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Milan to Paris The Series 1 
อติาลี สวติเซอร์แลนด์ ฝร่ังเศส 

10 วัน 7 คืน 

เดนิทาง ตุลาคม – ธันวาคม 62 

เร่ิมต้นเพียง 69,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – สนามบนิมลิาน - เบอร์กาโม - มลิาน 

วนัท่ี 3. มลิาน – เมืองลกูาโน่ - วาดซุ - เซนท์กลัเลน 

วนัท่ี 4. เซนท์กลัเลน – เมืองซุก – ลเูซิร์น – อินเทอร์ลาเคน 

วนัท่ี 5. ยอดเขาจงุฟราวด์ – กอลมาร์ 

วนัท่ี 6. กอลมาร์ – สตาร์สบร์ูก – นัง่รถไฟ TGV สูป่ารีส 

วนัท่ี 7. ปารีส – พระราชวงัแวร์ซายร์ – ช้อปปิง้ 

วนัท่ี 8. ปารีส – ประตชูยันโปเลียน – หอไอเฟล – OUTLET 

วนัท่ี 9. ปารีส – สนามบนิ 

วนัท่ี 10. กรุงเทพฯ 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
21.30 น 

 
คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศประต ู3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าท่ี
คอยอ านวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – สนามบินมิลาน - เบอร์กาโม - มิลาน 
00.40 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองมลิาน โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG 940  

*** ส าหรับคณะท่ีออกเดนิทางตัง้แต ่29 พ.ย. จะออกเดนิทางเวลา 00.35 น. และไปถึงมลิานเวลา 07.10 น.*** 
07.35 น. ถึงสนามบนิมลิาโนมลัเปนซา เมืองมลิาน ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถิ่นช้ากวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง) น าท่านผ่านพิธีตรวจคน

เข้าเมืองและศลุกากร จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองเบอร์กาโม (Bergamo) อีกหนึ่งเมืองส าคญัของอิตาลีตอนเหนือ ได้ขึน้
ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกโดยยเูนสโก้ (UNESCO World Heritage Site) ด้วยความสวยงามของเมืองท าให้มีนักท่องเท่ียว
มาเยือนเป็นอันดบัสองรองจากมิลาน โดยเมืองนีแ้บ่งเป็น เมืองใหม่ด้านล่าง ซิตต้า บาซซ่า (Citta Bassa หรือ Lower 
Town) จดุศนูย์รวมการเงิน การค้า ของเมือง น าท่านขึน้สู่เมืองเก่าด้านบนท่ีตัง้อยู่บนเนินเขาซิตต้า อัลต้า (Citta Alta หรือ 
Upper Town) เป็นเมืองเก่าท่ีเตม็เป่ียมไปด้วยมนต์เสน่ห์ ตวัเมืองโอบล้อมด้วยก าแพงเมืองท่ีปอ้งกนัการรุกรานจากข้าศึกใน
อดีต น าท่านเข้าสู่จัตรัุสกลางเมือง Pizza Vecchia รายล้อมไปด้วยอาคารท่ีส าคญัและสวยงามมากมาย มีน า้พตุัง้อยู่ใจ
กลางจัตรัุส ถ่ายรูปกับอาคารเทศบาล Campanone Torre Civica ,ถ่ายรูปกับมหาวิหาร Cattedrale di Bergamo e 
Battistero เข้าชมหอบพัตศิมาของมหาวหิาร Santa Maria Maggiore Basilica วหิารประจ าเมืองท่ีสวยงามโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งภายในท่ีตกแตง่อย่างวจิิตรงดงาม ทัง้ภาพวาดเหล่าเทพต่างๆ (วนัอาทิตย์ และ วนัท่ีมีพิธีกรรมทางศาสนา จะไม่สามรถ
เข้าชมด้านในได้ จะเป็นการถ่ายรูปด้านนองแทนเท่านัน้) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
         บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่มืองมิลาน (Milan) เมืองท่ีเรียกได้วา่ เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ของโลก น าท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ มหา

วิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ท่ีสร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ท่ีผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบ
ตะวนัตก สมยัฟืน้ฟศูลิปวทิยาการ ชมแกลเลอรี วคิเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ท่ีนบัวา่เป็นชอป
ปิง้มอลล์ท่ีสวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสดุในเมืองมลิาน อนสุาวรีย์ ของกษัตริย์วคิเตอร์ เอ็มมานเูอลท่ี 2 ผู้ ริเร่ิมการรวมชาติ
หัวเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรีย์ของศิลปินช่ือดงัในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์วินซ่ี ท่ีอยู่ในบริเวณ
ด้านหน้าของโรงละครสกาลา่ มีเวลาให้ท่านเลือกซือ้สนิค้าแฟชัน่ชัน้น าจากทัว่ทกุมมุโลก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั MILANO GIOIA หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 มิลาน – เมืองลูกาโน่ - วาดุซ - เซนท์กัลเลน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางข้ามพรหมแดนอิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ สู่เมืองลูกาโน่ (Lugano) อีกหนึ่งเมืองท่องเท่ียวท่ีอยู่ในภาคใต้ของ
ประเทศสวติเซอร์แลนด์ ในเขตรัฐทีชีโน (Ticino) โดยตวัเมืองนัน้ถกูล้อมรอบด้วยภเูขาจ านวนมาก และมีทะเลสาบ Lugano 
Lake ท่ีสวยงามและถูกล้อมรอบด้วยภูเขา เป็นหนึ่งในทะเลสาบท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมาเท่ียวชมมากแห่งหนึ่งของประเทศ
สวติเซอร์แลนด์ เดนิเท่ียวชมเมืองลกูาโน่ บ้านเรือนท่ีน่ีตัง้บนเนินเขา ชมบ้านเรือน ร้านค้าในเขตเมืองเก่า ท่ีมีกลิ่นอายแบบ
อิตาลี บ้านเมืองทาสีสีสนัตา่งๆ ผู้คนสว่นใหญ่นิยมเดนิเลียบเลาะไปตามแนวโค้งทอดยาวของทะเลสาบ จากนัน้น าท่านออก
เดนิทางสูเ่มืองวาดุซ (Vaduz) เมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) เป็นประเทศเล็กๆ มีพืน้ท่ีเพียง 160 
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ตารางกิโลเมตรเท่านัน้ ประชากรทัง้ประเทศเพียงแคเ่กือบ 4 หม่ืนคน ตัง้อยู่ในทวีปยโุรปกลางเตม็ไปด้วยภูเขาสงู มีพรมแดน
ด้านตะวนัออกตดิกบัออสเตรียและด้านตะวนัตกตดิกบัสวติเซอร์แลนด์ และเป็นท่ีนิยมของนักเล่นกีฬาฤดหูนาว น าท่านชม
เมืองวาดุซ (Vaduz) เป็นเมืองหลวงของประเทศและเป็นท่ีตัง้ของรัฐสภาแห่งชาต ิเมืองตัง้อยู่ริมแมน่ า้ไรน์ ท่ีมีประชากรราว 
5,100 คน น าท่านสูจ่ดุชมววิเมืองละถ่ายรูปคูก่บัปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) ปราสาทท่ีตัง้อยู่บนยอดเขาสงูชันในย่าน
ใจกลางเมือง โดยปราสาทแห่งนีย้งัเป็นท่ีพกัของพระบรมวงศานุวงศ์แห่งลิคเทนสไตน์ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ตวัปราสาท
นัน้สร้างตัง้แต่สมัยศตวรรษท่ี 12 ก่อนท่ีจะมีการบูรณะและต่อเติมในปีค.ศ. 1904 และต้นศตวรรษท่ี 1930 ปัจจุบนัตัว
ปราสาทนัน้ไมเ่ปิดให้สาธารณะทัว่ไปเข้าชม จากนัน้น าท่านเข้าสูร้่าน Huber ร้านนาฬิกาและเคร่ืองประดบัช่ือดงั แหล่งรวม
นาฬิกาชัน้น ามากมายและเรียกได้ว่ามีย่ีห้อชัน้น าครบมากท่ีสุดแห่งหน่ึงเลยทีเดียว อาทิ เช่น Patak Philippe, Rolex, 
Panerai , Omega, Brequets, IWC, Cartier, Piaget, Chopard ,Tag Heuer, Hublot, Vacheron Constantin, 
Audemars Piguet, Breitling, Longines, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Chanel, Hermes, Bvlgari, Rado, Tissot, 
Swatch ฯลฯ และพลาดไม่ได้กับการประทับตราในเล่มหนังสือเดินทาง (Passport Stamp ) เหมือนเวลาท่านเดินทางผ่าน
ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่ีน่ีได้รับการแต่งตัง้อย่างเป็นทางการ ให้บริการประทับตราเป็นท่ีระลึกว่าท่านได้เดินทางมาถึง
ประเทศลกิเตนสไตน์แห่งนีแ้ล้ว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมืองเซนท์กัลเลน (St.Gallen) เมืองท่ีตัง้อยู่ในหุบเขาทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของสวิตเซอร์แลนด์

