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ทวัรยุ์โรป อิตาลี สวิต ฝรัง่เศส ยอดเขาจุงเฟรา  
ITALY SWITZ FRANCE JUNGFRAUJOCH 9วนั 6คืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การนัตีครบ 10 ท่าน ออกเดนิทาง 

บนิตรงสายการบนิไทย สะสมไมล ์50% เท่ียวครบ มีเวลาในแต่ละสถานท่ีเต็มอ่ิม หมอนรองคอ นอนบนเคร่ือง+รถ 

พกัโรงแรมดีระดบั 4 ดาวเต็ม**** อาหารดี มีไฮไลท์ อาหารเต็มคอรส์ ADAPTER ส าหรบัยุโรป 

รวมค่ายกกระเป๋าใน โรงแรมทุกแห่ง มีน ้าดื่มบริการทุกวนั วนัละ 1 ขวด คู่มือท่องเท่ียวประเทศแถบยุโรป 

รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดแ์ลว้ รวมค่าวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ กระเป๋าเล็กใส่อุปกรณใ์ชบ้นเคร่ือง 
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วนั โปรแกรมท่องเท่ียว เชา้ เท่ียง เย็น โรงแรม (เทียบเท่า) 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ )     

2 สนามบินกรุงโรม(อิตาลี) – นครวาติกนั – มหาวิหารเซนตปี์เตอร์  

โคลอสเซียม – น ้าพุเทรว่ี - บนัไดสเปน – เมืองปิซา่ 
-   HOTEL GALILEI 

3 หอเอนปิซา่ – จตุรัสดูโอโมแหง่ปิซา่ – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร ้    NOVOTEL VENEZIA MESTRE 

4 เวนิส เมสเตร–้ เมืองมิลาน – เมืองลูเซิรน์(สวิตเซอร์แลนด)์ 

เมืองกรินเดอวาลด ์
   SUNSTAR ALPINE GRINDELWALD 

5 
เมืองกรินเดอวาลด ์– ยอดเขาจุงฟราว Top of Europe  

เมืองสตราบูรก์(ฝรั่งเศส)  
   MERCURE STRASBOURG 

6 เมืองสตราบูรก์ – รถไฟ TGV – เท่ียวชมเมืองปารีส     MERCURE PARIS LA DEFENSE 

7 พระราชวงัแวรซ์ายส ์– รา้นดิวต้ีฟรี – หา้งแกลลอร่ีลาฟาแยตต ์ 

ลอ่งเรือบาโตมูช 
   MERCURE PARIS LA DEFENSE 

8 กรุงปารีส - สนามบินกรุงปารีส   - -  

9 สนามบินสุวรรณภูมิ - - -  

 

ก าหนดวนัเดินทาง 2562 

เดือนมิถนุายน 15-23  /  29 มิ.ย. – 7 ก.ค. 

เดือนสิงหาคม 24 ส.ค. - 1 ก.ย. 

เดือนกนัยายน 15-23  /  22-30  /  26 ก.ย. – 4 ต.ค.    

เดือนตุลาคม 1-9  /  16-25  /  24 ต.ค. – 1 พ.ย. 

เดือนพฤศจิกายน 2-10  /  10-18  /  17-25  /  24 พ.ย. – 2 ธ.ค. 

เดือนธนัวาคม 8-16  /  10-18   

 

21.00 น.    พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ  

    ชัน้ 4  ประตู 2   เคานเ์ตอร ์D  สายการบินไทย (TG)   

    เจา้หนา้ท่ีรอตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรโดยสาร 

00.01 น.    ออกเดินทางสูก่รุงโรม  ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG944 

05.55 น.  เดินทางถึงสนามบินลีโอนารโ์ด-ดาวินชี ประเทศอิตาลี   หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

แลว้รถโคช้รอรับ  น าทา่นเดินทางสู ่นครรฐัวาติกนั (Vatican City) 

    (ระยะทางประมาณ 7 กม. / ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที.) 

  ซ่ึงเป็นรัฐอิสระและศูนยก์ลางของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก  

 

 

วนัแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ   - - - 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2) สนามบินกรุงโรม(อิตาลี) – นครรฐัวาติกนั – มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์ 

โคลอสเซียม – น ้าพุเทรว่ี - บนัไดสเปน – เมืองปิซ่า 

- เท่ียง ค า่ 
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ชมความอลงัการของ มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์ ไดร้ับการ

ตกแตง่อยา่งโออ่า่หรูหรา ชมรูปป้ันแกะสลกั เฟียตา้ ผลงานช้ิน

เอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลบัพลาท่ีออกแบบโดยแบรนิ์นี 

และยอดโดมขนาดใหญท่ี่หาชมไดย้าก ซ่ึงปัจจุบนัลว้นแตเ่ป็น

ส่ิงท่ีส าคญัล า้คา่คูบ่า้นคูเ่มืองของอิตาลี 

    น าทา่นเดินทางสู ่กรุงโรม  (Rome) 

    (ระยะทางประมาณ 5 กม. / ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที) 

  น าทา่นแวะถ่ายรูปกบัสนามกีฬาโคลอสเซียม เป็น 1 ใน 7 

ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก ถูกสรา้งข้ึนในปี ค.ศ.80 สามารถจุผูช้ม

