
 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

  

 

  

 

  

พิเศษกบัเมนู!!  สปาเกต็ตี และพซิซ่าต้นตาํรับ , ฟองดูต้นตํารับสวิตเซอร์แลนด์ ,  

ฝรังเศส หอยเอสคาโก้ + ไวน์  , และอาหารไทย ณ กรุงปารีส 

โปรแกรมนีคดักรองมาเป็นอย่างดี  เทียวครบ  พกัดี  ทานเยยีม   

ไม่เร่งรีบ  ไม่อดัแน่นจนกลายเป็นชะแว๊ปทัวร์ !!!!!!! 

กาํหนดการเดินทาง  

เดือนกมุภาพนัธ์ : 7 – 16 ก.พ. (วันวาเลนไทน์) //  9 – 18 ก.พ.  (วนัหยดุมาฆบูชา) 

เดือนมีนาคม :   –  มี.ค.  

เดือนเมษายน :  20 – 29 เม.ย.  

วนัทีแรก ( )    ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ( กรุงเทพฯ) 

.  น.   คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัที สนามบินสุวรรณภูม ิชัน  เคาน์เตอร์ D สายการบิน สายการบินไทย (TG) เจา้หนา้ที

บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระบตัรทีนงัขึนเครือง 

 



วนัทีสอง ( )    โรม – โคลอสเซียม – นาํพุเทรวี– กรุงวาติกัน – มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ –วหิารแพนเธออน  –  ปิซ่า 

.  น.  ออกเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาล ีโดยเทียวบินที TG 944 บริการอาหารและเครืองดืมตลอดเทียวบิน 

.  น.     เดินทางถึง สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี (ฟูมิซิโน)  หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแลว้ นําท่าน

เดินทางโดยรถโคช้สู่ กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซึงมีอดีตอนัยิงใหญ่ และเกรียงไกรในยุคจกัรวรรดิ

โรมนัเรืองอาํนาจเมือราวกว่า 2,000 ปีทีผ่านมา จากนนันาํท่านเดินทางเขา้สู่ 

นครรัฐวาติกัน รัฐอิสระทีปกครองตนเองเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์

นิกายโรมันคาทอลิก นําท่ านเข้าชมภายใน มหาวิหารเซนต์ปี เตอร์ 

สถาปัตยกรรมลาํค่าทีสุดแห่งหนึงของโลกซึงตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชม

รูปปันแกะสลัก “เพียต้า” ผลงานของศิลปินเอก ไมเคิลแองเจโล  เสา

พลบัพลาทีออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซึงปัจจุบนัเป็นสิง

ลาํค่าคู่บา้นคู่เมืองของอิตาลีชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนั

ศกัดิสิทธิ โรมนั ฟอรัม,จากนนัคณะแวะถ่ายรูปทีระลึกดา้นหน้า สนามกีฬา

โคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนาม

กีฬายกัษที์สามารถจุคนไดก้ว่า 50,000 คน การออกแบบอย่างชาญฉลาดสร้างให้สนาม

กีฬามีลกัษณะเป็นรูปวงรี เพือใหผู้เ้ขา้ชมรู้สึกเขา้ใกลน้กักีฬา ถือเป็นตน้แบบของสนาม

กีฬาในปัจจุบนั จากนันให้ ท่านถ่ายภายคู่กับประตูชัยคอนสแนติน สัญลกัษณ์แห่งชัย

ชนะและทีมาของ “ ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม ” รถโคช้นาํท่านวิงผ่านชมสถานทีต่างๆรอบ

กรุงโรม 

 เทียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 จากนนันาํท่านชม นาํพุเทรว ีเป็นนาํพุทีสวยงามและมีชือเสียงมากทีสุดในโลก ชือ “เทรวี” นนัมาจากคาํว่า“ตรีวิอุม” 

หมายถึงพบกนัของถนนสามสาย เป็นอนุสรณ์สไตลบ์ารอค ออกแบบและ

ก่อสร้างโดย นิโคลา ซาลวี ซึงองค์สมเด็จสันตะปาปา ครีเมนต์ที ได้

มอบหมายให้สร้างขึนในปี  การก่อสร้างดาํเนินเรือยมาจนกระทงั

ภายหลงัการสินพระชนมส์มเด็จสันตะปาปาที เออร์บนั ที ไดห้ยุดชะงกั

ลง และดาํเนินการสร้างต่อมาจนแลว้เสร็จในปี  รวม ใชเ้วลาทงัสิน 

ปี ทางระบายนํา เวอร์โก้ บริเวณลานดา้นหน้านันก่อสร้างมากว่า ปี ครังสมยัโรมโบราณซึงปกครองโดย

จกัรพรรดิออกสัตสั ซึง ตรงเวลา  ปี ก่อนคริสตศกัราช รูปปันแกะสลกัทีเลิศหรูอลงัการทีอวดโฉมให้ผูไ้ปเยือน

ไดย้ลนนั ไดแ้นวคิดจากความยิงใหญ่ของเทพเจา้เนปจูน “เทพแห่งทอ้งทะเล” ว่ากนัว่า หากใครทีไดโ้ยนเหรียญลง

ไปในนาํ เขาหรือเธอผูน้นัจะไดก้ลบัมาเยือนอีกในสกัวนั จากนันให้คณะไดถ่้ายรูปภาพคู่ บันไดสเปน เป็นบนัไดใน

กรุงโรม ประเทศอิตาลี ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ชือ Francesco de Sanctis  

เชือมระหวา่ง Piazza di Spagna และ Piazza Trinità dei Monti เป็นบนัไดทีกวา้งทีสุดและยาว

ทีสุดในทวีปยโุรป มีขนับนัไดทงัหมด 138 ขนั ใช้สําหรับเดินเล่นหรือเลือกซือสินคา้ต่างๆ ที

