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HILIGHT 

 น าท่านบินตรงสู่  มหานครมิลาน 

(Milan) ประเทศอติาล ีเมอืงหลวง

แหง่แฟช ัน่ช ัน้น า  

 ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสู่ยอดเขา ยอดเขา

ไ ค ล น์ แ ม ท เ ท อ ร์ ฮ อ ร์ น  ( Klien 

Matterhorn) ยอดเขาทีม่รีปูทรงสวย

ทีสุ่ดของเทอืกเขาแอลป์ 

 ตื่นตาตื่นใจกบัพระราชวงัแวร ์ซายส ์

(Versailles Palace)  

 ชมปราสาทชลิยอง (Chillon Castle) 

แหง่เมอืงมองเทรอซ ์

 เที่ยวเมืองเบริน์ (Bern) เมืองหลวง

สวติเซอรแ์ลนด ์

 ชอ้ปป้ิงเต็มอ ิม่กบัปารสี 3 คนื  

 น ัง่รถไฟดว่น TGV เขา้สูป่ารสี 

 

Unforgettable time in Europe  

อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์

ฝร ัง่เศส 

10 วนั 7 คนื  

 

โดยสายการบนิไทย[TG] 

เดนิทาง : ตลุาคม – ธนัวาคม 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 68,900.- 
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กําหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 16-25 ต.ค.62 69,900 

วนัที ่ 29 พ.ย. – 8 ธ.ค.62 68,900 

วนัที ่ 6-15 ธ.ค. 62 69,900 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ 
    

2 
กรุงเทพฯ – สนามบนิมลิาน - เบอรก์าโม - ม ิ

ลาน 
 O O 

MILANO GIOIA 
หรอืเทยีบเทา่  

3 
มลิาน – แทส – เซอรแ์มต – ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสู่

ยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ O O O 
      

HOTEL POLLUX 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
เซอรแ์มต – มองเทรอซ ์– เบริน์ – อนิเทอรล์า
เคน O O   X 

CITY OBERLAND 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 ยอดเขาจงุฟราวด ์– ลเูซริน์ O O O 
IBIS STYLES 

LUZERN 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 
ลูเซริน์ – ซุก - กอลมาร ์– สตารส์บูรก์ – น ัง่
รถไฟ TGV สูป่ารสี O O O 

 

BEST WESTERN 
CDG AIRPORT 

หรอืเทยีบเทา่ 

7 ปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายร ์– ชอ้ปป้ิง O O X 
BEST WESTERN 
CDG AIRPORT 

หรอืเทยีบเทา่ 

8.  
ปารสี – ประตูชยันโปเลยีน – หอไอเฟล – 
OUTLET O O X 

BEST WESTERN 
CDG AIRPORT 

หรอืเทยีบเทา่ 

9. ปารสี – สนามบนิ O   
 

10. กรงุเทพ    
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพ 

21.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประต ู3 เคานเ์ตอร ์

D สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

วนัที ่2 กรงุเทพฯ – สนามบนิมลิาน - เบอรก์าโม - มลิาน 

00.40 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมลิาน โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 940  

*** สําหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แต่ 29 พ.ย. จะออกเดนิทางเวลา 00.35 น. 

และไปถงึมลิานเวลา 07.10 น.*** 

07.35 น. 

 

  

 

 

ถงึสนามบนิมลิาโนมัลเปนซา เมืองมลิาน ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศ

ไทย 6 ชัว่โมง) นําท่านผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่

เมอืงเบอรก์าโม (Bergamo) อกีหนึง่เมืองสําคัญของอติาลตีอนเหนือ ไดข้ ึน้ทะเบียน

เป็นเมืองมรดกโลกโดยยูเนสโก ้(UNESCO World Heritage Site) ดว้ยความสวยงาม

ของเมอืงทําใหม้นัีกทอ่งเทีย่วมาเยือนเป็นอันดับสองรองจากมลิาน โดยเมืองนี้แบ่งเป็น 

เมอืงใหม่ดา้นลา่ง ซติตา้ บาซซ่า (Citta Bassa หรือ Lower Town) จุดศูนยร์วมการเงนิ 

การคา้ ของเมือง นําท่านขึน้สูเ่มืองเก่าดา้นบนที่ตัง้อยู่บนเนินเขาซติตา้ อัลตา้ (Citta 