ไดป้ระมาณ 50,000 คน ใตพ้ื้นสนามประลองมีหอ้งใตดิ้นท่ี

สรา้งข้ึนเพ่ือขงัสิงโตและนักโทษประหารกอ่นปลอ่ยใหอ้อกมา

ตอ่สูก้นักลางสนาม ถ่ายรูปกบัประตูชยัคอนสแตนติน, 

ผา่นชมเขตอทุยานประวติัศาสตร์โรมนัฟอรัม่ ซ่ึงเป็น

ศูนยก์ลางชีวิตในเมืองของโรมยุคโบราณ, ชมจตุรสัเวเนเซีย 

มีอาคารแบบเรอเนสซองสใ์นยุคแรก ปาลาซโซ ดิ เวเนเซีย เคย

เป็นฐานบญัชาการใหญข่องมุสโสลินี ดา้นตรงขา้มคืออนุสาวรียพ์ระเจา้วิคเตอร์-เอ็มมานูเอ็ล 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

น าทา่นสูน่ ้าพุเทรว่ี ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลสั-ซาลวี    

แลว้อิสระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสินคา้     แบรนดเ์นมบนถนนคอน

ดอตติ ย่านบนัไดสเปน ท่ีมีช่ือเสียงและคลาคล ่าไปดว้ย

นักทอ่งเท่ียว น าทา่นเดินทางสู ่เมืองปิซ่า  (Rome) 

    (ระยะทางประมาณ 355 กม./ ใชเ้วลาประมาณ4.30ชม.) 

19.00 น.    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

   พกัคา้งคืน ณ  HOTEL GALILEI 4* หรือระดบัเทียบเท่า 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. ชมจตุัรสักมัโป เดย ์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) 

หรือ ท่ีไดร้ับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในช่ือ จตุัรัสดูโอโม

แหง่ปิซา คือบริเวณท่ีลอ้มรอบดว้ยก าแพง ใจกลางเมืองปิซา่ 

น าทา่นชมหอเอนปิซ่า (Tower of Pisa) ตัง้อยูท่ี่เมืองปิซา 

ในจตุัรัสเปียซซา เดล ดูโอโม (Piazza Del Duomo) หอ

ระฆงัของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก เป็นหอ 

ทรงกระบอก 8 ชัน้ สรา้งดว้ยหินออ่นสีขาว สูง 183.3 ฟตุ 

(55.86 เมตร) น ้าหนักรวม 14,500 ตนัโดยประมาณ มี

บนัได 293 ขัน้ เอียง 3.97 องศา ชมมหาวิหารปิซ่า (Pisa Duomo) ท่ีเป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมนัเน

สกอ์ยา่งแทจ้ริง มหาวิหารสรา้งระหวา่งปี ค.ศ. 1063 - ค.ศ. 1092 โดยมีการเพ่ิมเติมลกัษณะกอธิคเขา้ไป

ดว้ย 

 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3) หอเอนปิซ่า – จตุรสัดโูอโมแห่งปิซ่า – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร ้ เชา้ เท่ียง ค า่ 
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น าทา่นเดินทางสู ่เวนิส เมสเตร ้(Venice Mestre) 

    (ระยะทางประมาณ 315 กม. / ใชเ้วลาประมาณ 3.30 ชม.)  

ฝั่งแผน่ดินใหญ ่ เมืองหลวงของแควน้เวเนโต เวนิสถูกส

รา้งข้ึนจากการเช่ือมเกาะเล็กๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกนัใน

บริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเป็นสว่นหน่ึงของทะเลอาเด

รียตริก เป็นเมืองทา่โบราณและเป็นเมืองท่ีใชค้ลองในการ

คมนาคมมากท่ีสุด 

  น าทา่นเดินทางสูท่่าเรือ Tronchetto เรือน าทา่นขา้มสู ่

เกาะเวนิส ความโดง่ดงัของเวนิสมาจากเป็นเกาะท่ีมี

ลกัษณะพิเศษคือ ไมมี่ถนนใหร้ถยนตว่ิ์ง ประกอบไปดว้ย

เกาะนอ้ยใหญก่วา่ 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกนั

กวา่ 400 แหง่ ศูนยก์ลางอยูท่ี่จตุัรัสซานมารโ์ค รายลอ้มรอบจตุัรัสเป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบเวเน

เชียนสไตล ์พระราชวงัเกา่ (Palazzo Ducale) เคยเป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต เวนิสเคย

รุ่งเรืองในยุคกลางและเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ของฝั่งทะเลอาเดรียติก 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง สปาเกต๊ต้ีหมึกด า 

น าทา่นเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอน

หายใจ ( Bridge of Sighs) ท่ีมีเร่ืองราวน่าสนใจในอดีต 

เม่ือนักโทษท่ีเดินออกจากหอ้งพิพากษาไปสูคุ่กจะไดมี้

โอกาสเห็นแสงสวา่งและโลกภายนอกเป็นครั้งสุดทา้ย

ระหวา่งเดินผา่นชอ่งหนา้ตา่งท่ีสะพานน้ี       ซ่ึงเช่ือมตอ่

กบัวงัดอดจ ์ (Doge’s Palace) อนัเป็นสถานท่ีพ านัก

ของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต จากนั้นน าทา่นถา่ยรูป

บริเวณจตุัรสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ท่ีนโป

เลียนเคยกลา่วไวว้า่ “เป็นหอ้งน่ังเลน่ท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป”  

จตุัรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอนังดงาม ชมโบสถซ์าน

มารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ท่ีมีโดมใหญ ่5 โดม ตาม

แบบศิลปะไบแซนไทน ์ จากนั้นอิสระใหท้า่นไดมี้เวลาเดิน

เท่ียวชมเกาะอนัสุดแสนโรแมนติกตามอธัยาศยั เชน่ เดิน

เลน่ชมมนตเ์สน่หแ์หง่นครเวนิส, เขา้ชมโบสถซ์านมาร์โค

ท่ีสวยงาม, ชอ้ปป้ิงสินคา้ของท่ีระลึก อาทิเชน่  เคร่ือง

แกว้มูราโน่, หนา้กากเวนิส, สินคา้แฟชัน่ชัน้น าหรือจิบ

กาแฟรา้น Café  Florian ท่ีเปิดใหบ้ริการมาตัง้แตปี่ ค.ศ.

