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 อติาล ี(โรม)  สวติเซอรแ์ลนด ์ ฝร ัง่เศส 

(ขึน้ยอดเขาจงุเฟรา) 

              9 วนั 6 คนื   
โดยสายการบนิ การต์า้ (QR) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ชมความอลังการของมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica) ทีน่ครวาตกินัประเทศทีเ่ล็กทีส่ดุใน

โลก ชม 3 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก โคลอสเซีย่ม, หอเอนปิซา่ และหอไอเฟล เยอืนดนิแดนสดุแสน    โร

แมนตกิบนเกาะเวนสิ (Venice) เทีย่วสวสิดนิแดนในฝันเมอืงอนิเทอรล์าเคน (Interlaken)            พา

ขึน้รถไฟพชิติยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของยโุรป น่ังรถไฟดว่น TGV 

เขา้สูป่ารสี ตืน่ตาตืน่ใจกับพระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versaille Palace) ทีย่ ิง่ใหญ ่ 

 

กาํหนดการเดนิทาง  19-27 เม.ย., 23 เม.ย.-1 พ.ค., 26 เม.ย.-4 พ.ค. 2559 

     

10-18, 12-20, 19-27พ.ค., 28 พ.ค.-5 ม.ิย. 

    2-10, 14-22 ม.ิย., 28 ม.ิย.-6 ก.ค. 2559 

 

       D1. กรงุเทพฯ – โดฮา 

D2. โรม – โคลอสเซีย่ม – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– ปิซา่ 

D3. ปิซา่ – หอเอนปิซา่ – เกาะเวนสิ – เวนสิ เมสเตร ้
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 D4. เมสเตร ้– มลิาน – อนิเทอรล์าเคน  

D5. ยอดเขาจงุเฟรา – สตราสบรูก์     

D6. สตราสบรูก์ – รถไฟ TGV – ปารสี – มงมารต์   

D7. พระราชวงัแวรซ์ายน ์– มหาวหิารนอเตรอดาม – ลอ่งเรอื  

D8. ประตชูยั–หอไอเฟล – พพิธิภณัฑนํ์า้หอม-ชอ้ปป้ิง – สนามบนิ 

D9. โดฮา – กรงุเทพฯ 

วนัแรกของการเดนิทาง  กรงุเทพฯ – โดฮา  

18.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 

เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรับและ

อํานวยความสะดวก  

 

21.15 น. ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 833  

วนัทีส่องของการเดนิทาง  โดฮา – โรม – โคลอสเซีย่ม – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– ปิซา่ 

00.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุโดฮา เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

01.15 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงโรม ประเทศอติาล ีโดยเทีย่วบนิ QR 115  

06.25 น.
  

ถงึสนามบนิฟูมชิโิน กรงุโรม ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 

5 ชั่วโมง) นําท่านผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนัน้ผ่านชมกลุ่ม

โรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดตีศูนยก์ลางทางดา้นการเมอืง ศาสนา และ

เศรษฐกจิของอาณาจักรโรมนั ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุง่เรอืงของอารยะธรรม

โรมันในช่วง 2,000 ปีที่ผ่านมา  นําท่านเดนิทางพาท่านเขา้สู่นครรฐัวาตกินั 

(Vatican) ประเทศทีเ่ล็กทีส่ดุในโลกตัง้อยูใ่จกลางกรงุโรม เป็นประเทศเดยีวใน

โลกทีม่กํีาแพงลอ้มรอบเมอืงเอาไวไ้ดท้ัง้หมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และเป็น

ศูนยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิโดยมพีระสันตะปาปา มอํีานาจ

ปกครองสงูสดุ นําทา่นเขา้ชมมหาวหิารทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลกมหาวหิารเซนตปี์

เตอร ์(St.Peter’s Basilica) ชมประตมิากรรมอันลอืชือ่ปิเอตา้ (Pieta) ของ

มเิคลันเจโลและชมแทน่บูชาบลัแดคคโิน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้