ย่าน บนัไดสเปน นับว่าเป็นแหล่งพกัผ่อนของชาวอิตาลีและ นักท่องเทียวหลากหลายเชือ

ชาติ  นาํท่านชม วิหารแพนเธออน เป็นสถาปัตยกรรมสําคญั สร้างขึน โดยจกัรพรรดิมาร์

คุส วิบซานิอุส อะกริบปา จุดมุ่งหมายในการสร้างไม่ชัดเจนต่อมามีการสร้างใหม่ในสมยั



จักรพรรดิฮาเดรียน ใน ค.ศ. 126 และซ่อมใหญ่ในปี ค.ศ. 202 โดย

จักรพรรดิ เซพติมิอุส เซเวรุส และคาราคาลา การก่อสร้างในสมัย

จกัรพรรดิฮาเดรียนมีวตัถุประสงคเ์พือใชเ้ป็นเทวสถานของเทพเจา้โรมนั 7 

องค์หรือเทพแห่งดาวในระบบสุริยะ APOLLOพระอาทิตย์ DIANA 

พระจนัทร์ MARS องัคาร  MERCURY พุธ JUPITER พฤหสั VENUS 

ศุกร์ SATURN เสาร์ ลกัษณะเด่นของตวัวิหารคือมีหลงัคาทรงกลมและ

โคง้เป็นครึงวงกลมวางอยู่บนเสาหินแกรนิตขนาดมหึมา วิหารมีความสูงถึง .  เมตร รายละเอียดของโดมหลงัคา

ภายในวิหาร รวมถึงโครงสร้างทีแข็งแรงและยืนหยดัมานานกว่าสองพันปี ตงัแต่คริสต์ษตวรรษที  เป็นต้นมา 

วิหารแห่งนีถูกใชเ้ป็นโบสถโ์รมนัแคธอริค อุทิศแด่พระแมม่ารีและผูพ้ลีชีพเพือศาสนา ออกเดินทางสู่ แคว้นทอสคา

น่า เมืองปิซ่า  ท่านจะไดช้มทิวทศัน์อนัสวยงามของบา้นเรือนแบบอิตาลีและปราสาทตงัสูงสง่างามอยู่บนเนินเขา 

และเป็นแหล่งผลิตไวทช์นัดีของเมืองนี 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร  

 (อาหารพืนเมือง สปาเก็ตตีต้นตําหรับอติาล+ีสเต็ก + ของหวาน) 

 

 

 

 

 

  พกัคา้งคืน ณ GALILEI  HOTEL หรือเทียบเท่า (คืนที 1) 

 

วนัทีสาม ( ) เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า  ใน  สิงมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – นังเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ –   

                           จัตุรัสซานมาร์โค – วหิารซานมาร์โค  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

                    นาํท่านชม หอเอนเมืองปิซา  ใน  สิงมหัศจรรย์ของโลก  ทีเมืองปีซา   ประเทศอิตาลี  เป็นหอทรงกระบอก  ชนั 

สร้างดว้ยหินอ่อนสูง  ฟุต เริมสร้างเมือค.ศ.  แต่การก่อสร้างตอ้งหยุดชะงกัลงเมือก่อสร้างไปไดป้ระมาณ -

 ชัน เนืองจากพืนดินใต้อาคารเริมยุบลงจากการที

รากฐานของอาคารไมม่นัคงพออยา่งไรก็ตามต่อมาได้

มีการก่อสร้างเพิมเติมจนเสร็จสินเรียบร้อยเมือปีค.ศ.

ซึงมีการเปลียนแปลงบางส่วนของโครงสร้าง

ดา้นบนไปจากแผนผงัเดิมเพือถ่วงดุลกบัการเอียงของ

หอ โดยรวมระยะเวลาก่อสร้างทงัสิน    ปี แต่ตวัหอก็ยงัเอนไปจากแนวตงัฉากถึง ฟุตปัจจุบนันีไดปิ้ดไม่ให้

นกัท่องเทียวขึนไปชมขา้งบนแลว้   เนืองจากว่าหอจะเอนลงเรือยๆ ซึงบรรดาวิศวกรกาํลงัหาทางทีจะหยุดยงัการ

เอนและอนุรักษ์ให้มีสภาพเอียงไวใ้หอ้นุชนรุ่นหลงัไดช้มไปอีกนานๆ สําหรับหอเอนปิซานีภายในมีเสาหินอ่อนที

สลกัลวดลายดว้ยฝีมือจิตรกรชือดงัแห่งยุคไดส้ลกัลวดลายไวส้วยงามมาก  ณ  ทีหอเอนปิซาแห่งนีเป็นทีทีกาลิเลโอ

ขึนไปทาํการทดลองทางวิทยาศาสตร์เกียวกบัแรงดึงดูดของโลก  



เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารจนี) 

บ่าย ท่าน เดินทางสู่ เกาะเวนิส – เมรเตร้ เมืองท่องเทียวทีไดรั้บการกล่าวขานว่าโรแมนติกทีสุดแห่งหนึงของโลก “เมือง

ทีใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า  เกาะ และมีสะพานเชือมมากกว่า  แห่ง เดินทางสู่ 

เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิสระหว่างทางท่านจะได้ชม

อนุสาวรียข์องพระเจา้วิคเตอร์เอมานูเอลที  บิดาของชาวอิตาเลียน ให้

ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับสะพานถอนหายใจ ทีเชือมต่อระหว่าง “Doge 

Palace” ซึงเคยเป็นทีประทับของเจา้ผูค้รองนครเวนิซในอดีต อีกทงัยงั

เป็นศูนย์กลางของการปกครองแควน้ในยุคสมยันันอีกดว้ย ชม จตัุรัส

เซนต์มาร์คโค ทีมีโบสถเ์ซนต์มาร์คเป็นฉากหลัง สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกชอ้ปปิงสินคา้

พืนเมืองของเวนิซตามอธัยาศยั อาทิ เครืองแกว้มูราโน่ ตน้ตาํรับของการเป่าแกว้ของชาวมูราโน่ เป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะมาตงัแต่บรรพชน โดยเครืองแกว้แต่ละชินมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นทียอมรับจากนกัท่องเทียวทวัโลก  ได้

เวลาสมควรนาํท่านเดินทางกลบัเมือง เมสเตร้ 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ  ภัตตาคาร 

             (อาหารพืนเมือง พซิซ่าต้นตํารับอิตาล+ีสเต็ก+ของหวาน) 