1720 หรือ น่ังเรือกอนโดลา่ ลอ่งชมคลองเวนิส (ไม่รวมค่าเรือกอนโดล่า) 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางกลบัสูฝ่ั่งแผน่ดินใหญเ่วนิส เมสเตร ้(Venice Mestre) 

19.00 น.    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 

    พกัคา้งคืน ณ  NOVOTEL VENEZIA MESTRE 4* หรือระดบัเทียบเท่า 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นเดินทางสู ่เมืองมิลาน (Milan) 

    (ระยะทางประมาณ 275 กม. / ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม.) 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง (4) เวนิส เมสเตร–้ เมืองมิลาน – เมืองลูเซิรน์(สวิตเซอรแ์ลนด)์   

เมืองกรินเดอวาลด ์

เชา้ เท่ียง ค า่ 
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  เป็นเมืองหลวงทางแฟชนัของโลกแขง่กบัปารีสในประเทศ

ฝรั่งเศส เป็นศูนยก์ลางทางธุรกิจของอิตาลี 

น าทา่นชมมหาวิหารเมืองมิลาน (Duomo di Milano) 

ท่ีสรา้งดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธิค ท่ีผสมผสานกนัเป็น

สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟศิูลปะวิทยาการ ชม

แกลเลอรี วิคเตอร ์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio 

Emanuele II) ท่ีนับวา่เป็นมอลลท่ี์สวยงาม หรูหราและ

เกา่แกท่ี่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรียข์องกษตัริยวิ์คเตอร์ 

เอ็มมานูเอลท่ี 2 ผูริ้เร่ิมการรวมชาติหวัเมืองตา่งๆ ในอิตาลี 

และอนุสาวรียข์องศิลปินช่ือดงัในยุคเรเนซองสอี์ก 1 ทา่น คือ ลิโอนาร์โด ดาร์วอนซ่ี อยูใ่นบริเวณดา้นหนา้

ของโรงละครสกาลา่ 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

     น าทา่นเดินทางสู ่เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) 

(ระยะทางประมาณ 245 กม. / ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม.) 

เมืองทอ่งเท่ียวอนัดบัหน่ึงของสวิตเซอรแ์ลนด ์ ท่ีถูกหอ้ม

ลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา 

น าทา่นชมสิงโตหินแกะสลกั (Dying Lion of 

Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณ์

ร าลึกถึงการสละชีพอยา่งกลา้หาญของทหารสวิสท่ีเกิด

จากการปฏิวติัในฝรั่งเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้

ชาเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร 

ทอดขา้มผา่นแมน่ ้ารอยส ์(Reuss River) อนังดงามซ่ึงเป็น

เหมือนสญัลกัษณข์องเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไมท่ี้มี

หลงัคาท่ีเกา่แกท่ี่สุดในยุโรป สรา้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1333 โดย

ใตห้ลงัคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวติัศาสตรข์องชาวสวิส

ตลอดแนวสะพาน  จากนั้นใหท้า่นไดอิ้สระเลือกซ้ือสินคา้

ของสวิส เชน่ ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มีดพบั, นาฬิกา

ย่ีหอ้ดงั อาทิเชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองกรินเดอวาลด ์(Grindelwald) 

(ระยะทางประมาณ90กม./ใชเ้วลาประมาณ1.30 ชม.) 

หมูบ่า้นเล็กท่ีตัง้อยูเ่ชิงเขาไอเกอร ์ 1 ใน สามยอดเขาแหง่ จุงฟราว คือมอนทช-์ไอเกอร-์จุงฟราว ช่ืนชม

ทศันียภาพท่ีงดงาม 

19.00 น.    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง เมนูฟองดชีูส 

    พกัคา้งคืน ณ  SUNSTAR ALPINE GRINDELWALD 4* หรือระดบัเทียบเท่า 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นโดยสารรถไฟไตเ่ขาข้ึนสูห่มูบ่า้นไคลนไ์ชเด็ค     จุดเปล่ียนรถไฟข้ึนสูย่อดเขาจุงฟราว หน่ีงในมรดก

โลกทางธรรมชาติ ท่ีมีความสมบูรณท์างธรรมชาติของ ธารน ้าแข็งอเลิทรช ์ 

 

วนัท่ีหา้ของการ

เดินทาง (5) 

เมืองกรินเดอวาลด ์– ยอดเขาจุงฟราว Top of Europe –  

เมืองสตราบรูก์(ฝรัง่เศส) 

เชา้ เท่ียง ค า่ 
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น าทา่นข้ึนรถไฟไตเ่ขาลอดใตภู้เขาสูย่อดเขาจุงฟราว 

ท่ีมาของสถานีรถไฟท่ีอยูสู่งท่ีสุดของยุโรป ณ ความสูง 

3,454 เมตร นา น าทา่นสมัผสักบั วงัน ้าแข็งหรือ

ไอซพา์เลซ ท่ีขุดเจาะลงไปใตธ้ารน ้าแข็งถึง 30 เมตร 

มีการตกแตง่ ติดไฟสีสนัสวยงาม มีแกะสลกัตุกต๊า

น ้าแข็ง ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปคูด่ว้ย น าทา่นชมวิวสวยจาก

ลานชมวิวของสถานีตรวจวดัสภาพอากาศสฟิงคท่ี์ความ

สูงถึง 3,571 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล 

 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมืองบนยอดเขา 

 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองสตราบรูก์ (Strasbourg) 

 (ระยะทางประมาณ 300 กม. / ใชเ้วลาประมาณ 

3.30 ชม.) 

