETITE FRANCE  
ตั้งอยูริ่มแม่น ้ าสายส าคญัของฝร่ังเศส จดัวา่เป็นเมืองท่ีมีเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใคร อีกทั้งยงัไดรั้บการลงทะเบียน
เป็นมรดกโลกโดย UNESCO อีกดว้ย  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 

วนัทีเ่จ็ด สตราสบรูก์ - กรุงปารีส 



            

 

วันที่แปด             ปารีส - พระราชวังแวร์ซาย - จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟล - ประตูชัยนาโปเลียน - ช้อปป้ิงย่านฌ็องป์เอลิเซ่ 
ปารีส 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฝร่ังเศส หน่ึงในเมืองหลวงท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของโลก และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล ้ าสมยั นครหลวงแห่งแฟชั่น การศึกษา บนัเทิง 
วทิยาศาสตร์ และศิลปะ “มหานครแห่งแสงไฟ” เมืองในฝันท่ีเป่ียมไปดว้ยเสน่ห์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั MERCURE PARISVELIZY หรือเทียบเท่า 

 
  

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

 
 
 
 
 
 

 เพื่อน าท่านเขา้ชมภายในของ พระราชวงัแวร์ซายส์ พร้อมฟังบรรยายจากมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน เพื่อใหท้่านไดท้ราบ
ถึงประวติัและความหมายของผลงานศิลปะท่ีตกแต่งอยูใ่นแต่ละหอ้งเดินผา่นหอ้งทอ้งพระโรงกระจก Hall of 
Mirror ท่ีสวยงาม อนัเป็นสถานท่ีพระยาโกษา ทูตเอกจากกรุงศรีอยธุยาเขา้เฝ้าพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 และยงัเป็น
หอ้งท่ีเซ็นสนธิสัญญาแวร์ซายน์ หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 จากนั้นใหเ้วลาท่านเดินเล่นภายในเขตอุทยานและ
บริเวณรอบๆพระราชวงั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 

 น าท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร ซ่ึงจากจุดน้ีท่านจะสามารถถ่ายรูปคู่กบั 
หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศฝร่ังเศส และยงัเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดใน
โลก (หมายเหตุ : ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าขึน้ลิฟท์ของหอไอเฟล หากท่านใดสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) ชม
บริเวณรอบนอกของ พพิธิภัณฑ์ลุฟวร์ อดีตพระราชวงัลูฟวร์ ท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ท่ีสร้างข้ึนในสมยั
พระเจา้ฟิลิปป์ ออกุสต ์ในปี ค.ศ 1204 และมีการต่อเติมปรับปรุงเร่ือยมาในหลายยุคหลายสมยั สมควรแก่เวลา
น าท่านชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัยนาโปเลียน (ARC DE TRIOMPHE) เป็นอนุสรณ์สถานท่ีส าคญัในกรุง
ปารีส ดงัค าพูดท่ีวา่ “ถนนทุกสายมุ่งสู่ประตู”ตั้งอยูก่ลางจตุัรัสชาร์ล เดอ โกล หรือ เป็นท่ีรู้จกักนัในนาม "จตุัรัส
แห่งดวงดาว" จากนั้นน าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ย่านฌ็องป์เอลิเซ่ ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของฝร่ังเศสท่ีทุกท่านไม่ควร
พลาด มีสินคา้แบรนด์เนมต่าง ๆ มากมายให้ท่านเลือกซ้ือตามอธัยาศยั อิสระช้อปป้ิงย่านถนนโฮลมาน ท่ี ห้าง
แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (GALERIES LAFAYETTE) ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ให้ทุกท่านไดช้้อปป้ิงกนัแบบ
เต็ม ๆ พบสินคา้เทรนด์ปารีสล่าสุด เช่น LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LONGCHAMP ฯลฯ รวมถึง
น ้าหมอแบรนช่ือดงัท่ีมีใหท้่านไดเ้ลือกชมอยา่งมากมาย และร้านสินคา้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั MERCURE PARISVELIZY หรือเทียบเท่า         
     



            

 

วนัทีเ่ก้า              กรุงปารีส  – กรุงเทพ  

วนัทีสิ่บ                 สนามบินสุวรรณภูมิ 

  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกลเพื่อใหท้่านไดมี้เวลาท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนเดินทางกลบั
อิสระอาหารกลางวนั เพื่อความสะดวกในการเดินทาง 

12.30 น. บินลดัฟ้าออกเดินทงกลบัสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 931 
  