สํารดิทีส่รา้งโดยจานโลเรนโซ แบรน์นิี ซ ึง่สรา้งตรงบรเิวณทีเ่ชือ่กันว่าเป็นทีฝั่ง

พระศพของนักบุญปีเตอร์  นําชมความยิง่ใหญ่ในอดีต และเก็บภาพสวยบรเิวณ

รอบนอกของสนามกฬีาโคลอสเซีย่ม (Colosseum) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์อง

โลกยุคโบราณ อดตีสนามประลองการต่อสูท้ี่ย ิง่ใหญ่ของชาวโรมันที่สามารถจุ

ผูช้มไดถ้งึ 50,000 คน 

ระยะทาง 50 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 45 นาท ี

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  อาหารจนี  

บา่ย นําชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ      
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 นํา้พุเทรวี ่ (Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมทีโ่ด่งดัง นําท่านเดนิสู่

บรเิวณยา่นบนัไดสเปน (The Spainsh Step) แหล่งแฟชัน่ชัน้นําและแหล่ง

นัดพบของคนรักการชอ้ปป้ิง จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่เมอืงปิซ่า(Pisa) เมอืง

แหง่ศลิปะทีสํ่าคัญของอติาล ี   

 

 

ระยะทาง 357 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.30 ชม. 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร    อาหารพืน้เมอืง  

 นําคณะเขา้สูท่ีพั่ก  PISA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง         ปิซา่ – หอเอนปิซา่ – เวนสิ เมสเตร ้      

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเขา้สู่บรเิวณจตัรุสักมัโป เดย ์มรีาโกล ี(Compo Dei Miracoli) ที่

ประกอบดว้ยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยเริม่จากหอพธิเีจมิ

นํา้มนต ์(Baptistry of St. John)ทีใ่หญ่ทีส่ดุในอติาล,ี มหาวหิารดโูอโม 

(Duomo)ที่งดงามและหอเอนแห่งเมืองปิซ่าอันเลื่อง ชมหอเอนปิซ่า 

(Leaning Tower of Pisa) สญัลักษณ์แหง่เมอืงปิซา่ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์อง

โลกยคุกลาง เริม่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แต่ระหว่าง

การกอ่สรา้งตอ้งหยดุชะงักลงไปเมือ่สรา้งไปไดถ้งึชัน้ 3 ก็เกดิการยุบตัวของฐาน

ขึน้มา และต่อมาก็มีการสรา้งหอต่อเตมิขึน้อีกจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้ง

ทัง้หมดถงึ 177 ปี โดยทีห่อเอนปิซา่นี้ กาลเิลโอ  บดิาแห่งวทิยาศาสตร ์ซึง่เป็น

ชาวอติาเลีย่นไดใ้ชเ้ป็นสถานทีท่ดลองทฤษฎแีรงโนม้ถ่วงของโลกทีว่่า สิง่ของ

สองชิน้ น้ําหนักไมเ่ทา่กนั ถา้ปลอ่ยสิง่ของทัง้สองชิน้จากทีส่งูพรอ้มกนั ก็จะตกถงึ

พืน้พรอ้มกัน จากนัน้ใหท้่านอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึราคาถูก ทีม่ี

รา้นคา้เรยีงรายอยูม่ากมาย  นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเวนสิ (Venice Mestre) ฝ่ัง

แผ่นดนิใหญ่  เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต เวนสิถูกสรา้งขึน้จากการเชือ่มเกาะ

เล็ก ๆ จํานวนมากเขา้ดว้ยกันในบรเิวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของ

ทะเลอาเดรยีตรกิ เป็นเมอืงท่าโบราณ และเป็นเมอืงที่ใชค้ลองในการคมนาคม 

มากทีส่ดุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 324 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  อาหารจนี  

บา่ย นําทา่นเดนิทาง สูท่า่เรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto) นําทา่นลอ่งเรอืผา่นชม