Alta หรือ Upper Town) เป็นเมืองเก่าทีเ่ต็มเป่ียมไปดว้ยมนตเ์สน่ห ์ตัวเมืองโอบลอ้ม

ดว้ยกําแพงเมืองที่ป้องกันการรุกรานจากขา้ศกึในอดีต นําท่านเขา้สูจ่ัตุรัสกลางเมือง 

Pizza Vecchia รายลอ้มไปดว้ยอาคารทีส่าํคญัและสวยงามมากมาย มีน้ําพุตัง้อยู่ใจกลาง

จัตุรัส ถ่ายรูปกับอาคารเทศบาล Campanone Torre Civica ,ถ่ายรูปกับมหาวหิาร 

Cattedrale di Bergamo e Battistero เขา้ชมหอบัพตศิมาของมหาวหิาร Santa Maria 

Maggiore Basilica วหิารประจําเมอืงทีส่วยงามโดยเฉพาะอย่างยิง่ภายในทีต่กแต่งอย่าง

วจิติรงดงาม ทัง้ภาพวาดเหลา่เทพตา่งๆ (วันอาทติย ์และ วันทีม่ีพธิีกรรมทางศาสนา จะ

ไม่สามรถเขา้ชมดา้นในได ้จะเป็นการถา่ยรูปดา้นนองแทนเทา่นัน้) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมลิาน (Milan) เมอืงทีเ่รยีกไดว้่า เป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชัน่ของ

โลก นําท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับ มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano) ที่

สรา้งดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิ ทีผ่สมผสานกนั เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟ้ืนฟู

ศลิปวทิยาการ ชมแกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele 

II) ทีนั่บว่าเป็นชอปป้ิงมอลลท์ีส่วยงาม หรูหราและเก่าแก่ทีส่ดุในเมืองมลิาน อนุสาวรีย ์

ของกษัตรยิว์คิเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูร้เิร ิม่การรวมชาตหิัวเมืองต่างๆในอติาล ีและ

อนุสาวรียข์องศลิปินชือ่ดังในยุคเรเนซองสอ์ีก 1 ท่าน คอื ลโิอนารโ์ด ดารว์นิซี ่ทีอ่ยู่ใน

บรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่ มเีวลาใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ชัน้นําจากทั่วทุก
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มุมโลก 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก MILANO GIOIA หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่3 มลิาน – แทส – เซอรแ์มต – ข ึน้กระเชา้ไฟฟ้าสู่ยอดเขาไคลนแ์มทเทอร์

ฮอรน์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพื่อเดนิทางสู่เมืองเซอร์แมท 

(Zermatt) เมอืงแห่งสกรีสีอรท์ ยอดนยิมทีไ่ดร้ับความนยิมสงู เนื่องจากเป็นเมอืงทีป่ลอด

มลพษิทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมอืงไม่ใชน้ํ้ามันเชือ้เพลงิ แต่ใชแ้บตเตอรี่เท่านัน้ 

และยังมฉีากหลงัของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น

ยอดเขาทีม่รีูปทรงสวยทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด ์

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย 

 

 

 

 

 

 นําท่านเดนิทางโดยกระเชา้ไฟฟ้าเพื่อสมัผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลนแ์มท

เทอรฮ์อรน์ (Klien Matterhorn) ทีส่งูถงึ 4,478 เมตร และไดช้ือ่ว่าเป็นยอดเขาทีม่ี

รูปทรงสวยทีส่ดุของเทือกเขาแอลป์ ชืน่ชมกับทวิทัศน์ทีส่วยงาม ณ จุดสงูทีส่ดุบรเิวณ

ไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ ขา้ชมถํ้าน้ําแข็งทีอ่ยู่สงูทีส่ดุในสวสิ ถ่ายรูปกับรูปแกะสลักน้ําแข็ง