  พกัคา้งคืน ณ DELFINO HOTEL VENEZIA MESTRE หรือเทียบเท่า (คืนที 2) 

 

วนัทีสี ( )       เมสเตร้ – มลิาน – อนิเทอร์ลาเค่น( สวิตเซอร์แลนด์ ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

                     นาํท่านเดินทางไปยงั เมืองมิลาน เป็นเมืองหลวงของแคว้นลอมบาร์เดีย และเป็นเมืองสําคญัในภาคเหนือของ

ประเทศอิตาลี ตงัอยู่บริเวณทีราบลอมบาร์ดี มีชือเสียงในดา้นแฟชนัและศิลปะ 

ซึงมิลานถูกจดัให้เป็นเมืองแฟชนัในลกัษณะเดียวกบั นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน 

และ โรม นอกจากนีมิลานยงัเป็นทีรู้จกัจากประเพณีคริสตม์าสทีเรียกว่า ปาเนต

โตเน (Panettone) อุตสาหกรรม ผา้ไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อลัฟา โรมีโอ 

รวมไปถึง สโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลาน และ สโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน  

ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งมลิาน (Duomo di Milano) เป็นสัญลักษณ์ทีโดดเด่นทีสุดของเมืองมลิาน และเป็นวิหาร

หินอ่อนสถาปัตยกรรมโกธิกทีใหญ่ทีสุดในโลก ซึงใช้เวลาสร้างนานถึง  ปี ลักษณะเด่นของวิหารที

นอกเหนือจากความวิจิตรงดงามแลว้ ยงัประดบัประดาไปดว้ยรูปันนบักว่า  รูป ทีสวยงามไม่แพก้นั  

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั (อาหารจนี) 

บ่าย นาํท่านเดินทางโดยรถโคช้ สู่ เมืองอนิเทอร์ลาเค่น เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด ์ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตงัอยูร่ะหวา่งทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ 

Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิงท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือชือ , นาฬิกาดอกไม ้ , 

สถานคาสิโน ฯลฯ ใหท่้านเดินเล่นพกัผอ่น ชืนชมบรรยากาศของตวัเมืองทีมีทุ่งหญา้กวา้งกลางเมือง มีสวนดอกไม้

เลก็ๆ น่ารักสร้างสีสันให้ตวัเมือง รวมทงัมีอาคารคาสิโนคูซาลอายุกวา่ 100 ปีทีงดงามดว้ยสถาปัตยกรรมทีโดดเด่น 

และยงัเป็นคาสิโนของเมืองอีกดว้ย  

คาํ  รับประทานอาหารคํา  ณ ภัตตาคาร (ฟองดู ต้นตํารับสวิตเซอร์แลนด์) 



  พกัคา้งคืน ณ  CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า (คืนที ) 

 

วนัทีห้า ( )    พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟทีสูงทีสุดในยุโรป – ถาํนําแข็ง ปี  –  สวิสสฟิงซ์ –  ลูเซิร์น 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํคณะออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศขึนมุ่งหนา้ขึนสู่หมู่ บ้านกรินเดลวาลด์กรุน เพือนําท่านขึนรถไฟ สาย

จุงฟราวบาห์เนน ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทศัน์แบบ

สวิสเซอร์แลนด์ขนานแท้ ทีมีทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ดอกไม้ป่าบาน

สะพรังในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปลียนสีในช่วงฤดูใบไมล่้วงบา้น

หลงันอ้ยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต ์ฝงูววัพืนเมืองทีกระจดั

กระจายแทะเล็มหญ้าอยู่ทัวบริเวณ ลาํธารนําธรรมชาติเล็กๆทีใส

สะอาดและฉากหลงัทีมีภูเขาหิมะตงัตระหง่านขาวโพลน ซึงจะทาํให้

คณะไดรั้บความประทบัใจเป็นอย่างยิง พร้อมนาํคณะเปลียนบรรยากาศโดยการ นังรถไฟชมวิวท่องเทียวธรรมชาติ

บนภูเขาสูง แห่งแอลป์  แล้วเปลยี  นเป็นรถไฟสายภูเขาทีสถานีไคลน์ไชเด็กรถไฟทีจะนาํท่านเดินทางลอดอุโมงคที์

ชาวสวิสฯไดข้ดุเจาะไวที้ความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทังถึง สถานีรถไฟทีสูงทีสุดในยุโรป Top of Europe บน

ยอดเขาจุงเฟรา ซึง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานนําแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx  

นกัท่องเทียวหลายๆคนบอกว่าทีนีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่งนีปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลน

ตลอดทงัปี ในปี 2001  อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยักบัแบบจุใจ ไม่มีเร่งรีบ จากนนันาํท่าน 

ชม ถํานาํแข็ง1,000 ปี  ทีสร้างโดยการเจาะธารนาํแขง็เขา้ไปถึง 30 เมตร พร้อมชมนาํแข็งแกะสลกัรูปร่างต่าง จากนนั

ชมวิวทิวทศันแ์ละสมัผสัหิมะทีลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากทีทาํการไปรษณียที์สูงทีสุด

ในโลกพร้อมซือของทีระลึกต่างๆตามอธัยาศยั... 