 เมืองหลวงแหง่แควน้อลัซาส ท่ีมี 2 วฒันธรรม คือ

ฝรั่งเศสและเยอรมนี เน่ืองจากผลดักนัอยูภ่ายใตก้าร

ปกครองของ 2 ประเทศน้ีสลบักนัไปมา สตราบูรก์ เป็น

เมืองใหญมี่สถาปัตยกรรมสมยัโบราณเป็นร่องรอย

ประวติัศาสตรใ์หช้าวเมืองปัจจุบนัไดช่ื้นชม 

19.00 น.    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

    พกัคา้งคืน ณ  MERCURE STRASBOURG 4* หรือระดบัเทียบเท่า 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟเมืองสตราบรูก์ ดา้นตะวนัออกของการขนสง่และคมนาคม เดินทางสูม่หา

นครปารีส ดว้ยรถไฟด่วน TGV สู่นครปารีส ว่ิงดว้ยความเร็ว 250 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.35 ชัว่โมง 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

 น าทา่นเท่ียวชมกรุงปารีส นครหลวงแหง่แฟชัน่ชัน้น าของ

โลก ชมมหาวิหารโนตเตรอดาม สรา้งดว้ยศิลปะแบบ

กอธิค ตัง้อยูบ่นเกาะกลางแมน่ ้าจุดก าเนิดของชาวปารีเชียง 

ประติมากรรมและหนา้ตา่งประดบักระจกสี (stained glass) 

โดดเดน่เป็นสงา่คูบ่า้นคูเ่มือง ผา่นกลุม่อาคารพิพิธภณัฑ์

ลูฟร ์ ปัจจุบนัเก็บงานศิลปะท่ีมีคา่กวา่ 300,000 ช้ิน, ชม

ประตูชยัอารค์ เดอ ตรีอองฟ์ สรา้งในปี 1810 เพ่ือเป็น

อนุสรณแ์หง่ชยัชนะของจกัรพรรด์ินโปเลียน        ใหท้า่นช ้

อปป้ิงถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) เป็นถนน

สายส าคญัมีความยาว 2 กม. ร่มร่ืนไปดว้ยเงาตน้ปาตาน

สองฝั่ง มีทัง้รา้นคา้ชัน้น า หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม ้น ้าพุ 

ภตัตาคารชัน้เลิศ รา้นกาแฟ โรงละคร ไดช่ื้อวา่เป็นถนนท่ี

สวยท่ีสุดในโลก ชมจตุรสัคองคอรด์ ซ่ึงออกแบบโดยเลอ

โนตร (Le Notre) ท่ีชวนใหร้ะลึกถึงการปฏิวติัใหญฝ่รั่งเศส  

วนัท่ีหกของการเดินทาง (6) เมืองสตราบรูก์ – รถไฟ TGV – เท่ียวชมเมืองปารีส เชา้ เท่ียง ค า่ 
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สวนตุยเลอลีส ์สวนแบบฝรั่งเศสท่ีออกแบบไวอ้ยา่งงดงาม, โบสถแ์องวาลีดสอ์นังามสงา่ดว้ยยอดโดมสีทอง

, บนัทึกภาพหอไอเฟลจากมุมกวา้ง ณ จตุรสัทรอคคาเดโร ปารีสไดร้ับการกลา่วขานวา่เป็น

พิพิธภณัฑท่ี์มีชีวิต โดดเดน่ดว้ยผลงานศิลปะอนัย่ิงใหญ ่

19.00 น.    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง  

    พกัคา้งคืน ณ  MERCURE PARIS LA DEFENSE 4* หรือระดบัเทียบเท่า 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

08.00 น.    น าทา่นเดินทางสู ่พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Palace of Versailles) 

     (ระยะทางประมาณ 30 กม. / ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) 

 พระราชวงัท่ีไดช่ื้อวา่สวยและใหญท่ี่สุดในโลก ซ่ึงอยูห่า่งจากจุด

ศูนยก์ลางของปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้ปัจจุบนับางสว่นของ

พระราชวงัน้ีไดร้ับการบูรณะเรียบรอ้ยแลว้ น าเขา้ชมความงาม

ของพระราชวงัภายในหอ้งตา่ง ๆ อาทิ หอ้งเทพอพอลโล, หอ้งเทพ

วีนัส, หอ้งเทพไดอาน่า และหอ้งเดอะฮอลลอ์อฟมิลเลอร ์ แตล่ะ

หอ้งของพระราชวงัลว้นมีคา่ดว้ยภาพ เขียนสีแบบเฟรสโก ้ โดย

ชา่งฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส     ควรคา่แกก่ารยกยอ่งใหเ้ป็น

พระราชวงัท่ีงดงามล า้คา่ท่ีสุดแหง่หน่ึงของโลก 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

 อิสระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดท่ี์โดง่ดงัของฝรั่งเศส อาทิ 