บา้นเรอืนของชาวเวนสิ สูเ่กาะเวนสิ หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสน

โรแมนตกิ เป็นเมอืงทีไ่ม่เหมอืนใคร โดยใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน  มี

สมญานามวา่เป็น "ราชนิแีหง่ทะเลเอเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญก่วา่ 118 เกาะ และ

มสีะพานเชือ่มถงึกันกว่า 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังที่บรเิวณซานมารโ์ค ศูนยก์ลางของ

เกาะเวนสิ จากนัน้นําทา่นเดนิชมความงามของเกาะเวนสิ ชมสะพานถอนหายใจ 
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 ( Bridge of Sighs) ทีม่เีรือ่งราวน่าสนใจในอดตี เมือ่นักโทษทีเ่ดนิออกจาก

หอ้งพิพากษาไปสู่คุกจะไดม้ีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครั ้ง

สุดทา้ยระหว่างเดินผ่านช่องหนา้ต่างที่สะพานนี้  ซ ึ่งเชื่อมต่อกับวงัดอดจ ์

(Doge’s Palace) อันเป็นสถานทีพํ่านักของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดตี ซึง่

นักโทษชือ่ดังทีเ่คยเดนิผา่นสะพานนีม้าเเลว้คอื คาสโนว่าน่ันเอง นําทา่นถา่ยรูป

บรเิวณจตัุรสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ทีน่โปเลยีนเคยกล่าวไวว้่า 

“เป็นหอ้งน่ังเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอันงดงาม 

รวมทัง้โบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ทีม่โีดมใหญ ่5 โดม ตามแบบ

ศลิปะไบแซนไทน์ จากนัน้อสิระใหท้่านไดม้เีวลาเทีย่วชมเกาะอันแสนโรแมนตกิ 

เชน่ เพือ่ชมมนตเ์สน่หแ์หง่นครเวนสิ, เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์ค, ชอ๊ปป้ิงสนิคา้ของ

ทีร่ะลกึ อาทเิชน่ เครือ่งแกว้มูราโน่,หนา้กากเวนสิ หรอืน่ังจบิกาแฟในรา้น Café 

Florian ทีเ่ปิดใหบ้รกิารมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1720 สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางกลับ

สูฝ่ั่งแผน่ดนิใหญ ่Venice Mestre 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (สปาเกตตีห้มกึดาํ)  

 นําคณะเขา้สูท่ีพั่ก APOGIA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง            เมสเตร ้– มลิาน – อนิเทอรล์าเคน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้เดนิทางสูต่ัวเมอืงมลิาน (Milan) เมอืงทีเ่รยีกไดว้่า เป็นเมอืงหลวงแห่ง

แฟชัน่ของโลก  นําทา่นชมมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano) ที่

สรา้งดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิ ทีผ่สมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก 

สมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria 

Vittorio Emanuele II) ทีนั่บวา่เป็นชอปปิงมอลลท์ีส่วยงาม หรหูราและเกา่แก่

ทีส่ดุในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์ของกษัตรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที ่2 ผูร้เิร ิม่การรวม

ชาตหิัวเมอืงต่างๆในอติาล ีและอนุสาวรยีข์องศลิปินชือ่ดังในยุคเรเนซองสอ์กี 1 

ทา่น คอื ลโิอนารโ์ด ดารว์นิซี ่ทีอ่ยูใ่นบรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่ 

ระยะทาง 272 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย นําทา่นเดนิขา้มพรหมแดนอติาล ี– สวติเซอรแ์ลนด ์เพือ่เดนิทางสูจ่ากนัน้นําท่าน

เดนิทางต่อสูเ่มอืงอนิเทอรล์าเคน (Interlaken) เมอืงระหว่างทะเลสาบ เป็น

เมอืงทีต่ัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ ์

(Lake Brienz) อสิระใหท้่านไดส้ัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบ

สวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ  

ระยะทาง 260 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ชสีสวสิฟองดรู)์  

 นําคณะเขา้สูท่ีพั่ก  CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทา่  
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 วนัทีห่า้ของการเดนิทาง        ยอดเขาจงุเฟรา – สตราสบรูก์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่

สวยงามและยังเป็นทีต่ัง้สถานีรถไฟขึน้สู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละ

เมือ่ปี คศ.2001  องคก์ารยเูนสโกประกาศใหย้อดเขาจงูเฟรา เป็นพืน้ทีม่รดกโลก

ทางธรรมชาตแิห่งแรกของยุโรป นําคณะน่ังรถไฟท่องเทีย่วธรรมชาต ิขึน้พชิติ

ยอดเขาจูงเฟราทีม่คีวามสูงกว่าระดับน้ําทะเลถงึ 11,333 ฟตุหรอื 3,454 เมตร 

ระหว่างเสน้ทางขึน้สู่ยอดเขาท่านจะไดผ้่านชมธารน้ําแข็งที่มีขนาดใหญ่จนถงึ 

สถานรีถไฟจุงเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานรีถไฟทีอ่ยู่สูงทีสุ่ดใน

ยุโรป (Top of Europe) เขา้ชมถํา้นํา้แข็ง (Ice Palace) ทีแ่กะสลักให ้

สวยงาม อยูใ่ตธ้ารน้ําแข็งลกึถงึ 30 เมตร 

ระยะทาง 85 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนเขา อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย พาท่านชมววิที ่ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จุดชมววิทีส่งูทีส่ดุในยโุรป ที่

ระดับความสูงถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลที่ถงึชายแดนสวสิ 

สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch Glacier ทีย่าวทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ 

ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระใหท้่านได ้

สนุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนยอด

เขา และทีไ่ม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยทีทํ่าการไปรษณียท์ีสู่งทีสุ่ดใน

ยุโรป นําคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ้ําเสน้ทางเดมิ ใหท้่านไดช้มววิ

ทวิทัศน์ทีส่วยงามและแตกต่างกันจนถงึ สถานรีถไฟเมอืงลาวทเ์ทอบรุนเนนิ

( Lauterbrunnen)  จ า ก นั้ น นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ เ มื อ ง ส ต ร า ส บู ร ์ ก 

(Strasbourg) ประเทศฝร่ังเศส เมอืงหลวงแห่งแควน้อัลซาส (Alszce) ทีม่ ี2 

วัฒนธรรม คอืฝร่ังเศสและเยอรมน ีเนือ่งจากผลัดกนัอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ 2 

ประเทศนี้สลับกันไปมา สตราสบูร์ก เป็นเมอืงใหญ่มสีถาปัตยกรรมสมัยโบราณ

เป็นรอ่งรอยประวัตศิาสตรใ์หช้าวเมอืงปัจจบุนัไดช้ืน่ชม 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 269 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 

 

 

 

 

 

 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 นําคณะเขา้สูท่ีพั่ก  HOLIDAY INN EXPRESS STRASBOURG หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่กของการเดนิทาง          สตราสบรูก์ – รถไฟความเร็วสงู TGV – ปารสี – มงมารต์   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําคณะน ัง่รถไฟความเร็วสูง TGV สูม่หานครปารสี ว ิง่ดว้ยความเร็ว 300 

กโิลเมตร ตอ่ช ัว่โมง จนถงึเดนิทางมาถงึสถานีรถไฟ Gare Du East ในมหา

นครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมอืงที่มมีนต์เสน่ห์อัน
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 เหลือลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยอืนมากที่สุด 

ปัจจบุนักรงุปารสีเป็นหนึง่ในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล้ํ่าสมัยแห่ง