เทยีง   รับประทานอาหารกลางวันเมนูทีดทีีสุด ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา  

บ่าย นาํท่านขึน สวิสสฟิงซ์ หรืออาคารสังเกตุการณ์ ทีความสูง ,  เมตร/ ,  ฟิต ท่านสามารถชมวิวไดร้อบ  

องศาจากระเบียงไดป้ระสบการณ์แสนประทบัใจการเดินทางสู่ ยุงค์ ฟราวยอร์ค-หลังคายุโรป ไปแล้วไม่ได้มาจุดชม

ววิ จุดนเีหมือนมาไม่ถึง ไดเ้วลาอนัสมควรนาํคณะเดินทาง

ลงจากยอดเขา โดยเส้นทางรถไฟอีกดา้นหนึงเพือ เปลียน

บรรยากาศ ไม่ใหซ้าํทางเดิมผา่นเมือง เวนเกน้ เมืองทีสร้าง

บา้นแบบสวิตเซอร์แลนด์ ซึงมีความสวยงามมากจนยากที

จะลืม  แวะเปลียนรถไฟทีสถานีไคลน์ไชเด็คซึงบริเวณสถานีนี ลน้เกลา้รัชกาลที  เคยเสด็จมาแลว้  จนกระทงัถึง

เมืองเลาเท่นบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN) หลงัจากนนันาํท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองนีตงัอยู่ริมทะเลสาบขนาด

ใหญ่ทีชือว่า เวียวาลด ์สแตร์ทเตอร์ อนัหมายถึงทะเลสาบสีพนัธรัฐ  

 คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร  

  พกัคา้งคืน ณ  Ibis Styles Luzern City หรือเทียบเท่า (คืนที ) 

 

 



วนัทีหก ( )   เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต – เดนิเล่นชิวๆชมเมือง – ดิจอง  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํท่านชม สะพานไม้ชาเปล สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นสะพาน  

ไม้ทีเก่าแก่มีอายุ หลายร้อยปี  นําท่าน ชม  อนุสาวรีย์สิงโต 

สั ญ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ค ว า ม ซื อ สั ต ย์ แ ล ะ ก ล้ า ห า ญ ข อ ง ช า ว

สวิสเซอร์แลนด์ ทีเสียชีวิตในประเทศฝรังเศส ระหว่างการต่อสู้

ป้องกนัพระราชวงัในคราวปฏิวติัใหญข่องฝรังเศสแกะสลกัอยู่บนหนา้ผาหิน อิสระ

ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง(ไม่ใช่วิงชมเมือง) หรือ  ชอ้ปปิง นาฬิกาสวิสฯ   อาทิ 

ROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP เป็นตน้ หรือเลือกซือของ

ฝากของทีระลึกเช่น มีดสวิสฯ พร้อมสลกัชือ, สินคา้พืนเมืองของทีระลึก, ช็อคโก

แลต เป็นตน้ 

เทยีง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 จากนนัออกเดินทางโดยรถโคช้ขา้มพรมแดนของ สวสิเซอร์แลนด์- ฝรังเศส เดินทางผา่นทุ่งราบอนักวา้งใหญ่สู่เขต

แควน้เบอร์กนัดี ทีมีการปลูกตน้มาสตา้เพือนาํมาผลิตมาเป็น มสัตาร์ด อีกทงัยงัเป็นแหล่งผลิตไวน์ชนัดีของประเทศ

ฝรังเศส เดินทางเขา้สู่ เมืองดีจอง ซึงเป็นอีกเมืองหนึงทีสวยงามของประเทศฝรังเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอร์

กนัดีชมอาคารบา้นเรือนสมยัเรอเนสซองส์  

คาํ   รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (อาหารพืนเมือง สไตล์ฝรังเศส ) 

 พกัค้างคืน ณ NOVOTEL DIJON ROUTE DES GRANDS CRUS หรือเทียบเท่า (คืนที ) 

 

วนัทีเจ็ด ( )   ดิจอง  – รถไฟด่วน TGV –  พระราชวงัแวร์ซายส์ – ล่องเรือแม่นําแซนน์ – ถนนชองเอลเิซ่  – ประตูชัยปารีส –  

                      อาหารพืนเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนันนําท่านเดินทางสู่เมืองปารีส ด้วยรถไฟด่วน TGV เพลิดเพลนิและ

สนุกสนานกับความสะดวกสบาย ด้วยความเร็วกว่า  กิโลเมตร/ชัวโมง 

(ไม่ต้องลากกระเป๋าใหญ่ไปให้ลําบาก เพราะเรามีรถบัสขนสัมภาระไปให้

ท่าน ) จนกระทังถึงกรุงปารีส  เมืองหลวงของประเทศ  ฝรังเศส ตงัอยุ่บนแม่นํา

แซนน ์บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรังเศสบนใจกลางแควน้ อีล-เดอ-ฟรองซ์ จาก

การตงัถินฐานมากวา่  ปี เมืองปารีส มหานครซึงไดรั้บการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงดา้นแฟชนั  ระหว่างการ

เดินทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศันอ์นัสวยงามของทุ่งดอกเรบซีด,ไร่องุ่น,และหมู่บา้นชนบทของฝรังเศสจนกระทงัเขา้

สู่เมืองปารีส 

เทยีง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 นาํท่านเดินทางไปยงั แวร์ซายส์ อดีตเมืองหลวงและศูนยก์ลาง

การเมืองการปกครองในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที  อยู่ห่างจาก

ปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้ระยะทางประมาณ  กิโลเมตร 

นาํท่านเขา้ชม พระราชวงัแวร์ซายส์ (มไีกด์ท้องถนิบรรยาย ในแต่ละห้องข้อมูลแน่นปึก ทีสําคัญเทียวแบบ VIP ไม่มี



ต่อควิ) พระราชวงัทีถูกสร้างขึนมาเพือใหใ้หญ่ทีสุดในปฐพี ชมความอลงัการของพระราชวงัซึงไดรั้บการตกแต่งไว้

อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ อาทิเช่น หอ้งอพอลโล, ห้องนโปเลียน ห้องบรรทมของ

ราชินี, ห้องโถงกระจกทอ้งพระโรง, ห้องสงครามและสันติภาพ รวมถึงเรืองราวและความเป็นมาของอดีตอนั

ยิงใหญ่ของพระราชวงัแห่งนี จากนันอิสระให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปเป็นทีระลึกบริเวณอุทยานอนัร่มรืนและ

หลากหลายดว้ยพนัธุ์ไมด้อกไมป้ระดบัสีสนัสวยงาม นาํท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพือล่องเรือแม่นําแซนน์ ชม

วิวทิวทศัน์กนับนดาดฟ้าเรือ ชืนชมความงามของทศันียภาพของนครปารีส 

ชมสถานทีสําคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝังของแม่นาํแซนน์ โบราณสถาน และ