สินคา้ประเภทน ้าหอม, เคร่ืองส าอางค,์ เคร่ืองประดบั, เคร่ือง

แตง่กายในรา้น Duty Free ท่ีคืนภาษีใหก้บันักทอ่งเท่ียว

โดยเฉพาะ น าทา่นชอ้ปป้ิงแบรนดช์ ัน้น าของฝรั่งเศสและอิตาลี

ในหา้งแกลลอร่ี ลาฟาแยตต ์ยา่นถนนออสแมนบูโลวารด์   

 น าทา่นล่องเรือบาโตมชู ชมสถานท่ีส าคญัคูบ่า้นคูเ่มืองสองฝั่ง

ของแมน่ ้าแซนน์ โบราณสถานและอาคารท่ีเกา่แก ่ สรา้งดว้ย

ศิลปะแบบเรอเนสซองส ์ควรคา่แกก่ารอนุรักษ ์ท าให ้ ปารีสโดด

เดน่เป็นมหานครท่ีงดงามแหง่หน่ึงของโลก 

19.00 น.    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารไทย 

    พกัคา้งคืน ณ  MERCURE PARIS LA DEFENSE 4* หรือระดบัเทียบเท่า 

08.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

09.30 น.  น าคณะออกเดินทางสูส่นามบินชารล์เดอโกล เพ่ือเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ มีเวลาใหท้า่นไดท้ า TAX 

REFUND คืนภาษีกอ่นการเช็คอิน 

12.30 น.    ออกเดินทางกลบัสุก่รุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG931 

06.00 น.     เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  

 

                                                                   

 

วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง (7) พระราชวงัแวรซ์ายส ์– รา้นดิวต้ีฟรี – หา้งแกลลอร่ีลาฟาแยตต ์  

ล่องเรือบาโตมชู 

เชา้ เท่ียง ค า่ 

วนัท่ีแปดของการเดินทาง (8) กรุงปารีส – สนามบิน เชา้ - - 

วนัท่ีเกา้ของการเดินทาง (9) สนามบินสุวรรณภูมิ - - - 
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อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ราคาท่านละ  96,900.- 

1 ผูใ้หญ่ 1 เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี  (มีเตียง) ราคาท่านละ  91,900.- 

2 ผูใ้หญ่ 1 เด็ก อายุต า่กว่า 12 ปี (มีเตียง) ราคาท่านละ  86,900.- 

2 ผูใ้หญ่ 1 เด็ก อายุต า่กว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ  83,900.- 

พกัหอ้งเด่ียว จ่ายเพ่ิมอีกท่านละ 18,000.- 

ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน (การบินไทย) ผูใ้หญ่ หกัท่านละ 23,000.- 

ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน (การบินไทย) เด็ก     หกัท่านละ 16,000.- 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตใหเ้ด็กอายุต า่กว่า 7 ปี เขา้พกัแบบไมมี่เตียงเสริม *** 

***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละครัง้ตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 20 ท่านข้ึนไป*** 

หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุป๊ หรือเก็บค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม 

 

กรณุาส่งเอกสารท่ีใชย่ื้นวีซ่าใหท้างบริษทัฯ ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 20 วนัก่อนการเดินทาง 

ในการย่ืนวีซ่า ผูเ้ดินทางทุกท่านจะตอ้งเดินทางมาย่ืนวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทตู 

เพ่ือมาสแกนลายน้ิวมือดว้ยตวัท่านเอง โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดแูล และอ านวยความสะดวก 

 

 

อตัราน้ีรวม 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้นักทอ่งเท่ียว สายการบินไทยเสน้ทาง ตามท่ีระบุ  
(ภาษีน ้ามนัคิดจากอตัรา ณ วนัท่ี  19 ต.ค. 61  หากในวนัออกตัว๋มีการปรับเพ่ิมทางบริษทัขอเรียกเก็บตามความเป็นจริง) 

✓ คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2 ทา่น  (Standard Room) 

✓ คา่อาหารทุกม้ือตามท่ีก าหนดในโปรแกรม  
✓ คา่ยานพาหนะ ท่ีตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม (กฎหมายในยุโรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถขบัเกิน 12 ชัว่โมง/วนั) 

✓ คา่ COACH TAX และคา่ภาษีผา่นเขา้เมืองตา่งๆ 

✓ คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 
**หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใชจ่้าย 

เน่ืองจากทางบริษทัไดท้ าการจองและถกูเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้** 

✓ คา่วีซา่เชงเกน้ประเทศฝรั่งเศส 

✓ คา่มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน (พูดภาษาองักฤษ) บางแหง่ และมคัคุเทศกไ์ทย คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
✓ คา่น ้าหนักกระเป๋าเดินทางไมเ่กิน 30 กิโลกรัม ตอ่ทา่น และกระเป๋าใบเล็กติดตวัทา่นข้ึนเคร่ืองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม  

✓ คา่ประกนัอบุติัเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
✓ คา่ทิปพนักงานยกกระเป๋า 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน (เท่านัน้) 

 

 

 

 

 



 

ทวัร์ยโุรป เท่ียวอิตาลี สวสิ ฝร่ังเศส ยอดเขาจุงเฟรา  9 วนั 6 คืน TG_GGEU11_MZ_update 1June2019                                                              9 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงทา่น 

 คา่ธรรมเนียมในการท าหนังสือเดินทาง หรือคา่แจง้เขา้ออก กรณีคนตา่งดา้ว 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เคร่ืองด่ืมและอาหารนอกรายการ,คา่ซกัรีด, คา่โทรศพัท,์ มินิบาร์, ทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 

 คา่ทิปไกด ์และหวัหนา้ทวัรท่ี์ดูแลทา่นตลอดการเดินทาง (จากเมืองไทย) และคนขบัรถ (หากทา่นพอใจในการ 

บริการควรใหทิ้ปเพ่ือเป็นก าลงัใจ เพ่ิมเติม) 

