
 

 
 

 



    

 
หนา้ท่ี 2 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ  

18.00 น.     พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออกหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ (EK)   
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบตัรท่ีนัง่ข้ึนเคร่ือง  

20.35 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝร่ังเศส โดยเท่ียวบินท่ี  EK373/EK071  
 *.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินดูไบ : 0050-0320*.*.*. 

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ - ปารีส (ฝร่ังเศส) - ชมเมือง  

08.00 น.    (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร
เรียบร้อยแลว้  
นาํท่านชมความยิง่ใหญ่ของ ประตูชยั สร้างข้ึนเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จกัรพรรดินโปเลียน ผา่นชมบริเวณลาน 
จตุัรัสคองคอร์ท สถานท่ีซ่ึงเคยเป็นลานประหารพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 และพระนางมาเรียองัตวัเนต พระเจา้หลุยส์ท่ี 16 
และพระนางมาเรียองัตวัเนต  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ จตุัรัสทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟิล  เป็นท่ีระลึกจากมุมกวา้งซ่ึงเป็นจุดท่ีสวยท่ีสุดและ

สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน (ท่านใดสนใจข้ึนหอไอเฟลชั้น 2 กรุณาติดต่อหวัหนา้ท่านละ 800.-บาท กรุณา
ติดต่อหวัหนา้ทวัร์) 
นาํท่าน ถ่ายรูปดา้นหนา้กบัพิพิธภณัฑลู์ฟว ์หรือ อดีตพระราชวงัลูฟว์....อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้ DUTY ในราคาถูก อาทิ
เช่น นํ้าหอม, ครีม, เคร่ืองสาํอาง, กระเป๋า, นาฬิกา, เขม็ขดั ฯลฯ 

หมายเหตุ : พิพิธภณัฑลู์ฟว ์ค่าเขา้ท่านละ 700.- บาท หากท่านใดสนใจกรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์ 
คํ่า         รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง   
ท่ีพกั MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่าม พระราชวงัแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาตามูซ - ชมเมือง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 นาํท่าน เขา้ชมพระราชวงัแวร์ซายส์ (VERSAILLES) สัมผสัความยิง่ใหญ่อลงัการของพระราชวงัท่ีไดรั้บการยกยอ่ง

วา่ใหญ่โตมโหฬารและสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงไดรั้บการตกแต่งไวอ้ยา่งหรูหราวจิิตรบรรจง ชมความงดงามของ
หอ้งต่างๆ ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตกแต่งประดบัประดาดว้ยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี เช่น หอ้งอพอลโล, 
หอ้งนโปเลียน, หอ้งบรรทมของราชินี, หอ้งโถงกระจกทอ้งพระโรง, หอ้งสงคราม และหอ้งสันติภาพ ฯลฯ ซ่ึง
รวบรวมเร่ืองราวและความเป็นมาในอดีตอนัยิง่ใหญ่ของพระราชวงัแห่งน้ี  

 นาํท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพื่อล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานท่ีสาํคญัคู่บา้นคู่เมืองริมสองฝ่ังแม่นํ้าแซน 
ผา่นชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างข้ึนตามสไตลข์องศิลปะเรอเนสซองส์ ซ่ึงไดรั้บการ
อนุรักษดู์แลเป็นอยา่งดี ตลอดทางท่านจะไดค้วามประทบัใจกบัความสวยงามของทศันียภาพท่ีร่วมกนัสรรสร้างให้
นครปารีส ช่ือวา่เป็นนครท่ีมีความงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  (ในกรณีท่ีนํ้าในแม่นํ้าแซนข้ึนสูงกวา่ปกติหรือมี
เหตุการณ์สุดวสิัย เช่น การนดัหยดุงาน เป็นตน้ รายการล่องแม่นํ้าแซนอาจจะไม่สามารถดาํเนินการได)้  
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เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  
บ่าย นาํท่านสู่ เนินเขามองมาร์ท ชมโบถส์ซาแกลเกอร์...อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมท่ีมี