หนึ่งของโลกที่ทรงดว้ยอทิธพิลของการเมือง การศกึษา บันเทงิ สื่อ แฟชั่น 

วทิยาศาสตร์และศลิปะ ทําใหก้รุงปารีสเป็นหนึ่งในเมอืงที่สําคัญทีสุ่ดแห่งหนึ่ง

ของโลก    

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นมงมารต์ (Montmartre) เนนิเขาทีส่งูทีส่ดุในปารสี นํา

ทา่นชมวหิารพระหฤทยัอนัศกัดิส์ทิธิ ์(Sacre Coeur) เป็นโบสถแ์บบศลิปะ

โรมาโนไบแซนไทน์ทีส่วยทีส่ดุในกรุงปารสี ณ บรเิวณนี้ คุณจะไดช้มกรุงปารสีที่

แสนจะน่าประทับใจ พรอ้มรืน่เรงิไปกบันักดนตรพีเนจรทีม่าขบักลอ่มดนตรใีหก้ับผู ้

มาเยอืน บรเิวณมงมารต์ มบีาร ์คาเฟ่ รา้นคา้น่ารัก แทรกตัวเบยีดเสยีดกนัมากมาย 

รวมถงึสนิคา้ทีร่ะลกึใหท้า่นเลอืกชม เลอืกซือ้ ไดต้ามอธัยาศัย  

 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  

 นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม MERCURE LA VILLETTE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง     พระราชวงัแวรซ์ายน ์– มหาวหิารนอเตรอดาม – ลอ่งเรอืแมน่ํา้แซน  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสู ่เมอืงแวรซ์ายส ์นําเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์

(Versaille Palace) อันยิง่ใหญ่ (มไีกดท์อ้งถิน่บรรยายในพระราชวัง) ทีส่รา้ง

ขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี ่14 ภายในตกแตง่อยา่งวจิติรอลังการ 

ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครือ่งเรอืน ซึง่เป็นการใชเ้งนิอย่าง

มหาศาล พาทา่นชมหอ้งต่างๆของพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจําพระราชวัง,

ทอ้งพระโรงทีต่กแตง่อยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก 

(Hall of Mirror) ทีม่คีวามยาวถงึ 73 เมตร ซึง่เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิด ี(ปาน) 

ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลุยสท์ี ่14 

แหง่ฝร่ังเศส อกีทัง้ยงัเป็นหอ้งทีใ่ชสํ้าหรับจัดงานเลีย้งและเตน้รําของพระนางมาร ี

อังตัวแนตต์ มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี่ 16, ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีที่ตกแต่ง

อยา่งงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทีย่ ิง่ใหญ่ 

ระยะทาง 29 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 40 นาท ี

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย จากนัน้นําท่านกลับเขา้สู่มหานครปารสี (Paris) จากน ัน้เขา้ชมมหาวหิาร  

นอเตรอดามแหง่ปารสี (Notre-dame de Paris) อายกุว่า 800 ปี เป็นมหา

วหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธกิทีง่ามเลศิ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หนา้ทรงเหลีย่ม

และยอดปลายแหลมบนหลังคาวหิารสงูจากระดับพืน้ดนิถงึ 96 เมตร เป็นสถานที่

ประกอบพธิอีภเิษกสมรสระหว่างพระเจา้หลุยสท์ี ่16 กับพระนางมารอีังตัวเนตต ์
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 และยังเป็นจุดกโิลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝร่ังเศสอีกดว้ยจากน ัน้นําท่าน

ลอ่งเรอืบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น้ําแซนทีไ่หล

ผา่นใจกลางกรงุปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคาร

ตา่งๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน้ํ่า เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่าประทับใจ  

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (หอยเอสคาโก)้  

 เขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม MERCURE LA VILLETTE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง           ประตชูยั – หอไอเฟล –พพิธิภณัฑน์ํา้หอม - ชอ้ปป้ิง – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านลานประวตัศิาสตรจ์ตัุรสั

คองคอรด์ (Place de la Concorde) ทีพ่ระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมารี

อองตัวแนต ถูกตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวิัตฝิร่ังเศส จากน ัน้เขา้ 

สูถ่นนสายโรแมนตกิชองป์เอลเิซ่ (Champs Elysees) ซึง่ทอดยาวจาก

จัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน, นําชมและถ่ายรูปคู่กบัประตูชยั   

นโปเลยีน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชยัชนะของจักรพรรดนิโป

เลยีนในศกึ เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้

เสร็จในปี ค.ศ.1836 แลว้นําถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) 

สญัลักษณ์ทีโ่ดดเดน่สงูตระหง่านคู่นครปารสีดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟตุ ซึง่สรา้ง

ขึน้ในปีค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณจัตุรัสทรอคาเดโร่นําท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑนํ์า้หอม 

Fragonard พพิธิภัณฑท์ีจ่ัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาและจัดแสดงวธิกีารผลติ

น้ําหอมในปัจจุบัน ของโรงงานผลติน้ําหอมยีห่อ้ Fragonard ยีห่อ้น้ําหอมอัน

โด่งดัง ทีม่แีหล่งผลติตน้กําเนดิมาจากเมอืง Grasse เมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นเมอืง

หลวงของโลกน้ําหอม โดยพพิธิภณัฑแ์หง่นีก้อ่ตัง้ขึน้มาในปี 1983 ตัวอาคารเป็น

ทีอ่ยูเ่ดมิของ นโปเลยีน โบนาปารต์ที ่3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซึง่แต่

ละหอ้งจัดแสดงเรื่องราวเกีย่วกับบรรจุภัณฑบ์รรจุน้ําหอมตัง้แต่สมัยอดีตจนถงึ

ปัจจุบัน และบอกเล่าเรื่องราวการผสมผสานกลิ่นน้ําหอมใหม้ีเอกลักษณ์อัน

รัญจวนใจ และหากท่านมองหาของฝากจากปารสีทีไ่ม่เหมอืนใคร ท่านสามารถ

เลอืกซือ้น้ําหอมจากโรงงานของ Fragonard ไดโ้ดยตรงตามอธัยาศัย 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย จากนัน้เชญิเลอืกซือ้สนิคา้แฟชั่นราคาถูกในรา้นคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free 

Shop) อาท ิเชน่ เครือ่งสําอาง น้ําหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า จากนัน้พาท่าน

สมัผัสกบับรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิงจากทั่วทุกมมุโลกในหา้งสรรพสนิคา้

ใหญใ่จกลางกรงุปารสีทีแ่กลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรอื

ท่านสามารถเลือกซือ้สนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดังของสวสิ ที่มี
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 สาขาเปิดอยูใ่จกลางกรงุปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ชอ็คโกแลต, เครือ่ง

หนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

18.00 น. นําเดนิทางสู่ สนามบนิชารล์ เดอ โกล เพื่อใหท้่านมเีวลาในการทําคนืภาษ ี

(Tax Refund) และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายใน

สนามบนิ 

 

22.40 น. ออกเดนิทางกลับสูโ่ดฮา โดยสายการบนิการต์า้ เทีย่วบนิที ่QR 038  

วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง       โดฮา – กรงุเทพฯ  

06.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิการต์า้ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

08.35 น. ออกเดนิทางตอ่ โดยสายการบนิการต์า้ เทีย่วบนิที ่QR 832   

19.00 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ  

(รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย ์และ โปรแกรมอาจมกีารสลบัตามความเหมาะสม) 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นทาํการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

โปรแกรม : อติาล ี(โรม) สวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัง่เศส 

(ยอดเขาจงุเฟรา) 

9 วนั 6 คนื โดยสายการบนิการต์า้ (QR) 
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กาํหนดการเดนิทาง  19-27 เม.ย., 23 เม.ย.-1 พ.ค., 26 เม.ย.-4 พ.ค. 2559 

                                อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 79,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง 79,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 79,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 79,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) - 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  21,000.- 

ในกรณีทมีวีซีา่แลว้หรอืดาํเนนิการยืน่วซีา่เอง 3,000.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

กาํหนดการเดนิทาง 10-18, 12-20, 19-27พ.ค., 28 พ.ค.-5 ม.ิย. 