อาคารทีเก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์

ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที

ร่วมกนัสรรสร้างให้นครปารี  สไดชื้อว่าเป็นนครทีมีความงดงามทีสุดแห่ง

หนึงของโลก อาทิเช่น สะพานอเล็กซานเดอร์, ศาลาว่าการ, จัตุรัสคองคอร์ด, โรงกษาปณ์, เกาะอิลเดอลาซิเต้ 

ศูนยก์ลางเมืองแห่งแรก สถานทีตงั มหาวิหารนอเตรอดาม หรือโบสถ์นอเตรอดาม สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิกที

ประดับตกแต่งด้วยกระจกสีอย่างงดงาม ซึงในอดีตเคยใช้เป็นสถานทีสําหรับพิธีราชาภิเษกนะโปเลียนขึน

ครองราชย ์มีอายุเก่าแก่กว่า  ปี และทาํใหใ้ห้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครทีงดงามแห่งหนึงของโลกงดงามทีสุด

แห่งหนึงของโลก (ในกรณีทีนําในแม่นําแซนขึนสูงกว่าปกติหรือมี

เหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่นําแซน

อาจจะไม่สามารถดาํเนินการได)้จากนนันาํท่านไปชม ประตูชัย สัญลกัษณ์

แห่งชยัชนะของนโปเลียน ก่อนนังรถผ่านชมสองฟากฝัง ถนนชองป์เซลิเซ่ 

ตน้แบบถนนราชดาํเนินของไทย ซึงเต็มไปดว้ยคาเฟ่และร้านคา้ขายของดี

ราคาแพงจากดีไซเนอร์ชือก้องโลกสู่ จัตุรัสคองคอร์ด สถานทีสําคัญทีสุดแห่งหนึงในหน้าประวตัิศาสตร์ของ

ฝรังเศสและยุโรป เป็นลานประหารทีตงักิโยตินซึงคร่าชีวิตผูค้นนบัพนัในสมยัปฏิวติัฝรังเศสปี ค.ศ.    

คาํ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

  พกัค้างคืน ณ MERCURE PARIS LA VILLETTE เทียบเท่า (คืนที ) 

 

วนัทีแปด ( )     ขึนหอไอเฟลชัน  – DUTY FREE – พิพธิภณัฑ์ลูฟร์ – ช้อปปิง 

เชา้              รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านถ่ายภาพ หอไอเฟล เป็นทีระลึกจากมุมกวา้งซึงเป็นจุดทีสวยทีสุดและสามารถมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน 

จากนนันําท่าน ขึนลิฟท์สู่ชัน 2 ของ หอไอเฟิล  สัญลักษณ์ของนครปารีสเลิศหรู อลังการโร

แมนตคิ เป็นหอสูงสร้างดว้ยโครงเหลก็ทงัหมด โดยชาวฝรังเศสชือ กุสตาฟ เอฟเฟล มีความ

สูง 984 ฟุต ใชเ้หล็กทงัหมด 7 พนัตนั สร้างขึนเมือ พ.ศ. 2413 เพือเป็นประติมากรรมฉลอง

ครบรอบ 100 ปีหลงัการปฏิวติัฝรังเศส ท่ามกลางเสียงคดัคา้นของประชาชนในสมยันันว่า 

รูปทรงน่าเกลียดอปัลกัษณ์เป็นทีสุด หารู้ไม่ว่าอีกไม่กีสิบปีต่อมา หอเหล็กสูง 324 เมตร 

นาํหนกั 10,000 ตนันี จะกลายเป็นสัญลกัษณ์ประจาํเมืองทีคนทวัโลกอยากมาเห็น ใหท้่านได้

เพลิดเพลิน สนุกสนาน ชมทัศนียภาพอันสวยงามของกรุงปารีส ได้อย่างทัวถึงและจุใจ  

หลงัจากนนันาํท่านเขา้ชมความยิงใหญ่ อลงัการ ณ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (มีไกด์ท้องถินบรรยาย ข้อมูลแน่นปึก ทีสําคัญ



เทียวแบบ VIP ไม่มีต่อควิ) หรือในชือทางการว่า THE GRAND LOUVRE  เป็นพิพิธภณัฑที์มีชือเสียงทีสุด เก่าแก่

ทีสุด และใหญ่ทีสุดแห่งหนึงของโลก ตวัตึกทีตงัอยู่เคยเป็นพระราชวงัมาก่อน โดยกษตัริฟิลิป-ออกสัตสั สร้างเป็น

ป้อมปราการ จากนันพระเจ้าชาร์ลที  ได้ขยายป้อมปราการลูฟร์ให้เป็น

พระราชวงั พระเจา้หลุยส์ และ  เคยประทบัอยู่ทีนี ปัจจุบัน ลูฟร์ เป็น

สถานทีจัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะทีทรงคุณค่าระดบัโลกเป็น

จาํนวนมากกว่า ,  ชิน มีตงัแต่ศิลปะ สมยัอีทรัสกนั กรีก โรมนั อียิปต์

ภาพเขียนและปติมากรรมยุคเรอเนสซองซ์ ให้ท่านไดถ่้ายรูปกบัปิรามิดแกว้ 

ซึงเป็นทางเขา้หลกัออกแบบโดยสถาปนิกเชือสายอเมริกนั - จีน นาํท่านชืนชม ภาพวาดโมนาลิซา 

ของเลโอนาร์โด ดาวินชี จิตรกรและสถาปนิก อจัฉริยะ ชาวอิตาเลียน ภาพวาดชวนพิศวง

เนืองมาจากรอยยิมอนัเปียมดว้ยเลศนัยของนางทีอยู่ในภาพ จนทาํให้ผุค้นวิจารณ์กนัมากว่า

แทจ้ริงแลว้โมนาลิซ่า คือใครกนัแน่ เป็นบุรุษหรือสตรี   ชมรูปปันภาพเทพธิดาวีนสั (VENUS 

DEMILO) และศิลปะสําคญั ของโลกส ภายในพิพิธภณัฑ ์ไดเ้วลาอนัสมควร    นาํท่านเดินทาง

สู่ ร้านปลอดภาษ ีเพือใหท่้านไดเ้ลือกซือสินคา้ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น เครืองสําอาง, นาํหอม, 