ช่ือเสียง ณ หา้งแกลอร่ีลาฟาแยส อาทิเช่น หลุยส์, พราดา้, กุชช่ี, ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา
, นํ้าหอม, เคร่ืองสาํอาง ฯลฯ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ในราคาถูก อาทิเช่น นํ้าหอม, ครีม, 
เคร่ืองสาํอาง, กระเป๋า, นาฬิกา, เขม็ขดั ฯลฯ 

คํ่า *.*.*. อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศยั เพื่อมีเวลาชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเตม็ท่ี *.*.*. 
ท่ีพกั MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่ี่ ปารีส - รถไฟ TGV - ดีจอง - อนิเทอร์ลาเก้น (สวติเซอร์แลนด์) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 นาํท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่ โดยนัง่รถไฟด่วน TGV  สู่ เมืองดิจอง ประเทศฝร่ังเศส เมืองหลวงแห่งแควน้เบอร์

กนัดี ซ่ึงใหเ้วลาเดินทางเพียง 1.40 ชม. เท่านั้น 

 
 

เท่ียง รับปะทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเกน้ (INTERLAKEN) (310  กม.) เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์

ประเทศสวติเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบสองแห่ง
คือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือช่ือ , 
นาฬิกาดอกไม ้, สถานคาสิโน ฯลฯตรงน้ีแหละคือสวสิฯแบบสุดสุด อยา่งท่ีหลายคนยงัไม่เคยไดส้ัมผสั และยงัใช้
เป็นฉากภาพยนตร์ไทยเร่ืองวนัน้ีท่ีรอคอย  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมืองสวสิ ฟองดูว ์หมู เน้ือ ไก่    
ท่ีพกั CITY OBERLAND HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีห้่า อนิเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงฟราวน์ - ลูเซิร์น (สวติเซอร์แลนด์) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
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นาํท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟกลินเดอวาล เพื่อนัง่รถไฟข้ึนสู่ ยอดเขาจุงฟราวน์ (TOP 
OF EUROPE) ใหท้่านไดส้นุกสนานกบัการเล่นหิมะบนยอดเขา และ เขา้ชมถํ้า
นํ้าแขง็ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเขา อาหารพื้นเมือง  
บ่าย นาํท่านนัง่รถไฟลงจาก ยอดเขาจุงฟราวน์ สู่ เมืองเลาเทิร์นบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN) ระหวา่งทางท่านจะได้

เห็นความสวยงามอีกหน่ึงบรรยากาศ 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น  (LUCERN) (96  กม.) เมืองตากอากาศของประเทศสวสิเซอร์แลนด ์...นาํท่านถ่ายรูป
กบัอนุสาวรียสิ์งโตหินสัญญาลกัษณ์ของทหารสวสิ และถ่ายรูปกบัสะพานไมโ้บราณคาเปลและทะเลสาบลูเซิร์น 

 

  
 
 
 
 ใหท้่านไดอิ้สระกบัการเลือกซ้ือสินคา้สวสิฯอาทิเช่น นาฬิกาแบรนดเ์นมช่ือดงัมีดพบั , ช็อคโกแลตฯลฯและเดินเล่น

ถ่ายภาพกบับรรยากาศอนัโรแมนติก 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  
ท่ีพกั GRAND EUROPE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีห่ก ลูเซิร์น - FOX TOWN OUTLET - มิลาน (อติาล)ี - เวนิส (อติาล)ี 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   
นาํท่านเดินทางสู่ FOX TOWN OUTLET (202  กม.) สนุกกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม
ต่างๆ ในราคาท่ีถูก 

เท่ียง *.*.*. อิสระอาหารกลางวนั เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง *.*.*. 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILANO) (63 กม.) ประเทศอิตาลี เมืองหลวงแห่งแฟชัน่ ...