    2-10, 14-22 ม.ิย., 28 ม.ิย.-6 ก.ค. 2559 

                            อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 75,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง 75,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 75,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 75,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) - 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  21,000.- 

ในกรณีทมีวีซีา่แลว้หรอืดาํเนนิการยืน่วซีา่เอง 3,000.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

 9.  คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเชงเกน้ 

10. คา่ทปิพนักงานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

4. คา่ธรรมเนยีมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  ((โดยมาตรฐาน 2 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 2 = 18 ยโูร หรอื ประมาณ 800 

บาท) 

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
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เง ือ่นไขการจอง 

1. ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 

     เงนิมดัจําแลว้เทา่น ัน้ 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

7. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจํุาเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

 

1. ทางสถานทตูมกีารแจง้เง ือ่นไขการเตรยีมเอกสารในการขอยืน่วซีา่ ดงัน ัน้ควรเตรยีมเอกสาร

ตามทีส่ถานทตูแจง้เง ือ่นไขมา หากทา่นเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จนทําให้

ไมส่ามารถยืน่วซีา่ไดห้รอืถกูปฏเิสธการอนมุตัวิซีา่ ทางบรษิทัสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจําหรอืคา่

ทวัรท์ ัง้หมด 

2. การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่าน ัน้ อตัรา

คา่ธรรมเนยีมวซี่าทางสถานทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากท่านโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซี่า ทาง

สถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 80 % จากราคาทัวร ์

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลือ่น

การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมใน

การมดัจําตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รอืมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจําตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธ   วซีา่ หรอืไม่ว่า

ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้ง

เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น 

แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ  

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่ี

อา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัทาํการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีส่ถานทตูหรอืศนูยย์ ืน่วซีา่ 

 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุ

การใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากหลังวันเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ ฉีก

ขาด มรีอยขดีเขยีน (สําหรับทา่นทีม่หีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ (ใชร้ปูสพีืน้หลงัขาว

เทา่น ัน้ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน , สติ๊กเกอรใ์ชไ้มไ่ด,้ หา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ) สดัสว่นใบหนา้ต ัง้แตป่ลายคาง จนถงึศรษีะประมาณ 3 ซม.  

(กรณุาอยา่ใหร้ปูเลอะหมกึ และอยา่ใหร้ปูมรีอยลวดเยบ็กระดาษ เพราะสถานฑตู

จะไมรั่บรปูแบบนี ้ทา่นอาจจะตอ้งถา่ยใหม)่ 

 

 

3. สําเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประชาชน/สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 20 ปี)/ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีน

หยา่/มรณะบตัร/ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้เคยเปลีย่น)  พรอ้มทัง้ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัย ์ยอ้นหลงั 3 เดอืน ของผู ้

เดนิทาง ขอจากทางธนาคารเทา่น ัน้ ตอ้งเป็น Statement ตวัเต็มจากธนาคารเทา่น ัน้ ไมใ่ชสํ่าเนา

จากสมดุบญัช ีและ อพัเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 
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               สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีากประจํา  

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรพัย(์ของผูท้ ีอ่อก

คา่ใชจ้า่ย) ยอ้นหลงั 3 เดอืน 

5. หลกัฐานการทาํงาน(ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้)   

- กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ เป็นภาษาองักฤษ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วัน

เริม่ทํางานและชว่งเวลาทีอ่นุมตัใิหล้าหยดุ ตอ้งมอีาย ุ1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่ ตอ้งสะกด ชือ่-สกลุ ใหต้รง