  ค่าภาษีบริการ 3% และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  ซ่ึงท่านตอ้งจ่ายเพ่ิมจากราคาค่าทวัร ์(กรณีตอ้งการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน 

เม่ือทา่นท าการจองทวัรก์บัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าคา่ทวัรท์า่นละ  40,000  บาท 

กรณีชว่งเทศกาล ขอเรียกเก็บคา่มดัจ าคา่ทวัร ์ทา่นละ 60,000 บาท   

สว่นท่ีเหลือตอ้งช าระทัง้หมดกอ่นการเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัท าการ  มิฉะนัน้จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

***(กรณีวีซา่ยงัไมท่ราบผลกอ่นการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ตอ้งขอเก็บคา่ทวัรท์ ัง้หมดกอ่นตามเง่ือนไขการช าระเงิน 

แตห่ากวีซา่ของทา่นไมผ่า่นการพิจารณาจากทางสถานทูต ไมว่า่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษทัจะคืนเงินคา่ทวัรใ์หท้า่น โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

ในการหกัคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริงเทา่น้ัน)*** 

 *** หากทา่นจองและใหเ้อกสารในการท าวีซา่เขา้ประเทศลา่ชา้ ไมท่นัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผล 

วีซา่ของทา่นไมผ่า่น บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่มดัจ าทัง้หมด*** 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

***กรุณาพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลิกทวัรข์องบริษทั ก่อนท่านท าการจองทวัร*์** 

หากท่านไดท้ าการจองทวัร ์ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดร้บัทราบและยอมรบัเง่ือนไขทุกอย่างเรียบรอ้ยแลว้ 

 

➢ ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั    หกัเงินมดัจ าทา่นละ 15,000 บาท 

➢  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  31-44 วนั   หกัเงินคา่มดัจ าเต็มทัง้หมด 

➢  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-30 วนั   หกัคา่ใชจ้า่ย  50 % ของราคาทวัร์ 

➢ ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-20  วนั    หกัคา่ใชจ้า่ย  100% ของราคาทวัร์ 

➢ กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัร์หรือมดัจ าแลว้ ทางบริษทัฯ คืนคา่ทวัร์
หรือมดัจ าให ้แตท่างบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่บริการย่ืนวีซา่, คา่วีซา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณี

ออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หรือไดช้ าระคา่บริการในสว่นของทางเมืองนอก เชน่โรงแรม ตัว๋รถไฟ และอ่ืนๆฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวน

สิทธ์ิในการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

➢ กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่น หรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด 

➢ กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดินทางไมไ่ด ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางทา่นอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่  หรือไมว่า่ดว้ยสาเหต 

ใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่บริการย่ืนวีซา่, คา่วีซา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋

เคร่ืองบินแลว้ หรือไดช้ าระคา่บริการในสว่นของทางเมืองนอก เชน่โรงแรม ตัว๋รถไฟ และอ่ืนๆฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกั

เก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

➢  ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด 
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➢ ขอ้มลูเพ่ิมเติม เร่ืองวีซ่า 
➢ การอนุมติัวีซ่าเป็นเอกสิทธ์ิของทางสถานทตู   ทางบริษทัไมมี่สว่นเก่ียวขอ้งใดๆ ทัง้ส้ิน ทัง้น้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลาง 
และคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดินทางเทา่น้ัน เงินคา่สมคัรย่ืนวีซา่ ทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ (กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้

ถกูตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทตูตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) หากผลวีซา่ออกมาวา่ทา่น ไม่ผ่าน ทาง

สถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนย่ืนไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิท่ีจะไมต่อบเหตุผลของ

การปฏิเสธวีซา่ในทุกกรณี 

➢  กรณีท่ีท่านวีซ่าผ่าน แตก่รุ๊ปออกเดินทางไมไ่ด ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางทา่นอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ ทางบริษทัขอสงวน 

สิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนย่ืน ใหก้บัท่าน   เน่ืองจากเป็นคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนโดยสถานทูตเป็นผูเ้รียกเก็บ 

และทา่นสามารถน าวีซา่ไปใชเ้ดินทางได ้หากวีซา่ยงัไมห่มดอายุ 

➢ ในกรณี ท่ีกรุป๊มีการย่ืนวีซ่าเขา้ไปแลว้ และท่านเพ่ิงพรอ้มย่ืนวีซ่าหลงักรุป๊ ท่านจะตอ้งรบัผิดชอบค่าวีซ่าส่วนต่างท่ี 

เกิดข้ึน(กรณีมีค่าใชจ่้ายเร่ืองวีซ่าเพ่ิมเติม) 

ในการย่ืนวีซ่า ผูเ้ดินทางทุกท่านจะตอ้งเดินทางมาย่ืนวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทตู  

เพ่ือมาสแกนลายน้ิวมือดว้ยตวัท่านเอง โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดแูล และอ านวยความสะดวก 

***กรุณาพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลิกทวัรข์องบริษทั ก่อนท่านท าการจองทวัร*์** 

 

ขอ้มลูเพ่ิมเติม เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  / สายการบิน 

• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งท่ีสายการบิน และบริษทัทวัรเ์รียกเก็บ / และทา่นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นท าการย่ืนวีซา่ ซ่ึงจะมีคา่ใชจ้า่ยแตกตา่ง

จากการย่ืนกรุ๊ปปกติ ซ่ึงทา่นจะตอ้งรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งท่ีเกิดข้ึน 