   
06.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
 

 

อติาล ี- สวสิเซอร์แลนด์ (จุงฟราว)- ฝร่ังเศส (10วนั 7คืน) 
 

อตัราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

วนัที ่15-24 พฤศจิกายน 2561  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 65,991.- 

             เด็กอาย ุ02 - 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 65,991.- 
             เด็กอาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 64,991.- 
                                           พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 9,900.- 

วนัที ่22-1 ธันวาคม 2561  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 66,991.- 

             เด็กอาย ุ02 - 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 66,991.- 
             เด็กอาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 65,991.- 
                                           พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 9,900.- 

วนัที ่6-15 ธันวาคม 2561  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 67,991.- 

             เด็กอาย ุ02 - 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 67,991.- 
             เด็กอาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 66,991.- 
                                           พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 9,900.- 

 
*** หมายเหตุ  ราคาเด็กต า่กว่า 2 ปี ไม่รวมวซ่ีา ท่านละ 15,000 บาท*** 

** คณะเดินทางได้เม่ือมผู้ีเดินทาง 15 ท่านขึน้ไป ** 
 



            

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว  )Single) ,ห้องคู่ 
 )Twin/Double)  ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้
พกั 3 ท่าน มีความจ าเป็นตอ้งแยกห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
เงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ )Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่าง
อาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

หมายเหตุ 
 ** อตัราค่าบริการ อาจมีการเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เติม 
 ** ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลีย่นแปลงตั๋ว) 
โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของหวัหนา้ทวัร์โดยค านึงถึงความสะดวกสบาย**

ของลูกคา้เป็นหลกั 
อตัรานีร้วม   
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบัสายการบิน ไทย ชั้นประหยดั ** สะสมไมลไ์ด ้50 %  
 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถรับ – ส่งระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม์ 
อตัรานีไ้ม่รวม 
  ค่าล่องเรือกอนโดล่า ในกรณีทีท่่านประสงค์จะน่ังเรือ (ถ้ามี) 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้ 
  ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
  ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กโิลกรัมต่อท่าน) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เป็นตน้ 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ส าหรับกรณีท่ีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  
  ค่าทปิพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,500 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเกบ็รวมในส่วนทีเ่หลือ 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน ้าใจในการบริการ 
ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 

 



            

 

การจองและช าระเงิน 
 ช าระค่ามัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ช่ัวโมง นบัตั้งแต่วนัท่ีท่านไดท้  าการจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการจองโดยอตัโนมติั ช าระส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมติั 

 
การยกเลกิ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่ามดัจ า 25,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น 45 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น 30 - 44 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14 วนั คิดค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปีใหม่ 1 - 14 วนั) 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลกิการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ซ่ึงจะเกดิขึน้ได้กต่็อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 

20 ท่านหรือผลการพจิารณาวซ่ีาผ่านไม่ครบจ านวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีนี้ทาง
บริษัทฯ ยนิดีคืนเงินให้ภายใน 15 วนั หรือจัดหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถ้าท่านต้องการ 

ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษทัฯ มีหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจดัเตรียมเอกสารให้ครบตามท่ี
สถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมติัวีซ่าข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่
นอ้ยกวา่ 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง  

ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้อง
ขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได)้ 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศ
ตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า
ท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด (การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูก
ระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

หากท่านส่งเอกสารล่าช้า แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วนัท าการ ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง (ค่ามดัจ าตัว๋กบัสายการบินหรือหากทางบริษทัฯไดด้ าเนินการ
ออกตัว๋แลว้ทางบริษทัฯจะหกัค่าตัว๋เคร่ืองบินเตม็จ านวนและจะท าการคืนให้ท่านตามท่ีสายการบินคืนให้กบัทางบริษทัฯ โดย



            

 

ใช้เวลาประมาณ 6 เดือนทั้งน้ีบางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตัว๋เคร่ืองบินไดท้่านสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบิน
โดยตรง ค่าธรรมเนียมวซ่ีาท่ีทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามดัจ าในต่างประเทศ โดยส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 15 วนั 

ผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางเขา้ – ออกเมืองไดไ้ม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใช้เอกสารปลอมในการ
เดินทาง และส าหรับท่านท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเขา้เมือง หรือใช้
เอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซ่า ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดท่ีท่านได้ช าระค่าทวัร์มาแล้วไม่ว่าบางส่วนหรือเต็ม
จ านวนและทางบริษทัฯจะแจง้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามกฎหมาย 

ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีทางบริษทัฯ เป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การไม่คืนค่าทวัร์ทั้ งหมด  ยกเวน้หากเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และทางบริษทัฯ จะขอด าเนินการแจ้งยกเลิกวีซ่าของท่าน
เน่ืองจากการยืน่วซ่ีาจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษทัฯ กบัทางสถานทูต 
หมายเหตุอ่ืนๆ 
1.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุ

จ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น  การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล การประทว้งต่างๆ และการล่าชา้ของสาย
การบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหวัหน้าทวัร์ โดยทางบริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขให้ดีท่ีสุด โดยจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทาง
เป็นหลกั 

2.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดงักล่าวไดต้ามความความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่
คงท่ี และกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนัเพิ่มหรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้โดยทางบริษทัฯ 
จะแจง้ให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยนัจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้ดินทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.   เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้

หรือออกประเทศ ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4.   หลงัจากการจองและช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในขอ้ตกลงเง่ือนไขต่างๆ 
ตามท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            

 

หลกัฐานการย่ืนวซ่ีาฝร่ังเศส 

 
เอกสารส าหรับการย่ืนวซ่ีา (ผู้เดินทางทุกท่านต้องเดินทางไปแสดงตนและสแกนลายนิ้วมือกบัสถานทูตทุกกรณี) 
 พาสปอร์ต ตอ้งอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุและตอ้งมีหนา้วา่งเหลือส าหรับประทบัตราวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 
หนา้หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวซ่ีาในกลุ่มประเทศเชงเกนหรือประเทศอ่ืน ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการ
ง่ายต่อการอนุมติัวซ่ีา 
 รูปถ่ายสี พืน้หลงัสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและหา้มสแกน)  

ขนาด 1.5x2 นิว้ หรือ 3.5x4.5 เซนติเมตร จ านวน 2 รูป  
ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทั้ง 2 รูป 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ 
 ส าเนาสูติบัตร กรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  
o กรณี เดินทางกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง ตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยท่ีบิดาหรือมารดาจะตอ้งไปยืน่เร่ือง

แสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัท่านใดท่านหน่ึงได ้
o กรณี เดินทางกับบุคคลอ่ืน ทั้งบิดาและมารดาตอ้งแสดงความจ านงในการอนุญาต โดยระบุ ช่ือ และความสัมพนัธ์ของ

บุคคลนั้นกบัครอบครัวดว้ย 
ยืน่เร่ืองท าจดหมายยนิยอม ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ พร้อม
ประทบัตรารับรองราชการอยา่งถูกตอ้ง พร้อมแนบส าเนาหนา้พาสปอร์ตหรือส าเนาบตัรประชาชนของบิดาหรือ
มารดาหรือผูป้กครอง (กรณีบิดามารดา หยา่ร้าง/เสียชีวติ ตอ้งแนบ ใบหยา่/ใบมรณะ เพื่อเป็นการยนืยนั รวมถึง
หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม) 

 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล 
 ส าเนาทะเบียนสมรสหรือหย่า (ถา้มี) 
 หนังสือรับรองการท างาน 
o พนักงานบริษัท / ข้าราชการ หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั หรือสังกดัท่ีท่านท างานอยู ่ ฉบับจริง 

ภาษาองักฤษเท่าน้ัน โดยระบุ ต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างาน และช่วงเวลาท่ีขอลา
งานเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา (ในการออกจดหมาย
รับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ื้อของแต่ละสถานทูต) 

o เจ้าของกจิการ ส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย,์ หนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 6 เดือน (กรณี
ธุรกิจส่วนตวัไม่ไดจ้ดทะเบียน ใชจ้ดหมายรับรองตนเอง พร้อมแนบรูปถ่ายสถานท่ีท างานอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ) 

o นักเรียน / นักศึกษา หนงัสือรับรองจากสถานศึกษา หรือ ใบรับรองจบการศึกษา ฉบับจริง ภาษาองักฤษเท่าน้ัน 
o เกษียณอายุ ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
o ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึน้ไป แนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางท่องเท่ียวได ้

 รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือนล่าสุด ควรเลือกบญัชีท่ีมีการเขา้ออกสม ่าเสมอ และมี
จ านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั (ยอดเงิน 100,000 บาทต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน) **สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวัน
และฝากประจ าทุกกรณ*ี*  



            

 