ตามหนา้พาสปอรต์ 

- กรณีเจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็น

กรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองสําเนาและประทับตราบรษัิทฯ (อายสํุาเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน) 

พรอ้มทัง้ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีเป็นนกัเรียน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยู ่

(สถานทูตไมร่บัเอกสารทีเ่ป็นบตัรนกัเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายุ 1 เดอืนกอ่นยืน่ว ี

ซา่) ตอ้งสะกดชือ่-สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

6. กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบดิา โดยมีการรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธ์และยนิดีชดเชย

ค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอําเภอตน้สังกัด พรอ้มทัง้ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ พรอ้ม

แนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา   โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา โดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหาย

ทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอําเภอตน้สังกัด พรอ้มทัง้ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ พรอ้มแนบสําเนา

บตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร และมคีวามสมัพันธอ์ะไรกนักบัเด็ก โดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้

ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มทัง้ฉบบั

แปลเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดามาดว้ย พรอ้มทัง้แนบ

สถานะทางการงานและการเงนิของบดิาหรอืมารดาเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด

เป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว พรอ้มทัง้ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

***กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาเซน็ชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มกบัเดนิทางมา

สมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย 

 

7. เบอรม์อืถอืทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวกพรอ้มอเีมล ์
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8. กรณุากรอกขอ้มลูภาษาไทยตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหถ้กูตอ้งดว้ย เนือ่งจากเป็นขอ้มลูทีต่อ้งสง่ใหก้บัทาง

สถานฑตู ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอกแทนทา่นได ้เพราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

 

9. ทา่นไมจ่ําเป็นตอ้งเซ็น รบัรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

                                                                                     

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าเชงเกนประเทศฝรัง่เศส 
 

(กรณุากรอกข้อมลูให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เน่ืองจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 
 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 
 
1. นามสกุล [ภาษาองักฤษ]………………………………………………….…………………………………… 
2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………….………………………………. 
3. ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………….……………………….……… 
4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………….…………………….. 
5. สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั) ………………………………………………………………..…………..….…………  
6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………..………….………… 
7. สญัชาตปัิจจุบนั .................................สญัชาตโิดยก าเนิด หากต่างจากปัจจบุนั……………….………….. 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 
9. สถานภาพ           โสด                       แต่งงาน (จดทะเบยีน)           แต่งงาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่         แยกกนัอยู ่                          หมา้ย (คู่สมรสเสยีชวีติ) 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณทีีผู่ส้มคัรขอวซี่าเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ใหใ้ส่ชื่อ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 
    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
11. ทีอ่ยูข่องผูข้อวีซ่า 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ………………………………………………………………………………………………………………… 
    หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ.................................................................. 

10. อาชพีปัจจุบนั(หากค้าขาย ให้ระบุด้วยวา่ค้าขายอะไร เช่น ขายเสื้อผา้ ขายอาหาร เป็นต้น) 

........................................................................................................ 
13. ช่ือบริษทัหรือร้านค้า และท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรบันกัเรยีน นกัศกึษา กรณุากรอกช่ือ ท่ีอยู่ของ

สถาบนัศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…… 

14. วซี่าเชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที.่....................................... ถงึวนัที.่............................................. 

 

 

 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิ้วมอืเพื่อการขอวซี่าเชงเกน้ก่อนหน้านี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบุวนัที ่หากทราบ)................................................ 

16.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซี่าหรอืไม่ 

    ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านกัอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซี่าเอง    มผีูอ้ื่นออกให(้ญาต/ิบรษิทั/องคก์ร)  

        กรณุาระบุชื่อ ......................................................  

สิง่ทีช่่วยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิง่ทีช่่วยในการด ารงชพี   
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   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีพ่กัทีม่ผีูจ้ดัหาให้ 

   ช าระค่าทีพ่กัล่วงหน้าแลว้    ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดระหว่างพ านกัมผีูอ้อกให้ 

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

   

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