• การจดัท่ีนัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

• ในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตาม

ระบบของสายการบินเทา่น้ัน  

• ท่ีนัง่ Long Leg  ท่ีนัง่ริมประตูฉุกเฉิน  เป็นท่ีน่ังส าหรับบุคคลท่ีดูแข็งแรง และสามารถส่ือสารภาษาสากลได ้เผ่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน

ลูกคา้สามารถรีเควชได ้แตข้ึ่นอยูก่บัสายการบินเป็นผูพิ้จารณา 

กรณีหากท่านตอ้งมีการส ารองยานพาหนะ นอกเหนือจากรายการทวัร ์ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณ

ภูมิ กรณีทา่นเดินทางมาจากตา่งจงัหวดั หรือตา่งประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมา

สนามบิน ทางบริษทัจะไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นน้ี เพราะเป็นคา่ใชจ้า่ยท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทัฯ ฉะน้ันทา่นควรจะ

ใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

ส าหรบัท่านท่ีเป็นมุสลิม,  ทานมงัสวิรติั, ไม่ทานหมู / เน้ือ / ไก่ / ปลา หรืออ่ืนๆ  

โปรดแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 20 วนัก่อนเดินทาง 

 

ขอ้มลูเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

• เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมติ่ดกนั 

• โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในชว่ง

ฤดูรอ้นเทา่น้ัน 

• กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ใน

การปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
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• โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไมมี่อา่งอาบน ้า ซ่ึง

ข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน้ัน ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบาย

และหอ้งใหญก่วา่ ทา่นสามารถจา่ยเพ่ิมเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE ได ้

ขอ้มลูเพ่ิมเติมเร่ืองสมัภาระ และค่าพนกังานยกกระเป๋า (Porter)  

• สมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม คา่ทวัรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทุกโรงแรม 

(เทา่น้ัน) หากทา่นมีกระเป๋าเพ่ิมเติมมากกวา่ 1 ใบ ทา่นจะถูกเรียกเก็บเงินเพ่ิมตา่งหากจากผูใ้หบ้ริการในแตล่ะโรงแรม (ทา่นตอ้งช าระ

ในสว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

• น ้าหนกัของสมัภาระโหลด ส าหรบัสายการบิน ท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกคา่ระวางน ้าหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได ้

(ทา่นตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

• กระเป๋าสมัภาระ ส าหรบัน าข้ึนเคร่ืองได ้ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนักไมเ่กิน 

7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 

เซนติเมตร (18 น้ิว)  

• กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บั

ขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยท่ีสมัภาระน ้าหนักเกิน (ทา่นตอ้งช าระใน

สว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

ทางบริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร 

 

หมายเหตุ.. (ส าคญัมาก ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางตอ้งรบัทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง 

1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณท์างการเมือง 

การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อบุติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไมว่า่จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์

ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัรฯ์) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากทา่นยกเลิกทวัร ์เน่ืองจากเหตุการณค์วามไมส่งบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  ทัง้ๆ ท่ีสายการ

บิน หรือในสว่นของการบริการทางประเทศท่ีทา่นเดินทางทอ่งเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่า

ทวัรท์ ัง้หมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. หากสถานท่ีทอ่งเท่ียวใดท่ีไมส่ามารถเขา้ชมไดไ้มว่า่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใชจ่้าย เน่ืองจากทางบริษทั

ไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้า่ยไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน ในกรณีดงัน้ี 

➢ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่
ถูกตอ้ง หรือความประพฤติสอ่ไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  

➢ กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา่ อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
➢ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้วท่ีพ านักอยูใ่นประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน หากเกิดเหตุการณด์งักล่าว) 

 

 

✓  

ยอมรบั 

ขา้พเจา้ไดอ่้านรายละเอียดทัง้หมด และรบัทราบ พรอ้มยอมรบัยินยอมในขอ้ตกลงเง่ือนไขการจอง 

และการยกเลิก และเง่ือนไขของการเดินทางท่องเท่ียวในครัง้น้ีทุกประการ เรียบรอ้ยแลว้  
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เอกสารในการขอวีซ่าท่องเท่ียวประเทศฝรัง่เศส 1 ชุด 

ใชเ้วลาย่ืนวีซ่าประมาณ 10 วนั (ไม่รวมวนัท าการ) 

ในการย่ืนวีซ่า ผูเ้ดินทางทกุท่านจะตอ้งเดินทางมาย่ืนวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทตู  

เพ่ือมาสแกนลายน้ิวมือดว้ยตวัท่านเอง โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดแูล และอ านวยความสะดวก 

1. หนงัสือเดินทาง 

(พาสปอรต์) 

ตอ้งมีอายุใชง้านไดไ้มต่ ่ากวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง และตอ้งมีหนา้ส าหรับ ประทบัตราอยา่งนอ้ย 3 หนา้ 

(หากมีหนังสือเดินทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาแสดงตอ่สถานทูตดว้ย) 

2. รปูถ่าย รูปถา่ยสี 2 น้ิว ปกติ จ านวน 2 รูป   (ไมส่วมแวน่ตาด า ไมย้ิ่มเห็นฟนั พ้ืน

หลงัเป็นสีขาวเทา่น้ัน ตอ้งไมเ่ป็นลวดลาย, ไมเ่ป็นสีเขม้ และหา้มเป็น

ภาพถา่ยท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร)์  ภาพถา่ยไมเ่กิน 6 เดือน และไม่ซ ้ากบั

หนา้วีซ่าในเล่มพาสปอรต์ 

 

 

3. เอกสารทัว่ไป ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาบตัรขา้ราชการ,  