นาํท่าน ถ่ายรูปกบัมหาวหิารแห่งมิลาน ซ่ึงเป็นวหิารสไตน์โกธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดโลกและบริเวณ
นั้น ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ไดต้ามอธัยาศยั… 
นาํท่านออกเดินทางสู่  เมืองเวนิส เมสเตร้ (VENICE) (267 กม.) ประเทศอิตาลี ราชินีแห่ง
ทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแควน้เวเนโต   
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารพื้นเมือง 

ท่ีพกั DELFINO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีเ่จ็ด เวนิส  - ปิซ่า (อติาล)ี  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   
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 …นาํท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชโต้  เพื่อลงเรือเดินทางสู่ เกาะเวนิส เมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการกล่าวขานวา่โรแมน

ติกท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก “เมืองท่ีใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมีสะพาน
เช่ือมมากกวา่ 400 แห่ง ..เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ศูนยก์ลางของนครเวนิส ผา่นชม สะพานถอนหายใจ ท่ีเช่ือมต่อ
ระหวา่ง “Doge Palace” ซ่ึงเคยเป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของการ
ปกครองแควน้ในยคุสมยันั้นอีกดว้ย ชม จัตุรัสเซนต์มาร์ค ท่ีมีโบสถเ์ซนตม์าร์คเป็นฉากหลงั สร้างดว้ย
สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ ...อิสระเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองของเวนิสตามอธัยาศยั อาทิ เคร่ืองแก้วมูราโน่ ตน้
ตาํรับของการเป่าแกว้ของชาวมูราโน่ เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเคร่ืองแกว้แต่ละช้ินมีรูปแบบ และ
คุณภาพเป็นท่ียอมรับจากนกัท่องเท่ียวทัว่โลก   
 นาํท่าน ล่องเรือกอนโดล่า (ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที รายการน้ีไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์ ในกรณีนํ้าไม่ข้ึนสูงเกินไปและ
ฝนไม่ตก ท่านสามารถแจง้หวัหนา้ทวัร์ ค่าเรือท่านละประมาณ 800 บาท ซ่ึงเรือท่ีลาํสามารถนัง่ได้ 5-6 ท่าน) เพื่อชม
มนตเ์สน่ห์แห่งนครเวนิสสู่ คลองใหญ่ (GRAND CANAL) คลองท่ีกวา้งท่ีสุดของเกาะ และงานก่อสร้างท่ีแสดงให้
เห็นถึงความเป็นอจัฉริยะดา้นสถาปัตยกรรมท่ี สะพานเรียลอลัโต ้(ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล) ไดเ้วลานดัหมาย 
นาํท่านลงเรือเพื่อเดินทางกลบัสู่ฝ่ังท่ีท่าเรือตรอนเชโต้  

 
เท่ียง *.*.*.  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและชอ้ปป้ิง *.*.*.  
 นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (PISA) (327 กม.) ประเทศอิตาลี ....นาํท่าน เขา้สู่จตุัรัสแคมโป สถานท่ีตั้งของ 
 หอเอนปิซ่า ส่ิงมหศัจรรยห์น่ึงในเจด็ของโลกสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1174 สถาปัตยกรรมท่ีงดงามซ่ึงในอดีตเคยเป็น

สถานท่ีท่ีนกัวทิยาศาสตร์เอกของโลกศาสตราจารยก์าลิ เลโอ ไดค้น้พบทฤษฎีเร่ืองแรงโนม้ถ่วงของโลก…อิสระให้
ท่านไดถ่้ายรูปตามอธัยาศยั  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  
 ท่ีพกั GALILEI HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีแ่ปด ปิซ่า - โรม (อติาล)ี - ดูไบ - กรุงเทพฯ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   
 
 



    

 
หนา้ท่ี 6 

 
 นาํท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ กรุงโรม (ROME) (342 กม.) เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซ่ึงมีอดีตอนัยิง่ใหญ่ และ

เกรียงไกรในยคุจกัรวรรดิโรมนัเรืองอาํนาจเม่ือราวกวา่  2,000 ปีท่ีผา่นมาแลว้  
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  อาหารจีน  
บ่าย นาํท่าน เขา้สู่ นครวาติกนั รัฐอิสระท่ีปกครองตนเอง เป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก ..ถ่ายรูป 
 ท่ีระลึกดา้นหนา้สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก เคยเป็นสนามกีฬายกัษท่ี์

สามารถจุคนไดก้วา่ 50,000 คน และ ประตูชยัคอนสแตนติน สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะและท่ีมาของ ถนนทุกสายมุ่งสู่
กรุงโรม  