โดยช่ือเมืองนัน้ได้มาจากนักบุญท่ีมาเผยแพร่ศาสนาเม่ือสมยัศตวรรษท่ี 7 ซึ่งเมืองนีน้ัน้เป็นศนูย์กลางทางศาสนาคริสต์
คาธอลคิในยคุสมยัยโุรปกลางก่อนจะเปล่ียนไปเป็นศนูย์กลางการค้าผ้าและการเย็บปักถกัร้อยแทนในยคุหลงั น าท่านเข้าชม
มหาวหิารเซนท์กัลเลน (Convent of St. Gallen) อนัศกัดิส์ทิธ์ิ ภายนอกนัน้โดดเดน่ด้วยหอคอยคู ่ตวัวหิารนัน้ตกแตง่ด้วย
ศิลปะแบบบาโรค(Baroque) และได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วย จากนัน้น าท่านเข้าชมหอสมดุโบราณ(Abbey 
Library หรือ Stifsbibliotek)โดยห้องสมดุนีน้บัวา่เป็นห้องสมดุท่ีเก่าแก่ อาจจะเรียกได้วา่รวยและเก่าแก่ท่ีสดุในโลกแห่งหนึ่ง
(Abbey Library is one of the richest and oldest in the world) ภายห้องโถงของห้องสมดุตกแตง่ด้วยงานไม้แกะสลกั หิน
อ่อน และภาพวาดปูนเปียก ภาพเขียนเฟรสโก้ท่ีออกแบบและเขียนโดยศิลปินท่ีมีช่ือเสียงชาวอิตาลี ไมเคิล แองเจโล อัน
วจิิตรงดงามบนเพดานของโดมหลงัคา เป็นท่ีเก็บรวบรวมถึงหนังสือต่างๆและเอกสารส าคญั มากกว่า 170 ,000 เล่ม และ
ห้องสมดุนีย้งัได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1983 (หากไมส่ามารถเข้าชมมหาวิหารและห้องสมุดได้ ทางบริษัทขอ
คืนเงินท่านละ่ 10 CHF) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั RADISOSON BLU หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 เซนท์กัลเลน – เมืองซุก – ลูเซิร์น – อินเทอร์ลาเคน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดนิทางตอ่สูเ่มืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบท่ีสวยงามราวกับเทพนิยายตัง้อยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ 
โดยนอกจากความสวยงามของทศันียภาพแล้ว เมืองนีย้งัมีอตัราการเก็บภาษีท่ีคอ่นข้างต ่าจึงถือเป็นท่ีตากอากาศท่ีนิยมของ
เหล่าเศรษฐี คนดงัส าคญัระดบัโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะเห็นซูเปอร์คาร์จอดเรียงรายอยู่ 2 ข้างทาง จนเป็นเร่ือง
ธรรมดาไปเลย น าท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนด์มาร์กท่ีส าคญัแห่งหนึ่งของเมือง ด้วยความสงู
ของหอถึง 52 เมตรและความโดดเดน่ ของหลงัคาซึ่งเป็นสีน า้เงินขาวโดนเดน่ตดักบัสีหลงัคาสีน า้ตาลของบ้านเมืองสวยงาม
อย่างยิ่ง มีเวลาให้ท่านเดนิขึน้บนัไดสู่จุดชมวิวด้านบนของหอนาฬิกา ท่ีท่านจะสามารถเห็นวิวท่ีสวยงามโดยรอบของเมือง
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ซุก น าท่านเข้าชมโบสถ์เซนท์ออสวอร์ล (St Oswald's church) โบสถ์ศกัดิ์สิทธ์ิท่ีส าคญัของเมือง ตวัโบสถ์สร้างขึน้ตัง้แต ่
ค.ศ. 1478 ใช้เวลาการก่อสร้างนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมท่ีส าคญัท่ีสดุในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งใน
สวติเซอร์แลนด์ นอกจากนี ้ชาวสวสิยงัมีความเช่ืออีกวา่ ถ้าใครมีเร่ืองทกุข์ร้อนใดๆ หรือเจ็บป่วย ถ้าได้มาขอพรกับโบสถ์แห่ง
นี ้จะช่วยบรรเทาให้ดีขึน้อย่างรวดเร็ว (กรณีถ้ามีพธีิภายในโบสถ์ อาจไมไ่ด้รับอนญุาตให้เข้าชม) น าท่านเข้าชมร้านท าทองท่ี
เก่าแก่ท่ีสดุในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิดท าการตัง้แต่สมยัศตัวรรตท่ี 
16 ภายในตวัอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยจักวรรดินโปเลียน มีซุ้ มประตูและเสาโรมัน มีรูปปัน้และ
จิตรกรรมฝาผนงั ด้วยการวาดลายหินอ่อนด้วยมือ ในปี 1971 ได้เปิดร้านนีเ้ป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะล า้ค่าและเคร่ืองประดบัหา
ยาก และบางชิน้มีเพียงชิน้เดียวในโลก มีเวลาให้ท่านเดินช่ืนชมอาคาร งานศิลปะล า้ค่าและเคร่ืองประดบัหายากแล้ว ใน
สว่นของ Lohri Store ยงัมีนาฬกิาชัน้น าระดบัโลกให้ท่านเลือกซือ้เลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier 
, Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ และไม่ควร
พลาดเค้กเชอร์ร่ี Zug Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จากร้าน Speck เค้กท่ีมีรสชาตท่ีิเป็นเอกลกัษณ์และมีขายมากว่า
ร้อยปี มีบคุคลท่ีมีช่ือเสียงมากมายตา่งเคยลิม้ลองเค้กจากร้านนี ้เช่น Charlie Chaplin, Winston Churchill หรือสมเด็จพระ
สนัตะปาปาฟรานซิส โดยเมืองซุกนีมี้การท าฟาร์มผลไม้ ทัง้สตอเบอร์ร่ี, บลูเบอร์ร่ี, ราสเบอร์ร่ี,ลกูแพร์ ฯลฯ รวมทัง้ เชอร์ร่ี ท่ีมี
ปลกูมากกวา่ 40,000 ต้น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Luzern) เมืองท่องเท่ียวอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ จากนัน้พาท่านชมสิงโตหิน

แกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาต ิเพ่ือเป็นอนสุรณ์ร าลกึถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของ
ทหารสวสิท่ีเกิดจากการปฏิวตัิในฝร่ังเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 
เมตร ทอดข้ามผา่นแมน่ า้รอยส์ (Reuss River) อนังดงามซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลเูซิร์น เป็นสะพานไม้ท่ีมีหลงัคา
ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในยโุรป สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลงัคาคลมุสะพานมีภาพวาดประวตัิศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนว
สะพาน 
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ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่สู่เมืองอินเทอร์ลาเกน (Interlaken) เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) 
และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) อนัเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีส าคญั และ มีความส าคญัประหนึ่งเมืองหลวงของแบร์นเนอร์
โอเบอลนัด์ มีภาพของยอดเขาจงูเฟราเป็นฉากหลงั 

ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 ยอดเขาจุงฟราวด์ – กอลมาร์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู ่เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศท่ีสวยงามและยังเป็นท่ีตัง้สถานีรถไฟขึน้สู่ ยอดเขาจุง
เฟรา (Jungfrau) เเละเม่ือปี คศ.2001 องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจูงเฟรา เป็นพืน้ท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแห่ง
แรกของยโุรป น าคณะนัง่รถไฟท่องเท่ียวธรรมชาต ิขึน้พชิิตยอดเขาจงูเฟราท่ีมีความสงูกวา่ระดบัน า้ทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 
3,454 เมตร ระหว่างเส้นทางขึน้สู่ยอดเขาท่านจะได้ผ่านชมธารน า้แข็งท่ี มีขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค 
(Jungfraujoch) สถานีรถไฟท่ีอยู่สงูท่ีสดุในยโุรป (Top of Europe) เข้าชมถ า้น า้แขง็ (Ice Palace) ท่ีแกะสลกัให้สวยงาม อยู่
ใต้ธารน า้แขง็ลกึถึง 30 เมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บ่าย พาท่านชมววิท่ี ลานสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จดุชมววิท่ีสงูท่ีสดุในยุโรป ท่ีระดบัความสงูถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็น