เครืองประดบั, กระเป๋าหนงั และเครืองหนงัอืนๆ รวมทงัเสือผา้ BRAND  NAME จากฝรังเศส 

เทียง อาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยัเพือสะดวก และใหเ้วลากบัการชอ้ปปิงสินคา้ต่างๆ ไดอ้ย่างเตม็ที  

                จากนนัอิสระให้ท่านช็อปปิงสินคา้ทีมีชือเสียงของฝรังเศสภายในห้างสรรพสินคา้ชือดงั แกลลารี ลาฟาแยตต์ ซึงมี

สินคา้แบรนดเ์นมทุกยีห้อรวมถึง LOUISE VUITTON ท่านทีไม่มีความประสงคช์็อปปิงสามารถเดินชมความงาม

ของบา้นเมืองและโรงละครโอเปร่า ทีเก่าแก่สวยงาม เพราะยา่นช็อปปิงอยูก่ลางเมืองมีอาคารบา้นเรือนสวยงามมาก  

คาํ รับประทานอาหารแบบพืนเมืองฝรังเศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย ,ท่านสามารถ เลือก 

สเต๊กสไตล์ฝรังเศส  อย่าง อาทิเนือหมู/เนือวัว/เป็ดอบซอส/ปลา  พร้อมจิบไวน์ฝรังเศส ตบ

ท้ายด้วยของหวาน ) 

 

  พกัค้างคืน ณ MERCURE PARIS LA VILLETTE 

 

 

 

 

 

วนัทีเก้า ( )     ปารีส – กรุงเทพฯ 

เชา้              รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

                    ไดเ้วลานาํท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล เพือทาํการเช็คอิน และทาํ TAX REFUND  

.  น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG)  เทียวบินที TG 931 บริการอาหารและเครืองดืมตลอด

เทียวบิน 

 



วนัทีสิบ ( )     ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ( กรุงเทพฯ) 

.  น.        เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิดว้ยความสวสัดี...พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

   

ขอบคุณท่านทีใช้บริการ 

 

อตัราค่าบริการ 
ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งคู่) 

พกัเดียว 

จ่ายเพมิ 

วนัท ี7 – 16 ก.พ.  (วนัวาเลนไทน์)  ,  ,  

วนัท ี9 – 18 ก.พ.  (วนัหยุดมาฆบูชา) ,  ,  

วนัท ี  –  มี.ค.  ,  ,  

วนัท ี20 – 29 เม.ย.  ,  ,  
 

** ราคาดงักล่าวอาจมกีารปรับเปลยีนหากสายการบินมกีารเรียกเกบ็ภาษนีํามันและภาษสีนามบินเพิมเติม ** 

 ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุมากกว่า  ปีขึนไป เข้าพกัแบบไม่มเีตียงเสริม ** 

** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพือการโฆษณาเท่านัน ** 

***หมายเหตุ : บริษทัฯ ขอสงวนลขิสิทธิในการยกเลกิหรือเปลยีนแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดนิทางน้อยกว่า 20 ท่าน*** 

สําหรับท่านทีเป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนือ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย  

สัปดาห์  

* ในกรณเีลือนการเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนทาํการยนืวซ่ีา ซึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการ

เลือนตวั และเอกสารเพิมเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมทีอยู่ต่อ  

***หมายเหตขุ้อสําคัญทีท่านควรทราบ*** 

.)ในการยืนวีซ่า ทางบริษทั จะทาํการนดัหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้าํหนดวนัและเวลาให้เขา้ไปยืนวีซ่า เป็นการ

ยืนวีซ่าแบบกรุ๊ปเท่านนั(ปกติสถานทูตจะใหเ้ขา้ไปยนืวีซ่า  วนัก่อนเดินทาง)  ซึงอตัราค่าใชจ้่ายรวมอยูใ่นรายการทวัร์แลว้ 

) ในกรณทีีท่านไม่สามารถมายืนวีซ่าตามวันทีบริษัทแจ้งไว้ ทําให้วันยืนวีซ่าเหลือน้อยกว่า  วันก่อนการเดินทาง ท่านจะต้อง

จ่ายเงินค่าวีซ่าเพมิท่านละ ,  บาท (PREMIUM + FAST TRACK) เงินจาํนวนนี ท่านสามารถจ่ายเงินทีตวัแทนยืนวีซ่าดว้ย

ตวัท่านเองในวนัทีท่านยนืวีซ่า  

อตัรานรีวม 

) ค่าตวัเครืองบิน (ECONOMY CLASS) ทีระบุวนัเดนิทางไปและกลบัพร้อมคณะ (นาํหนกักระเป๋าใบใหญท่่านละ 30 

กิโลกรัม / กระเป๋าถือขึนเครืองท่านละ  กิโลกรัม) 

)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเทียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถทีชาํนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกนิ  

ชัวโมง/วนั) 

) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  

)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มเีครืองปรับอากาศ 

เนืองจากอยู่ในภูมิประเทศทีมอีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรับขึนหลายเท่าตัว หากวนัเข้าพักตรงกบัช่วงงาน



เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลทําให้ต้องมีการเปลยีนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงความ

เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดนิทางเป็นสําคัญ) 

)    ค่าอาหารเลิศรสทุกมือทีระบุตามรายการ 

)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีและการแสดงทุกแห่งทีระบุตามรายการ 

)    ค่าวีซ่าท่องเทียวยโุรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยืนวซ่ีาให้ ไม่ว่าวซ่ีาจะผ่านหรือไม่) 

)    ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 

)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน , ,  บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน ,  บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเงือนไขกรมธรรม)์ เท่านนั ท่านใดต้องการซือประกนัสุขภาพเพมิเตมิโปรดติดต่อบริษทัทัวร์ 

อตัรานไีม่รวม 

)    ภาษีหกั ณ ทีจ่าย % และภาษีมูลค่าเพิม % (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 

)    ค่าอาหารและเครืองดืมสังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  

)    ค่านาํหนกัส่วนทีเกิน  กิโลกรัม  และมีจาํนวนมากกว่า  ชิน (ระเบียบของสายการบิน)  