ทีส่วยงาม ไดเ้วลาพอสมควร นําคณะเดนิทางลงจากเขาใหเ้วลาทา่นเต็มอิม่กบัเมอืงเซอร์

แมท (Zermatt) อสิระใหท้่านไดเ้ดนิชมเมือง ถ่ายรูปและเลือกซื้อของที่ระลกึตาม

อัธยาศยั 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HOTEL POLLUX หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 เซอรแ์มต – มองเทรอซ ์– เบริน์ – อนิเทอรล์าเคน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสูเ่มอืงมองเทรอซ ์(Montreux) เมืองตาก

อากาศทีต่ัง้อยู่รมิทะเลสาบเจนีวา ไดช้ือ่ว่ารเิวยีร่าของสวสิ ชมความสวยงามของทวิทัศน ์

บา้นเรือน รมิทะเลสาบ นําท่านถ่ายรูปกับปราสาทชลิยอง (ดา้นนอก) (Chillon castle) 

ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สรา้งขึน้บนเกาะหนิรมิทะเลสาบเจนีวา ตัง้แต่ยุคโรมัน

เรืองอํานาจโดยราชวงศ์ SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดนิทางของนัก

เดนิทางและขบวนสนิคา้ทีจ่ะสญัจรผ่านไปมาจากเหนือสูใ่ตห้รือจากตะวันตกสูต่ะวันออก

ของสวติเซอร์แลนด ์เนื่องจากเป็นเสน้ทางเดยีวทีไ่ม่ตอ้งเดนิทางขา้มเทือกเขาสงูชัน 

ปราสาทแห่งนี้จงึเปรยีบเสมอืนดา่นเก็บภาษีซึง่เอาเปรยีบชาวสวสิมานานนับรอ้ยปี 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย นําท่านเดนิทางสูก่รุงเบริน์ (Bern) ซึง่ไดร้ับการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็น
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 เมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบริน์ยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมือง

ทีม่คีณุภาพชวีติทีด่ทีีส่ดุของโลกในปี ค.ศ.2010 นําทา่นชมบ่อหมีสน้ํีาตาล (Bear Park) 

สตัวท์ีเ่ป็นสญัลักษณ์ของกรุงเบริน์ นําท่าน ชมมารก์าสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบันเต็มไป

ดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูตคิ เป็นย่านทีป่ลอดรถยนต ์จงึเหมาะกบัการเดนิเทีย่วชมอาคารเก่า 

อายุ 200-300 ปี นําทา่นลดัเลาะชม ถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนทีม่รีะดบัสงูสดุของเมืองนี้ 

ถนนกรัมกาสเซ ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม

นาฬกิาไซท้ ์คล็อคเคน่ทรัม อายุ 800 ปี ทีม่ ี“โชว”์ ใหด้ทูกุๆชัว่โมงในการตบีอกเวลาแต่

ละครัง้ นําท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ ์Munster สิง่ก่อสรา้งทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดใน

ประเทศสวติเซอร์แลนด ์ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพทีบ่รรยายถงึการ

ตดัสนิครัง้สดุทา้ยของพระเจา้ 

คํา่  อสิระอาหารคํา่ตามอัธยาศยั  

 หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงอนิเทอรล์าเกน (Interlaken) เป็นเมืองทีต่ัง้อยู่

ระหว่าง ทะเลสาบทนู (Lake Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ ์(Lake Brienz) อันเป็นแหล่ง

ท่องเทีย่วทีส่ําคัญ และ มีความสําคัญประหนึง่เมืองหลวงของแบรน์เนอรโ์อเบอลันด ์มี

ภาพของยอดเขาจูงเฟราเป็นฉากหลงั 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 ยอดเขาจงุฟราวด ์– ลูเซริน์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) เมอืงตากอากาศทีส่วยงามและยังเป็น