 นาํท่าน  ชมความงดงามตระการตาของ มหาวหิารเซนตปี์เตอร์ สถาปัตยกรรมลํ้าค่าท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกซ่ึงตกแต่ง
อยา่งโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปป้ันแกะสลกั เพียตา้ ผลงานของศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล เสาพลบัพลาท่ีออกแบบโดย 
เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซ่ึงปัจจุบนัเป็นส่ิงลํ้าค่าคู่บา้นคู่เมืองของอิตาลี   ...ชม นํ้าพุเทรวี่ จุดกาํเนิดของ
เสียงเพลง ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวดเ์ท่น ท่ีโด่งดงั ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซ่ึง
เป็นเร่ืองราวของเทพมหาสมุทร ตามตาํนานกล่าวไวว้า่หากใครไดม้าถึงนํ้าพุแห่งน้ีแลว้โยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไวจ้ะ
ไดก้ลบัมาเยอืนกรุงโรมอีกคร้ังหน่ึง …อิสระเดินเล่นยา่นบนัไดสเปนแหล่งพกัผอ่นของชาวอิตาลีซ่ึงเตม็ไปดว้ย
นกัท่องเท่ียวหลากหลายเช้ือชาติ..ไดเ้วลาอนัสมควร ..นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย 

20.45 น. ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK096 / EK372 
         *.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินดูไบ 0530-0930 *.*.*. 

วนัทีเ่ก้า กรุงเทพฯ 

18.40 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ดว้ยความสวสัดี 
 

***_ _ @@__ *** 
หมายเหตุ กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือความปลอดภยั ตลอดจน

ผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
 
 

** ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ราคาของภาษนี า้มันและ/หรือภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง และค่าวซ่ีา ** 
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วนัทีเ่ดนิทาง ผูใ้หญ่ 
เดก็ต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เดก็ต า่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

 

พกัเดีย่วเพิม่ 

11-19 พ.ย. 

25 พ.ย. – 3 ธ.ค. 

2-10 ธ.ค. / 5-13 ธ.ค.  

69,999.- 67,999.- 11,500.- 

26 ธ.ค. – 3 ม.ค. 

27 ธ.ค. – 4 ม.ค. 

30 ธ.ค. – 7 ม.ค. 

79,999.- 77,999 13,500 

 

อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (ชั้นประหยดั) ไป-กลบัตามกรุ๊ปเท่านั้น 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเท่ียวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นภูมิประเทศ

ท่ีมีอากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับข้ึนหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,
การประชุม อนัเป็นผลทาํใหต้อ้งการเปล่ียนยา้ยเมือง หรือเพิ่มค่าทวัร์ในกรณีพกัท่ีเมืองเดิม โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั) 

5. ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ 
6. ค่าวซ่ีาเช็งเกน้ (หากสถานทูตไดก้าํหนดการยืน่วซ่ีาเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามกาํหนดได ้กรณีถา้มีค่าใชจ่้าย

เกิดข้ึน ท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบเท่านั้น) 
7. ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ 
8. ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์(ค่ารักษาพยาบาลสาํหรับ

คนไขใ้น จากอุบติัเหตุ และเจบ็ป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนยา้ยกลบั  
 ประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านั้น) 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ,ค่าบริการพิเศษต่างๆ 
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5. ค่าทิปคนขบัรถยโุรป ท่านละ 15 ยโูร 
6. ค่าทิปหวัหนาทวัร์ ตามธรรมเนียม ท่านละ 20 ยโูร 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิค่ามดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท 

ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะขอรบัลูกคา้รายต่อไป 

ช าระสว่นที่เหลอื 15 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิคา่มดัจ าท ัง้หมด ถอืวา่ทา่นยกเลกิอตัโนมตั (AUTO CANCLE) 

 

เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระงวดแรก  30,000 บาท  
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป  คืนมดัจาํทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป  เก็บค่าจ่ายท่านละ 2,000.-บาท 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20-24 วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วนั   ไม่คืนเงินมดัจาํไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ไม่ขายทวัร์แก่ลูกคา้ท่ีเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วน

ใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลาเลย พดูจาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงดงัรําคาญรบกาวนผูอ่ื้น เอาแต่ใจตนเอง ชกัชวนผูอ่ื้นให้
ก่อนความวุน่วายในทวัร์ ฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเ้ดินทางสวนใหญ่) 

 บริษทัไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพื่อความปลอดภยั) 
 บริษทัไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายตุ ํ่ากวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้ทางบริษทัฯ ก่อนจองทวัร์เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งขอ

อภยัท่าน เพราะหากเด็กงอแง จะไปรวบกวนผูร่้วมเดินทางอ่ืน 
 บริษทัไม่ขายทวัร์แก่ท่าน ท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนจองทวัร์ เพื่อหาขอ้สรุป) ตอ้งขออภยั เพื่อความสะดวก

และรวดเร็วในหมู่คณะเป็นส่วนใหญ่ 
 

สนามบินสุวรรณภูมิ ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ  เป็นตวัแทนในการจดันาํสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง 
ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุ
รวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยดุงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถึงผูมี้อาํนาจทาํการแทน
ประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต ) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ หมาย
รวมถึงในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตาม
เง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ /หรือ 
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ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎิบติัตามกฎระเบียบ
ดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืน
ค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ง
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งนีก้ารขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยดึถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่าน
ผู้มีเกยีรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ลูกคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจของคน
ส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือวา่มากลุ่ม
ใหญ่แลว้ไม่ เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุน่วานในทวัร์ ฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่)  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพื่อความปลอดภยั / เวน้มีใบรับรอง
แพทย)์  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายตุ ํ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนจองทวัร์
เพื่อหาขอ้สรุป ร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซ้ือทวัร์ เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั)   
- ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ท่ีจะไม่รับผดิชอบ หากท่านถูก 
ปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติเราใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู  
- ท่านท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยนืยนัวา่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนั  
การเดินทาง หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายนั้น
ได ้ 
- ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน 12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00 
น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน  - เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้หมายถึงท่าน
ยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้าํพาการเดินทางในคร้ังน้ี” 
เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าฝร่ังเศส**ลูกค้าโชว์ตัว**ยกเว้นลูกค้าที่เคยผ่านการยื่นวีซ่าที่มีค าว่า VFS แต่ต้องไม่เกิน 5ปี (เข้าและออก) 

 
 หนงัสือเดนิทาง(Passport) ต้องมีอายุเหลือมากกว่า6 เดือนและมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวีซา่อยา่งน้อย 2 หน้า 
รูปถ่าย (พีน้หลังขาวเท่านัน้) 

- รูปถ่ายปัจจบุนัหน้าตรงขนาด  2นิว้ จ านวน 3  ใบ (ใช้รูปสีพืน้หลังขาวเท่านัน้
ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งขยายจากฟิล์มเท่านัน้รูปโพลาลอยด์/
สติก๊เกอร์ใช้ไม่ได้ ) และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกลุตวับรรจงไว้ด้านหลงัรูป 

  หลักฐานการเงนิ ประเภทออมทรัพย์  / สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชี กระแส
รายวัน 

- สเตทเม้นรายการเดนิบญัชีย้อนหลงั 6เดือน หรือย่างน้อย 4 เดือน(อัพเดท

ยอด ไม่เกิน 7 วันนับจากวันย่ืนเอกสาร) ยอดเงนิในบัญชีขัน้ต ่า 100,000.- 
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- หนงัสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต้องเป็นบญัชีเดียวกนักบัสเตทเม้น และช่ือ-นามสกลุภาษาองักฤษต้องตรง

ตามหน้าพาสปอร์ต ( ออกไมเ่กิน 15 วนั นบัจากวนัท่ีย่ืน ) ( ใช้ทัง้ 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ได้ ) 

หลักฐานการท างาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านัน้) 
กรณีเป็นพนักงาน 

- หนงัสือรับรองการท างานตวัจริง  ระบอุาชีพ-ต าแหนง่, เงินเดือนและระยะเวลาในการท างาน(อายไุมเกิน 1 เดือนก่อนย่ืน 
และช่ือ นามสกลุภาษาองักฤษต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต)  

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ 
- ใช้ส าเนาหนงัสือรับรองบริษัทท่ีมีช่ือของผู้ เดนิทางเป็นกรรมการหรือหุ้นสว่น พร้อมทัง้เซ็นช่ือรับรองส าเนาและ