 กรณอีอกค่าใช้จ่าย ผูท่ี้สามารถออกค่าใชจ่้ายใหก้นัได ้มีดงัต่อไปน้ี 
o มีความเก่ียวขอ้งกนัทางสายเลือด เช่น พ่อแม่ พี่นอ้ง 
o สามีภรรยาท่ีจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย (หากไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส ตอ้งเขียนจดหมายพร้อมแนบเอกสาร

เพิ่มเติม เช่น สูติบตัรบุตร ส าเนาทะเบียนบา้นโดยมีท่ีอยูเ่ดียวกนั) 
o บริษทั ตอ้งมีจดหมายแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ่้าย โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและเหตุผลท่ีจดัการเดินทางใน

จดหมายดว้ย 
***หมายเหตุ: ช่ือในเอกสารทั้งหมดควรถูกตอ้ง และตรงกนัตามหนา้พาสปอร์ต 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            

 

ใบกรอกขอ้มูลพื้นฐานในการท าวซ่ีา 
 **กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน** !! 

ตอ้งกรอกรายละเอียดใหค้รบทุกขอ้ เพื่อความสะดวกในการขอวซ่ีา 
หากท่านกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ทางบริษทัฯไม่สามารถยืน่วซ่ีาใหท้่านได ้

 
ช่ือ  ภาษาไทย  ผูเ้ดินทาง  นามสกุล-
...................................................................................................................................................................................................... 
ช่ือตามหนงัสือเดินทาง ภาษาองักฤษ  ผูเ้ดินทาง  นามสกุล-
...................................................................................................................................................................................................... 
วนั เดือน ปีเกิด ค  .ศ.
...................................................................................................................................................................................................... 
เช้ือชาติ   ..............................สัญชาติ    ..............................สถานท่ีเกิด .................................. ประเทศ.......................................  
สถานภาพ      โสด      หยา่ และมีทะเบียนหยา่ (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 
           แต่งงานแลว้       (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียน)แต่งงาน และมีทะเบียนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 
     *กรุณาระบุ วนั ท่ีเปล่ียนสถานภาพ ปี/เดือน/
...................................................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู ่ท่ีสามารถติดต่อไดใ้นกรณีสถานทูตติดต่อในช่วงระยะเวลาท่ีมีการยืน่ขออนุมติัวีซ่า  
( ถา้ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น กบัท่ีอยูปั่จจุบนัคนละท่ีอยูก่รุณาแจง้รายละเอียด  (
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย.์.............................   
ท่านอาศยัอยูใ่นบา้นหลงัน้ีมาเป็นเวลา เดือน ......... ปี ...............   
หมายเลขโทรศพัท ์บา้น  ........................................... ท่ีท างาน ................................................ 
มือถือ  .......................................... หมายเลขโทรสาร Fax …………………………................ 
E-Mail..........................................................................................................................................................................................
มีหนงัสือเดินทางมาแลว้ทั้งหมด เล่ม.........................  
หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มเก่า 
...................................................................................................................................................................................................... 
หนงัสือเดินทางปัจจุบนัเลขท่ี ..................................................ยหุมดอา.....................................วนัท่ีออก .................................. 
ประเทศท่ีเคยเดินทางไป  ในรอบ)5 ปีท่ีไ วนัเดือนปี (ป รวมก่ีวนั และวตัถุประสงคใ์นการไป 
...................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมาท่านเคยเดินทางเขา้กลุ่มประเทศในยโุรปหรือไม่และเม่ือใด โปรดระบุ
......................................................................................................................................................................................................



            

 