ทีต่ัง้สถานีรถไฟขึน้สู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อปี คศ.2001 องคก์าร

ยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจูงเฟรา เป็นพื้นทีม่รดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของยุโรป 

นําคณะน่ังรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ข ึ้นพิช ิตยอดเขาจูงเฟราที่มีความสูงกว่า

ระดับน้ําทะเลถงึ 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างเสน้ทางขึน้สูย่อดเขาท่านจะได ้

ผ่านชมธารน้ําแข็งทีม่ขีนาดใหญ่จนถงึ สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานี

รถไฟทีอ่ยู่สงูทีส่ดุในยุโรป (Top of Europe) เขา้ชมถ้ําน้ําแข็ง (Ice Palace) ทีแ่กะสลัก

ใหส้วยงาม อยู่ใตธ้ารน้ําแข็งลกึถงึ 30 เมตร 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 

บา่ย พาท่านชมววิที ่ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จุดชมววิทีส่งูทีส่ดุในยุโรป ทีร่ะดับความ

สงูถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีถ่งึชายแดนสวสิ สมัผัสกบัภาพของธาร

น้ําแข็ง Aletsch Glacier ทีย่าวทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม.และหนาถงึ 700 

เมตร โดยไม่เคยละลาย อสิระใหท้่านไดส้นุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหมิะบนยอดเขา

และเพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนยอดเขา และทีไ่ม่ควรพลาดกับการสง่โปสการด์โดยทีทํ่า

การไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุในยุโรป นําคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซํ้าเสน้ทางเดมิ ให ้

ทา่นไดช้มววิทวิทศันท์ีส่วยงามและแตกตา่งกนัจนถงึ สถานีรถไฟเมอืงลาวทเ์ทอบรุนเนนิ
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(Lauterbrunnen)  จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิม

อันดับหนึง่ของสวติเซอร์แลนด ์ทีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นพา

ทา่นชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพื่อ

เป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิที่เกดิจากการปฏวิัตใิน

ฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มีความยาวถงึ 204 

เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น้ํารอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึง่เป็นเหมือนสญัลักษณ์ของ

เมืองลูเซริน์ เป็นสะพานไมท้ีม่ีหลังคาทีเ่ก่าแก่ที่สุดในยุโรป สรา้งข ึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 

โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัตศิาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน 

จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิ เชน่ ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, 

นาฬกิายีห่อ้ดงั อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก IBIS STYLES LUZERN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 ลูเซริน์ – ซุก - กอลมาร ์– สตารส์บูรก์ – น ัง่รถไฟ TGV สูป่ารสี  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงซุก (Zug) เมอืงเล็กๆ รมิทะเลสาบทีส่วยงามราวกบัเทพนยิาย

ตัง้อยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลว้ 

เมอืงนี้ยังมอีัตราการเก็บภาษีทีค่อ่นขา้งตํา่จงึถอืเป็นทีต่ากอากาศทีน่ยิมของเหล่าเศรษฐ ี

คนดงัสาํคญัระดบัโลกมากมายมาเยอืน ทา่นอาจจะเห็นซเูปอรค์ารจ์อดเรยีงรายอยู่ 2 ขา้ง

ทาง จนเป็นเรื่องธรรมดาไปเลย นําท่านชมเมืองชมหอนาฬกิาเมืองซุก (Clock Tower) 

แลนดม์าร์กทีส่ําคัญแห่งหนึง่ของเมือง ดว้ยความสงูของหอถงึ 52 เมตรและความโดด

เด่น ของหลังคาซึง่เป็นสีน้ําเงินขาวโดนเด่นตัดกับสหีลังคาสีน้ําตาลของบา้นเมือง

สวยงามอย่างยิง่ มเีวลาใหท้่านเดนิข ึน้บันไดสูจุ่ดชมววิดา้นบนของหอนาฬกิา ทีท่่านจะ