)  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโรต่อท่าน 

)  ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ท่านละ  ยูโร) 

***กรุณาพิจารณาเงือนไขต่างๆ และเงือนไขการยกเลกิทัวร์ของบริษทั ก่อนท่านทําการจองทัวร์*** 

เงือนไขการสํารองทีนงั 

 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระงวดแรก 35,000 บาท ส่วนทีเหลือชําระทันทีหรือก่อนการ

เดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวซ่ีาจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะนนัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมัติ 

 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหน้า 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนนัทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ ,

บาท)  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน  - 11 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 

 กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เนืองจากมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการทีไดช้าํระไปแลว้จาํนวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินทงัหมดไมว่า่กรณีใดๆ 

 ทางบริษทัจะทาํการยืนวีซ่าของท่านก็ต่อเมือในคณะมีผูส้ํารองทีนงัครบ  ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆทีเป็นกรุ๊ปในการยืนวีซ่า อาทิ ตวัเครีองบิน , ห้องพกัทีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,

ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ  ท่าน จึงจะสามารถยืนวซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

 ในการยืนวซ่ีา ท่านจะต้องเดนิทางมายืนวีซ่าด้วยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพือมาสแกรนลายนิวมือ 

โดยมเีจ้าหน้าทีของบริษัทคอยดแูล และอํานวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆทีใช้ในการยืนวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านทีมี

ความประสงคจ์ะยืนวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามทีสถานทูตตอ้งการ เพราะ

จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืนวีซ่าเท่านนั มิไดเ้ป็นผู ้

พิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่านยืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเกิดขึนดังต่อไปนี 

- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทงัสินแมว้า่จะผ่านหรือไมผ่า่นการพิจารณา 



- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดําเนินการและ ค่าบริการ  ,  บาท 

- ค่าตวัเครืองบินทีออกมาจริง ณ วนัยืนวีซ่า ซึงตวัเป็นเอกสารทีสาํคญัในการยนืวซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตวัเครืองบิน

ถ้าออกตวัมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้นืองจากบริษทัจองตวัเป็นตวักรุ๊ปซึงตวักรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 

- ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าหอ้ง % ในทนัที  

หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยึดค่าใช้จ่ายทังหมด %ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทังสิน 

 ในกรณีทีทางบริษัทขอเอกสารเพมิเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามทีขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารไม่ของท่านไม่

น่าเชือถือ / มีการปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามทีสถานทูตกําหนด (มาสาย) / ไม่รับ

โทรศัพท์สถานทูต / การใช้คําพูดไม่สุภาพกบัสถานทูต และส่งผลทําให้วีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากสถานฑูต 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไม่คืนเงนิให้ท่าน 

 กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองทงัทีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีบริษทัระบุใน 

รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธิไมคื่นค่าทวัร์ทงัหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

 ทางบริษัทเริมต้น และจบ การบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

สาํรองตวัเครืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึงอย่างใดทีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน

ส่วนนี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนันท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% 

ก่อนทีจะสํารองยานพาหนะ 

หมายเหต ุ  

. กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยุดงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  

ทาํใหไ้ม่สามารถกิน-เทียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ทีระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิในการทีจะไม่คืน

ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทงัสิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยทีเกิดขึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 

ทงัสินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซึ้งผลประโยชน์สูงสุดทีลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเต็มความสามารถ 

.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธใ์นการเปลียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายการท่องเทียวในกรณีทีมีเหตุจําเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด

ประโยชนสู์งสุดกบัท่าน 

.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทงันีขึนอยู่กบัการเปลียนแปลงของสายการ

บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานทีท่องเทียวทีมีคิวยาวจนทาํใหโ้ปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน

การบริการ และประโยชนข์องลกูคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 

.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบในส่วนทีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทงัหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 

ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการขอวซ่ีาฝรังเศส 
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า  วนัทําการ และต้องมาแสดงตนทีสถานฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางทีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนขึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมหีน้าว่างเหลือ

สําหรับประทับวซ่ีาอย่างน้อย  หน้า 

2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง จาํนวน  รูป (ใชรู้ปสี พืนฉากหลังสีขาวเท่านัน อายุรูปไม่เกิน  เดือน เหมือนกนัทงั   รูป)  

รูปถ่ายวีซ่าฝรังเศส 

รูปถ่ายวีซ่าสําหรับการยืนขอวซ่ีามีเงือนไขดงันี 

.สีพืนหลงัสีขาว 

2.ขนาด 3.5 x 4 ซม. ( ขนาดรูปหนา้จากผมถึงปลายคางยาวประมาณ  ซม. ขนาดรูปหนา้เท่ากบัรูปหนา้ในพาสปอร์ต) 

3.ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่สิงต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 

.ภาพถ่ายล่าสุดทีเหมือนตวัจริง 

โปรดทราบว่า รูปถ่ายยืนวีซ่า จะต้องมลีักษณะถูกต้องตามมาตรฐานของ ICAO (องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ) ตู้

ถ่ายรูปมาตรฐาน ICAO เปิดให้บริการแก่ท่านอยู่ทีภายในศูนย์ TLScontact. 