ประทบัตราบริษัทฯ (อายสุ าเนาไมเ่กิน 3 เดือน)  
กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา 
หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียน นกัศกึษาตวัจริง เป็นภาษาองักฤษจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศกึษาอยู ่(อายไุม
เกิน 1 เดือนก่อนย่ืน)  

   ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ 
   ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาใบสตูบิตัร (กรณีอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ 
   ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ – นามสกลุ (ถ้ามี) พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ 
   ส าเนาใบทะเบียนสมรส / ใบหยา่ / ใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสียชีวิต )  พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

** เอกสารทกุอย่างท่ีเป็นส าเนา ห้ามถ่ายรูปและปริน้ ต้องถ่ายเอกสารจากต้นฉบบั หรือสแกนเท่านัน้คะ่ 

** ส าหรับผู้เยาว์อายุต ่ากว่า18ปี ที่เดนิทางคนเดียวหรือเดนิทางกับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียวจ าเป็นต้องย่ืนหนงัสือ
ยินยอมจากบดิาหรือมารดาอีกคนท่ีไมไ่ด้เดนิทางไปด้วยและจะต้องออกมาจากทางอ าเภอเทา่นัน้ พร้อมทัง้สตูบิตัรทะเบียนบ้าน
และใบเปล่ียนนามสกลุ (ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ)ในใบค าร้องขอวีซา่ ข้อ 37 จะต้องมีลายเซ็นต์ของบดิามารดาพร้อมทัง้
ถ่ายส าเนา หนงัสือเดนิทางของบดิามารดาด้วยในกรณีท่ีบดิามารดาไมมี่หนงัสือเดนิทางผู้สมคัรต้องเขียนหนงัสืออธิบายพร้อม
แนบส าเนาบตัรประชาชนของบดิามารดาด้วย  
 
หมายเหตุ  : กรณีผู้เดนิทางไม่สามารถออกค่าใช้จ่ายเองได้ 

- ผู้ ท่ีออกคา่ใชจ่า่ยให้จะต้องเป็นพอ่ แม ่พ่ี น้องสามีและภรรยาเทา่นัน้และจะต้องมีหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือ
แสดงวา่เป็นบคุคลท่ีออกคา่ใชจ่า่ยให้ทัง้หมดพร้อมทัง้ถ่ายส าเนาทะเบียนบ้าน  

- ในกรณีท่ีผู้ เดนิทางอยูด้่วยกนัโดยไมจ่ดทะเบียนจะต้องมีหนงัสือชีแ้จ้งเป็นภาษาองักฤษ ให้ทางสถานทตูทราบ 
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ในการจองทวัร์ ต้องจองพร้อมหน้าพาสปอร์ต + มดัจ า 
ทางบริษทัจะถือว่าการจองทวัร์โดยสมบูรณ์ 

รายละเอยีด ประวตัิส่วนตัวของแต่ละท่านทีต้่องกรอกให้ครบทั้งหมดทุกช่องตามความเป็นจริง  
(ส าคัญมากมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีา) 

ช่ือ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วนัเดือนปีเกดิ / เลขทีบ่ัตรประชาชน/สถานะภาพ 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ(จ าเป็นมาก ในกรณทีีท่างสถานทูตต้องการติดต่อในกรณเีร่งด่วน) 
.............................................................................................................................................................................................. 
 

พาสปอร์ตเล่มเก่า เลขที ่/ วนัทีอ่อก / วนัทีห่มดอายุ 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน / อาศัยมานานกีปี่ /  เบอร์บ้าน / เบอร์มือถือ /สถานทีเ่กดิ(จังหวดัทีเ่กดิ) 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน /  เบอร์บ้าน  
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
อาชีพปัจจุบัน / ช่ือและทีอ่ยู่บริษัท / ต าแหน่ง / เบอร์โทรศัพท์ทีท่ างาน / วนัเร่ิมงาน /  
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
*กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี ช่ือ บิดานามสกุล(ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วนัเดือนปีเกดิ / สัญชาติ  / สถานทีเ่กดิ  
.............................................................................................................................................................................................. 
 
*กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี ช่ือ มารดานามสกุล(ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วนัเดือนปีเกดิ / สัญชาติ  / สถานทีเ่กดิ  
.............................................................................................................................................................................................. 

 