สามารถเห็นววิทีส่วยงามโดยรอบของเมืองซุก นําท่านเขา้ชมโบสถเ์ซนทอ์อสวอรล์ (St 

Oswald's church) โบสถศ์กัด ิส์ทิธิท์ีส่าํคญัของเมอืง ตวัโบสถส์รา้งข ึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 1478 

ใชเ้วลาการก่อสรา้งนานถงึ 6 ปี ถือเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่สําคัญที่สุดในช่วง

โกธคิตอนปลายแห่งหนึง่ในสวติเซอรแ์ลนด ์นอกจากนี้ ชาวสวสิยังมีความเชือ่อีกว่า ถา้

ใครมเีรือ่งทุกขร์อ้นใดๆ หรือเจ็บป่วย ถา้ไดม้าขอพรกับโบสถแ์ห่งนี้ จะชว่ยบรรเทาใหด้ี

ข ึน้อย่างรวดเร็ว (กรณีถา้มีพธิีภายในโบสถ ์อาจไม่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้ชม) นําท่านเขา้

ชมรา้นทําทองทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) 

ของครอบครัว Lohri เปิดทําการตัง้แตส่มัยศตัวรรตที ่16 ภายในตวัอาคารมกีารตกแตง่ใน

รูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยจักวรรดนิโปเลียน มีซุม้ประตูและเสาโรมัน มีรูปปั้นและ

จติรกรรมฝาผนัง ดว้ยการวาดลายหนิอ่อนดว้ยมอื ในปี 1971 ไดเ้ปิดรา้นนี้เป็นพพิธิภัณฑ์

ศลิปะลํ้าค่าและเครื่องประดับหายาก และบางชิน้มีเพียงช ิน้เดียวในโลก มีเวลาใหท้่าน

เดนิชืน่ชมอาคาร งานศลิปะลํ้าคา่และเครื่องประดับหายากแลว้ ในสว่นของ Lohri Store 
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ยังมีนาฬกิาชัน้นําระดับโลกใหท้่านเลอืกซือ้เลอืกชมอาท ิเชน่ Patek Philippe, Franck 

Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-

LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ หลงัจากนัน้นําท่านเดนิทางขา้พรหมแดนสวสิ 

– ฝรั่งเศสสูเ่มอืงเมอืงกอลมาร ์(Colmar) ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงหลวงของไวนแ์ห่งแควน้

อาลซัส (Capitale des Vins d'Alsace) เป็นเมืองทีม่ีชือ่เสยีงในการอนุรักษ์เมืองใหค้ง

บรรยากาศของเมืองโบราณ โดยเฉพาะในตัวเมืองเก่าทีเ่รียงรายไปดว้ยเรือนไมเ้ก่าแก ่

รา้นคา้สวยงาม โบสถ ์พพิธิภัณฑ ์ครสิตศ์าสนสถาน และรา้นคา้และที่อยู่ อาศัยที่คง

สภาพเหมือนเมืองในยุคกลางไดอ้ย่างดสีดุแห่งหนึง่ในประเทศ เมืองนี้มีคลองตัดไปมา 

จนไดร้ับสมญานามว่า “Little Venice”  นําท่านถ่ายรูปกับ มหาวหิารเซ็นตม์ารต์นิ โบสถ์

คาทอลกิเกา่แกข่นาดใหญ่ทีส่รา้งข ึน้จากหนิสชีมพูทัง้หลงั สรา้งข ึน้ในราวปี ค.ศ. 1234-

1365 ถอืเป็นโบสถท์ีใ่หญ่ทีส่ดุของเมืองกอลมาร ์สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิที่

สวยงามโอ่อ่า  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงสตราสบรูก์ (Strasbourg) ประเทศฝรั่งเศส เมืองหลวง