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

...................................................................................................................................................................................................... 
วนัเดือนปี ท่ีเคยเขา้คร้ังล่าสุด 
...................................................................................................................................................................................................... 
รวมทั้งหมดก่ีวนั 
...................................................................................................................................................................................................... 
วตัถุประสงคใ์นการไป 
...................................................................................................................................................................................................... 
ท่านเคยไดรั้บการปฏิเสธวซ่ีาหรือไม ่ 
     ไม่เคย 
      เคย.................................................................................................................(เหตุผลในการปฎิเสธ)..................................... 
ข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทางเกีย่วกบัด้านอาชีพ การงาน รายได้ รายรับ และรายจ่ายต่างๆ 
กรณีรับราชการอาทิ ทหาร ต ารวจ และอ่ืน ๆ กรุณาระบุยศและสังกดัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ (ถา้ทราบ) 
งานปัจจุบนัท าอาชีพ , ต าแหน่ง  (โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ )
...................................................................................................................................................................................................... 
ช่ือบริษทัท่ีท างาน 
...................................................................................................................................................................................................... 
โปรดระบุวนัท่ีเร่ิมท างาน 
...................................................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยูข่องบริษทัท่ีท างาน
......................................................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศพัท ์............................................... 
อีเมลล ์
...................................................................................................................................................................................................... 
ท่านมีรายไดน้อกเหนือจากงานประจ าหรือไม่        มี   เงินเดือนบาท...........................      ไม่มี 
ถา้มีโปรดกรอกรายละเอียด 
...................................................................................................................................................................................................... 
รายไดร้วมต่อเดือนจากทุกงานท่ีท่านท า 
...................................................................................................................................................................................................... 
ท่านมีรายรับจากแหล่งอ่ืนๆหรือไม่ รวมทั้งเพื่อนๆและ ครอบครัว   
     มี  รายได ้.......................บาท      
     ไม่มี 
ถา้มีโปรดแจง้รายละเอียด ........................................................................................................................................................... 
ท่านไดมี้การออมเงิน เช่น ไดซ้ื้อบา้น , ท่ีดิน , อสังหาริมทรัพย ์, ซ้ือหุน้เล่นแชร์หรือไม่   
       มี        
      ไม่มี 



            

 

ถา้มีโปรดแจง้รายละเอียดพร้อมระบุมูลค่ารวม
...................................................................................................................................................................................................... 
ท่านแบ่งรายไดข้องท่านใหก้บัสมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่ 
...................................................................................................................................................................................................... 
ท่านไดใ้ชเ้งินส่วนตวัต่อเดือนเท่าไหร่ 
...................................................................................................................................................................................................... 
ในการเดินทางคร้ังน้ี ใครเป็นคนออกค่าใชจ่้ายใหท้่าน 
...................................................................................................................................................................................................... 
ใครเป็นคนจ่ายค่าใชจ่้าย ต่างๆ เช่น ค่าโรงแรม  ค่าอาหาร 
...................................................................................................................................................................................................... 
ถา้มีคนจ่ายใหท้่าน ไม่วา่จะเป็นบางส่วน หรือ ทั้งหมด เขาไดจ่้ายใหเ้ป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ 
...................................................................................................................................................................................................... 
ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของท่านในการไปองักฤษเป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ 
...................................................................................................................................................................................................... 
 
 
ประวติัของบิดา  
ช่ือของบิดา ........................................................................... นามสกุลของบิดา...........................................................................  
วนั เดือน ปีเกิด ของบิดา สถานท่ีเกิดของบิดา...............................................................................................................................  
ประเทศท่ีเกิด สัญชาติ ........................................ เช้ือชาติ ............................................................................................................  
 
ประวติัของมารดา  
ช่ือของมารดา นามสกุลของมารดา............................................................................................................................................... 
วนั เดือน ปีเกิด ของมารดาสถานท่ีเกิดของมารดา........................................................................................................................ 
ประเทศท่ีเกิด สัญชาติ ........................................ เช้ือชาติ ............................................................................................................  
 
ในกรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมหรือกรณีหยา่กรุณากรอกขอ้มูลของคู่สมรสเก่าดว้ย 
ช่ือ นามสกุล ของ คู่สมรส ...........................มือถือ....................................................................................................................... 
วนั เดือน ปีเกิด ของคู่สมรส 
...................................................................................................................................................................................................... 
เช้ือชาติ  ..............................................................................สัญชาติ............................................................................................. 
ท่ีอยูปั่จจุบนัของคู่สมรส
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
โทรศพัทท่ี์บา้น........................................................................  
 



            

 

ในกรณีท่ีมีบุตร ตอ้งกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมทุกคน 
ช่ือ นามสกุล ของบุตร 
...................................................................................................................................................................................................... 
วนั เดือน ปีเกิดของบุตร 
...................................................................................................................................................................................................... 
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่ 
...................................................................................................................................................................................................... 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง 
...................................................................................................................................................................................................... 
 
ช่ือ นามสกุล ของบุตร 
...................................................................................................................................................................................................... 
วนั เดือน ปีเกิดของบุตร 
...................................................................................................................................................................................................... 
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่ 
...................................................................................................................................................................................................... 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง 
...................................................................................................................................................................................................... 
 
ช่ือ นามสกุล ของบุตร 
...................................................................................................................................................................................................... 
วนั เดือน ปีเกิดของบุตร 
...................................................................................................................................................................................................... 
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่ 
...................................................................................................................................................................................................... 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง 
...................................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 