ส าเนาทะเบียนสมรส / หยา่ , 

ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - นามสกุล (ถา้มี) 

4. ส าเนาสติูบตัร ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กท่ีอายุต ่ากวา่ 20 ปี) 

5. หลกัฐานการเงิน ส าเนาบญัชีสมุดเงินฝาก (เนน้ออมทรัพยเ์ป็นหลกั หรือประจ าแนบเพ่ิมเติม กรณีเงินบญัชีออมทรัพยมี์นอ้ย) ถ่าย

ทุกหนา้ยอ้นหลงั 6 เดือน ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนเงินไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั 

เพ่ือใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้นเม่ือกลบัสูภู่มิล าเนา ใน

กรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการย่ืนขอวีซา่ ตอ้งออกหนังสือรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้

ครอบครัวดว้ย 

***ทางสถานทตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั*** 

พรอ้มหนงัสือรบัรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE  ) เป็นตวัจริง  ในวนัท่ีย่ืนวีซ่า

ตอ้งน า BANK BOOK เล่มจริงไปดว้ย 

กรณีท่ีบริษทัของท่านเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด ทางบริษทัท่าน

ตอ้งออกจดหมายอีกฉบบัเพ่ือแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ่้าย และการกลบัมาท างานของท่าน 

โดยระบุช่ือผูเ้ดินทาง และระบุเหตุผลท่ีจดัการเดินทางครัง้น้ีในจดหมายดว้ย 

**หากมีการรบัรองค่าใชจ่้ายใหก้บัผูอ่ื้น จะตอ้งไปท า BANK  GUARANTEE  ท่ีธนาคาร โดยตอ้งใส่

ช่ือผูร้บัรองและผูถ้กูรบัรองใน BANK  GUARANTEE  ดว้ย** 

6. หลกัฐานการงาน ใบรับรองการท างานของผูเ้ดินทาง ตามดา้นลา่ง จากบริษทัท่ีทา่นท างานอยู,่ ส าเนาทะเบียนการคา้ กรณีเป็น

เจา้ของกิจการ (คดัจากกระทรวงไมเ่กิน 3 เดือน) 

 กรณีท่ีเป็น

พนกังานบริษทั

ทัว่ไป 

ใชห้นังสือรับรองการท างานตวัจริง ระบุวนัเร่ิมเขา้งาน / อตัราเงินเดือน / ต าแหน่งงาน / ช่วงเวลาท่ีขอ

ลางานเพ่ือเดินทางท่องเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลางาน 

(ภาษาองักฤษเท่านัน้) 

กรณีประกอบ

ธรุกิจส่วนตวั 

เจา้ของกิจการ 

ใชห้นังสือรับรองบริษทั โดยผูเ้ดินทางตอ้งมีช่ือเป็นกรรมการและมีอ านาจในการลงนาม (คดัจากกระทรวงไมเ่กิน 

1 เดือน) พรอ้มวตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี หรือ ส าเนาทะเบียนการคา้ หรือส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์ 

กรณีขา้ราชการ ใชจ้ดหมายลางานจากตน้สงักดั (ตวัจริง) ,หนังสือรับรองการท างานจากหน่วยงานและส าเนาบตัรขา้ราชการ   

1 ชุด เป็น เป็นภาษาองักฤษ 
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กรณีแม่บา้น

เดินทางคนเดียว 

ตอ้งใชห้ลกัฐานการเงิน + การงานของสามี พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนแนบมาดว้ย 

 

กรณีเป็นนกัเรียน 

นกัศึกษา 

ตอ้งใชห้นังสือรับรองจากโรงเรียน มหาวิทยาลยั (ตวัจริงภาษาองักฤษเทา่น้ัน) พรอ้มส าเนาบตัรนักเรียน หรือ

นักศึกษา 

7. กรณีเด็กท่ีไม่ได้

เดินทางพรอ้ม

ผูป้กครอง 

➢ ใชเ้อกสารดงัตอ่ไปน้ี 

1.    หนังสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทางจากผูป้กครอง (เฉพาะเด็กท่ีมีอายุต ่ากวา่ 20 ปี )  หากเด็กเดินทางกบับิดา

ตอ้งมใบรับรองจากมารดา และหากเด็กเดินทางพรอ้มมารดาตอ้งมีใบรับรองจากบิดา หนังสือยินยอม

สามารถท าท่ีส านักงานเขต หรือ อ าเภอ ตามทะเบียนบา้น โดยตอ้งมีขอ้ความระบุในเอกสารวา่ใหเ้ด็กช่ือ

อะไร เดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธอ์ยา่งไร  เชน่  นายชาย (บิดา ) ยินยอมใหเ้ด็กหญิงสวย เดินทางไป

ตา่งประเทศ กบันางหญิง (มารดา ) มาดว้ย  

2.    หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ) 

3.    หลกัฐานการงานของบิดา และมารดา 

4.    หลกัฐานการเงิน ส าเนาบญัชีเงินฝากธนาคารของบิดา หรือมารดาท่ีเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย  

5.    ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 

6.    ส าเนาบตัรประชาชนของบิดา และมารดาของผูเ้ดินทาง 

 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูต

ไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหม ่ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง 

 หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแตง่กาย

สุภาพ ทัง้น้ีบริษทัฯ จะสง่เจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษทัฯ 

ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 กรณีท่ีทา่นยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวี

ซา่ในแตล่ะประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตไมมี่นโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ทา่นไม่

สามารถเรียกรอ้งคืนคา่วีซา่ได ้

 

 

 

 

 

 

 