ได้กว้างไกลท่ีถึงชายแดนสวสิ สมัผสักบัภาพของธารน า้แขง็ Aletsch Glacier ท่ียาวท่ีสดุในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.
และหนาถึง 700 เมตร โดยไมเ่คยละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมบนยอดเขา และท่ีไมค่วรพลาดกบัการสง่โปสการ์ดโดยท่ีท าการไปรษณีย์ท่ีสงูท่ีสดุในยุโรป น าคณะเดินทางลงจาก
ยอดเขาโดยไมซ่ า้เส้นทางเดมิ ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามและแตกต่างกันจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน
(Lauterbrunnen) หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางข้ามพรหมแดนสวิตเซอร์แลนด์ – ฝร่ังเศสสู่เมืองกอลมาร์ (Colmar) เมือง
สวยแคว้นอลัซาสแห่งฝร่ังเศส 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั MERCURE COLMAR หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 กอลมาร์ – สตาร์สบูร์ก – น่ังรถไฟ TGV สู่ปารีส 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมเมืองกอลมาร์ (Colmar) ท่ีได้ช่ือว่าเป็นเมืองหลวงของไวน์แห่งแคว้นอาลซัส (Capitale des Vins d'Alsace) 
เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในการอนรัุกษ์เมืองให้คงบรรยากาศของเมืองโบราณ โดยเฉพาะในตวัเมืองเก่าท่ีเรียงรายไปด้วยเรือนไม้
เก่าแก่ ร้านค้าสวยงาม โบสถ์ พพิธิภณัฑ์ คริสต์ศาสนสถาน และร้านค้าและท่ีอยู่ อาศยัท่ีคงสภาพเหมือนเมืองในยุคกลางได้
อย่างดีสดุแห่งหนึ่งในประเทศ เมืองนีมี้คลองตดัไปมา จนได้รับสมญานามว่า “Little Venice”  น าท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหาร
เซ็นต์มาร์ติน โบสถ์คาทอลิกเก่าแก่ขนาดใหญ่ท่ีสร้างขึน้จากหินสีชมพทูัง้หลงั สร้างขึน้ในราวปี ค.ศ. 1234 -1365 ถือเป็น
โบสถ์ท่ีใหญ่ท่ีสดุของเมืองกอลมาร์ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคท่ีสวยงามโอ่อ่า จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองสต
ราสบูร์ก (Strasbourg) ประเทศฝร่ังเศส เมืองหลวงแห่งแคว้นอัลซาส (Alszce) ท่ีมี 2 วฒันธรรม คือฝร่ังเศสและเยอรมนี 
เน่ืองจากผลัดกันอยู่ภายใต้การปกครองของ 2 ประเทศนีส้ลับกันไปมา สตราสบูร์ก เป็นเมืองใหญ่มีสถาปัตยกร รมสมัย
โบราณเป็นร่องรอยประวตัศิาสตร์ให้ชาวเมืองปัจจบุนัได้ช่ืนชม 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าคณะนัง่รถไฟความเร็วสูง TGV สูม่หานครปารีส วิง่ด้วยความเร็ว 300 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง จนถึงเดินทางมาถึงสถานี

รถไฟ Gare Du East ในมหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองท่ีมีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดบั 1 
ใน 10 ของโลกท่ีนกัท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสดุ ปัจจบุนักรุงปารีสเป็นหนึ่งในศนูย์กลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ี
ล า้สมยัแห่งหนึ่งของโลกท่ีทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง ส่ือ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุง
ปารีสเป็นหนึ่งในเมืองท่ีส าคญัท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั BEST WESTERN CDG AIRPORTหรือเทียบเท่า 