แห่งแควน้อัลซาส (Alszce) ทีม่ี 2 วัฒนธรรม คอืฝรั่งเศสและเยอรมนี เนื่องจากผลัดกัน

อยู่ภายใตก้ารปกครองของ 2 ประเทศนี้สลับกันไปมา สตราสบูร์ก เป็นเมืองใหญ่มี

สถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็นร่องรอยประวัตศิาสตรใ์หช้าวเมอืงปัจจุบันไดช้ืน่ชม 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 นําคณะน ัง่รถไฟความเร็วสงู TGV สูม่หานครปารสี วิง่ดว้ยความเร็ว 300 กโิลเมตร ต่อ

ชัว่โมง จนถงึเดนิทางมาถงึสถานีรถไฟ Gare Du East ในมหานครปารีส (Paris) เมือง

หลวงของประเทศฝรั่งเศส เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ตดิอันดบั 1 ใน 10 ของโลกที่

นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเ ป็นหนึ่งในศูนย์กลางทาง

เศรษฐกจิและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแห่งหนึ่งของโลกที่ทรงดว้ยอทิธพิลของการเมือง 

การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชัน่ วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ทําใหก้รุงปารีสเป็นหนึง่ในเมืองที่

สาํคญัทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก BEST WESTERN CDG AIRPORTหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7 ปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายน ์– ชอ้ปป้ิง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เด ินทางสู่  เมืองแวร์ซายส์ นําเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวร ์ซายส ์

(Versailles Palace) อันยิง่ใหญ่ (มไีกดท์อ้งถิน่บรรยายในพระราชวัง) ทีส่รา้งข ึน้ตาม

พระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี ่14 ภายในตกแต่งอย่างวจิติรอลังการ ทัง้จติรกรรม

ฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึง่เป็นการใชเ้งนิอย่างมหาศาล พาท่านชม

หอ้งตา่งๆของพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจําพระราชวัง,ทอ้งพระโรงทีต่กแต่งอย่าง

วจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี่, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทีม่ีความยาวถงึ 
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73 เมตร ซึง่เป็นหอ้งที่พระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราช

เคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ี ่14 แห่งฝรั่งเศส อีกทัง้ยังเป็นหอ้งทีใ่ชส้ําหรับจัด

งานเลีย้งและเตน้รําของพระนางมาร ีอังตวัแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี ่16, ชมหอ้ง

บรรทมพระราชนิีทีต่กแตง่อย่างงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีน

ทีย่ ิง่ใหญ่ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย จากนัน้เชญิเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ราคาถูกในรา้นคา้ปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาท ิ

เชน่ เครือ่งสาํอาง น้ําหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า จากนัน้พาท่านสมัผัสกับบรรยากาศทีเ่ต็ม

ไปดว้ยนักชอ้ปป้ิงจากทัว่ทกุมุมโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารสีทีแ่กลเลอรี ่

ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิจาก

รา้น Bucherer รา้นดังของสวสิ ทีม่ีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสนิคา้มากมาย 

อาทเิชน่ ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬกิายี่หอ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, 

Tag Heuer เป็นตน้ 

คํา่  อสิระอาหารคํา่ตามอัธยาศยั 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก BEST WESTERN CDG AIRPORTหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่8 ปารสี – ประตชูยันโปเลยีน – หอไอเฟล – OUTLET 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําเทีย่วชมความงดงามของมหานครปารสี ผ่านลานประวัตศิาสตรจ์ัตรุัสคองคอรด์ (Place 

de la Concorde) ทีพ่ระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสนิประหาร

ชวี ิตโดยกโิยตนิในสมัยปฏวิัตฝิรั่งเศส จากนั้นเขา้สู่ถนนสายโรแมนตกิชองป์เอลเิซ ่

(Champs Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจัตรุัสคองคอรด์ตรงสูป่ระตูชยันโปเลยีน, นําชมและ

ถ่ายรูปคู่กับประตูชยันโปเลยีน (Arc de Triomphe) สญัลักษณ์แห่งชัยชนะของ

จักรพรรดนิโปเลยีนในศกึ เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดยเริม่สรา้งข ึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่

มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 ใหเ้วลาท่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ชัน้นําบนถนนชองป์เอลเิซ่ ที่