ตารางดา้นล่างแสดงถึงตวัอย่างภาพถ่ายทีไม่ไดม้าตรฐาน โดยมีเครืองหมาย "✗" และเครืองหมาย "✓", สาํหรับภาพถ่ายทีได้

มาตรฐาน ซึงเป็นขอ้กาํหนดของการยืนขอวีซ่าเชงเกน้ 

คุณภาพของภาพถ่าย 

 

 

 

 

 

                                                      ใกล้เกนิไป                       ไกลเกินไป                                ดี 

ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศรีษะ และดา้นบนของหวัไหล่ เพือสามารถเห็นใบหนา้ ถึง 70-80% ของภาพ และเพือความชดัเจน 

ภาพถ่ายจะตอ้งชดัเจน และคุณภาพคมชดั โดยไมมี่รอยเปือนของหมึกหรือนาํมนั 

ภาพถ่ายจะตอ้งหนัหนา้ตรง และมีสีผิวทีเป็นธรรมชาติ 

หา้มใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บิกอายในการถ่ายรูป / ห้ามใส่เครืองประดบัในการถ่ายรูป 

3. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบตัร/ สําเนาใบเปลียนชือหรือนามสกุล/ เอกสารเพิมเติมกรณีอนื ๆ  

4. สาํเนาบตัรประชาชน  

5. สาํเนาทะเบียนบา้น 

6. สาํเนาสูติบตัร (สาํหรับเด็กตาํกวา่ 20 ปีบริบูรณ์)  

7. กรณีเด็กอายตุาํกวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืนเอกสารเพิมเติมดงันี  

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอืน บิดามารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึงออกใหโ้ดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนั และให้

ระบุวา่ ยินยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัทียืนวีซ่าดว้ย) 



7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึงออกใหโ้ดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนัและใหร้ะบุวา่ 

มารดายินยอมใหเ้ดินทางกบับิดา (ระบุชือบิดา)  (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัทียืนวซ่ีาดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึงออกใหโ้ดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนัและใหร้ะบุวา่ 

บิดายินยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุชือมารดา)  (พ่อตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัทียืนวซ่ีาดว้ย) 

7.4 กรณีพ่อและแม่หย่าร้าง หรือเสียชีวติ ตอ้งแนบใบหย่า หรือ ใบมรณะบตัร เพือเป็นการยืนยนั 

7.5 ใหแ้นบสาํเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบสาํเนาบตัรประชาชนของพ่อและแม่) 

7.6 เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ัน 

เช่น สาํเนาใบหยา่ พร้อมทงับนัทึกการหย่าซึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ้ืน จะตอ้งมี

หลกัฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้นั เช่น หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดา

หรือมารดาหรือผูที้เดก็อยู่ภายใตก้ารปกครองของผูน้นั  

8. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านนั**จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO 

WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบุสถานฑตู) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศทีเดินทาง ( ตวัจริงอายไุม่เกิน  เดือน ) 

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ทีมีรายชือผูป้ระกอบกิจการ ( สาํเนาอายไุมเ่กิน 3 เดือน ) 

8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยที์มีชือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ ( สาํเนา) 

8.3 กรณีทีเป็นพนกังานบริษทัฯ : จดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุชือ-นามสกลุ , ตาํแหน่ง , วนั/เดือน/ปีทีเริมทาํงาน 

, เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทัและตราประทบับริษทัดว้ย พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านัน ( ตวัจริงอายไุม่เกิน  

เดือน ) 

8.4 กรณีทีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนนั ห้ามใส่ปี

เป็น พ.ศ.) ( ตวัจริงอายุไม่เกิน  เดือน ) 

8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนักศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานนัว่ากาํลงัศึกษาอยูร่ะบุชนัปีทีศึกษา พิมพ์เป็น

ภาษาอังกฤษเท่านัน / พร้อมสาํเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา  ( ตวัจริงอายุไม่เกิน  เดือน ) 

8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ทาํธุรกิจส่วนตวั, ทาํอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พร้อมทงัแนบรูปถ่าย

สถานทีทาํงานมาดว้ย รูปถา่ยอยา่งนอ้ย -  ใบ   

.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่านัน) ใชส้เตทเมนท ์(Statement) ยอ้นหลงั  เดือน ซึงออกโดยธนาคาร พร้อมนําเล่มจริง

มาแสดงวันทียืนวีซ่า 

 เงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมดุบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ตาํกวา่ 100,000 บาท ต่อการยนืวีซ่า 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้

ออกของเงินสมาํเสมอ หา้มทาํการโอนเงินเขา้ไปในครังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืนวีซ่าเด็ดขาด!!) 

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีฝากประจาํ และ บญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 

10.  ในกรณีทีมีผูร้ับรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิมเติมดงันี  

10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านนั – หลกัฐานแสดงความสมัพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง

ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี 

ภรรยา ทีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้- กรณีเป็นสามี

ภรรยากนัแลว้ไมไ่ดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงันี 

 เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 



 กรณีมีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  

 กรณีไมมี่ลูกดว้ยกนั ใหใ้ชท้ะเบียนบา้นทงัของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบา้นของทงัสองตอ้งอยู่บา้นเดียวกนั 

10.2 กรุณาแนบสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้กาํหนดในขอ้ 9 ทีจะใชย้นืวซ่ีา 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย  

.  ขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  ตอ้งมีอายุไมเ่กิน 15 วนั นบัจากวนัทีไดค้ิวยนืวซ่ีา 

พร้อมทงัตอ้งระบุ จาํนวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสือรับรองดว้ย เช่นท่านไดคิ้วยืนวีซ่าวนัที 18 กนัยายน 2557  หนงัสือ

รับรองการเงินจากทางธนาคารทีใชใ้นการยืนวีซ่า ตอ้งออกให ้ ณ วนัที  กนัยายน 2557  หรือ หลงัจากนนั

เท่านนั  จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑตู) โดยไม่ตอ้งระบุ

วนั และประเทศทีเดินทาง (ชือในหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตอ้งถูกตอ้งและ

ตรงตามหนา้พาสปอร์ต วนัทีขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคารให้นาํสาํเนาหนา้พาสปอร์ตไปดว้ย เพือไม่ให้

ผิดพลาดในการออกเอกสาร) 

11. ผูสู้งอายทีุมีอายุเกินกวา่ 70 ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พือเป็นเอกสารประกอบการยืนวซ่ีา 

. กรณีผูที้กาํลงัศึกษาอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งยืนขอวีซ่าอิตาลี ณ ประเทศทีท่านกาํลงัศึกษาอยู่  

*** รายละเอียดเอกสารการยืนขอวซ่ีาทีไดก้ล่าวมานี เป็นเพียงขอ้เบืองตน้ทีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํขึนจากประสบการณ์และ

ระเบียบของสถานทูต ซึงอาจมีการเปลียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 

***** สําหรับคนทีจะใช้เล่มไปทีอืนก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณใีด ๆ ***** 

 