วันที่ 7 ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – ช้อปป้ิง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดนิทางสู ่เมืองแวร์ซายส์ น าเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) อันยิ่งใหญ่ (มีไกด์ท้องถิ่น
บรรยายในพระราชวัง) ท่ีสร้างขึน้ตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14  ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทัง้
จิตรกรรมฝาผนัง รูปปัน้ รูปแกะสลกัและเคร่ืองเรือน ซึ่งเป็นการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวงั 
เช่น โบสถ์หลวงประจ าพระราชวงั,ท้องพระโรงท่ีตกแตง่อย่างวจิิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวร่ี, ห้องกระจก (Hall of 
Mirror) ท่ีมีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นห้องท่ีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมยัพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวาย
สาส์นตอ่พระเจ้าหลยุส์ท่ี 14 แห่งฝร่ังเศส อีกทัง้ยงัเป็นห้องท่ีใช้ส าหรับจัดงานเลีย้งและเต้นร าของพระนางมารี อังตวัแนตต์ 
มเหสีของพระเจ้าหลยุส์ท่ี 16, ชมห้องบรรทมพระราชินีท่ีตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโป
เลียนท่ียิ่งใหญ่ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้เชิญเลือกซือ้สนิค้าแฟชัน่ราคาถกูในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เคร่ืองส าอาง น า้หอม นาฬกิา

หรือกระเป๋า จากนัน้พาท่านสมัผสักับบรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยนักช้อปปิง้จากทั่วทุกมมุโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลาง
กรุงปารีสท่ีแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือ้สินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer 
ร้านดงัของสวสิ ท่ีมีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต , เคร่ืองหนัง, มีดพบั, นาฬิกา
ย่ีห้อดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั BEST WESTERN CDG AIRPORTหรือเทียบเท่า 

วันที่ 8 ปารีส – ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล – OUTLET 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเท่ียวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านลานประวตัิศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ท่ีพระเจ้า
หลยุส์ท่ี 16 และพระนางมารีอองตวัแนต ถกูตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวตัิฝร่ังเศส จากนัน้เข้าสู่ถนนสายโร
แมนตกิชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจตัรัุสคองคอร์ดตรงสูป่ระตชูยันโปเลียน, น าชมและถ่ายรูปคู่กับ
ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี1805 
โดยเร่ิมสร้างขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 ให้เวลาท่านได้เลือกซือ้สินค้าชัน้น าบนถนนชองป์เอลิเซ่ ท่ี
เตม็ไปด้วยร้านค้าสดุหรูหรา สนิค้าแฟชัน่มากมาย แล้วน าถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณ์ท่ีโดด
เดน่สงูตระหง่านคูน่ครปารีสด้วยความสงูถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึน้ในปี ค.ศ.1889 ท่ีบริเวณจัตรัุสทรอคคาเดโร่ จากนัน้น า
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ท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมน่ า้แซนท่ีไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน่ า้ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ท่ีน่าประทบัใจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ La Vallee Village Outlet  แหล่งช้อปปิง้ท่ีรวมร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 110 ร้าน สมัผัส

ประสบการณ์การช้อปปิง้ ท่ีครบครันด้วยสินค้าชัน้น าต่างๆ มากมาย เช่น Superdry,Kenzo, Longchamp, Polo ralph 
lauren , Coach , Fred Perry, Ermenegildo Zegna, Salvatore Ferragamo ,Gucci, Guess, Hugo Boss, L'Occitane 
en Provence, Marc Jacobs, Montblanc, Paul Smith, Samsonite ฯลฯ อิสระให้ท่านช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั BEST WESTERN CDG AIRPORT หรือเทียบเท่า 

วันที่ 9 ปารีส – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเดินทางสู่ สนามบินชาร์ล เดอ โกล เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้
สนิค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.40 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี TG931 
*** ส าหรับคณะท่ีออกเดนิทางตัง้แต ่29 พ.ย. จะออกเดนิทางเวลา 12.30น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 06.00 น.*** 

วันที่ 9 กรุงเทพฯ 
05.55 น. ถึงสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

อัตราค่าบริการ Milan to Paris The Series 1 
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝร่ังเศส 

10 วัน 7 คืน โดยสายการบนิไทย 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทำ่น 

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมตั๋ว 
ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

วนัที ่16 - 25 ต.ค. 62 71,900 71,900 71,900 71,900 48,900 12,900 

วนัที ่29 พ.ย. –  08 ธ.ค. 62 69,900 69,900 69,900 69,900 46,900 12,900 

วนัที ่06 - 15 ธ.ค. 62 69,900 69,900 69,900 69,900 46,900 12,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 