เต็มไปดว้ยรา้นคา้สดุหรูหรา สนิคา้แฟชั่นมากมาย แลว้นําถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกับหอไอ

เฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่สงูตระหง่านคูน่ครปารสีดว้ยความสงูถงึ 1,051 

ฟตุ ซึง่สรา้งข ึน้ในปี ค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่ จากนัน้นําท่านลอ่งเรอืบา

โตมชุ (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น้ําแซนทีไ่หลผ่านใจกลางกรุงปารีส 

ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น้ํา 

เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่าประทบัใจ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่La Vallee Village Outlet  แหล่งชอ้ปป้ิงทีร่วมรา้นคา้แบรนดเ์นม

ดงัมากมายกว่า 110 รา้น สมัผัสประสบการณ์การชอ้ปป้ิง ทีค่รบครันดว้ยสนิคา้ชัน้นําตา่งๆ 

มากมาย เชน่ Superdry,Kenzo, Longchamp, Polo ralph lauren , Coach , Fred 
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Perry, Ermenegildo Zegna, Salvatore Ferragamo ,Gucci, Guess, Hugo Boss, 

L'Occitane en Provence, Marc Jacobs, Montblanc, Paul Smith, Samsonite ฯลฯ 

อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 

คํา่  อสิระอาหารคํา่ตามอัธยาศยั 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก BEST WESTERN CDG AIRPORT หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่9 ปารสี – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําเด ินทางสู่ สนามบินชาร์ล เดอ โกล เพื่อใหท้่านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax 

Refund) และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.40 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG931 

*** สําหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แต ่29 พ.ย. จะออกเดนิทางเวลา 12.30น. 

และไปถงึกรงุเทพเวลา 06.00 น.*** 

วนัที ่10 กรงุเทพ 

05.55 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูดิดยสวัสดภิาพ 
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โปรแกรม :  Unforgettable time in Europe 

อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัง่เศส 

10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 

2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

16-25 ต.ค.62 69,900 69,900 69,900 69,900 46,900 12,500 

29 พ.ย. – 8 ธ.ค.62 68,900 68,900 68,900 68,900 45,900 12,900 

6-15 ธ.ค. 62 69,900 69,900 69,900 69,900 46,900 12,900 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทุกคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

   
   
   

  

 QE3MXP-TG022 หนา้ 11 จาก 16 

 
 

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ช ิน้,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศฝรั่งเศส (ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งชาํระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวันยืน่ เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 

บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (18 ยูโร) 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (30 ยูโร) 
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เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าทีค่่อนขา้ง

นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัตวิีซา่ได ้ 

3. สาํหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทํางานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพํานัก

หรอืศกึษาอยู่เทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน โดยนับวันเร ิม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่คํารอ้งขอวีซ่า และจํานวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างสาํหรับตดิวซีา่ไม่ตํา่กว่า 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองทีน่ั่งพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัว๋เครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิข ึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เชน่ สามารถเปิด
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ประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วัน ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3.แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที ่บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รือมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจําตั๋วเครื่องบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจํานวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง

โรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติํา่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ีขนาดกะทดัรัต  

     และไม่มอี่างอาบน้ํา ซึง่ข ึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่ง 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัทําการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื
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พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สูง2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบุคคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นหู เห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยชํารดุ*** 

ตวัอยา่งรปู 

 

 

3. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางาน, วันลา 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลงั 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการฝาก

หรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

   
   
   

  

 QE3MXP-TG022 หนา้ 16 จาก 16 

 
 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ญัชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

สําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 
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เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 
 

    (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มลูนีใ้นการจองควินดั
หมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลงัจะตอ้งตรง

กบัขอ้มลูทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ัน้) 

 

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

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

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

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 
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8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตํุา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

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

   E-MAIL (ตอ้งระบุ)............................................................................................ 

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

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.........................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 
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      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

  

สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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