  8  Milan to Paris the Series 1  อิตาลี สวติเซอร์แลนด์ ฝร่ังเศส 10  DAYS 7 NIGHTS  BY TG     [GQ3MXP-TG021] 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดแูลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝร่ังเศส (ผู้ ย่ืนวีซ่าต้องช าระเงินตรงกับศูนย์ย่ืนวีซ่าในวันย่ืน เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (18 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (30 ยโูร) 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางต้องมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสือเดนิทาง ต้องเหลือวา่งส าหรับตดิวีซ่าไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 
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1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคณุสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่า 
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3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับประทับ

วซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวันเดนิทำงกลบั  และหนังสอื

เดนิทำงจะตอ้งไมช่ ำรดุ (หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ กรณุำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด 3.5x4.5 CM. จ ำนวน 2 ใบ 

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

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นหู เห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารดุ*** 

ตวัอยา่งรปู 



  12  Milan to Paris the Series 1  อิตาลี สวติเซอร์แลนด์ ฝร่ังเศส 10  DAYS 7 NIGHTS  BY TG     [GQ3MXP-TG021] 

 

 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรอืหุน้สว่น 

อำยไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พรอ้มเอกสำรประกอบ เชน่ รปูถำ่ยรำ้น สญัญำเชำ่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท ำงำน, วันลำ 

(ขอเป็นภำษำองักฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองกำรเรยีนทีอ่อกจำกสถำบันทีก่ ำลังศกึษำอยู ่ 

(ขอเป็นภำษำองักฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลงั 3 เดอืน ทีอ่อกจำกทำงธนำคำรเทำ่นัน้ (รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบญัช ีโดยกำรฝำก

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

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ ำเนำ Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคำ่ใชจ้ำ่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นำมสกลุใหต้รงกับพำสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ญัชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนำ้ 

- ***Bank Statement ของธนำคำรกรงุเทพ ถำ้ธนำคำรออกมำเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดำษ A4 

ไมส่ำมำรถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนำคำรใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 
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 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

- บัตรประชำชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร(ถำ้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยบดิำจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ)พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้

พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยบดิำจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้

พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัใคร มคีวำมสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จำกอ ำเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำ 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลังโดยมรีำยละเอยีดวำ่ฝ่ำย

ใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิำและมำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีำ่ 

  

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 

 
    (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มลูนีใ้นการจองควินดั
หมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลงัจะตอ้งตรง

กบัขอ้มลูทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ัน้) 

 
ชือ่ – นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง [ภำษำไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นำมสกลุ [ภำษำอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นำมสกลุตอนเกดิ [ภำษำอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภำษำอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถำนทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

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

7. สญัชำตปัิจจบุัน ................................สญัชำตโิดยก ำเนดิ หำกตำ่งจำกปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชำย         หญงิ 

9. สถำนภำพ           โสด                     แตง่งำน (จดทะเบยีน)        แตง่งำน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยำ่                แยกกันอยู ่                      หมำ้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีำ่เป็นเด็ก อำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

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

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

   หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อำชพีปัจจบุัน (หำกคำ้ขำย ใหร้ะบดุว้ยวำ่คำ้ขำยอะไร เชน่ ขำยเสือ้ผำ้ ขำยอำหำร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรำ้นคำ้ และทีอ่ยู ่หมำยเลขโทรศัพท ์ /  ส ำหรับนักเรยีน นักศกึษำ กรณุำกรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถำบันศกึษำ  

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

 

14. วซีำ่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่ำ่นมำ 

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

15. เคยถกูพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซีำ่เชงเกน้กอ่นหนำ้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุำระบวุันที ่หำกทรำบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในกำรปฏเิสธ)................................................ 

17. ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำรงชพีระหวำ่งกำรเดนิทำงและพ ำนักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

        ตัวผูข้อวซีำ่เอง     มผีูอ้ืน่ออกให(้ญำต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

         กรณุำระบชุือ่ ......................................................  

 

 

สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี   

   เช็คเดนิทำง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหำให ้

   ช ำระคำ่ทีพั่กลว่งหนำ้แลว้    คำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมดระหวำ่งพ ำนักมผีูอ้อกให ้

   ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้    ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 



  16  Milan to Paris the Series 1  อิตาลี สวติเซอร์แลนด์ ฝร่ังเศส 10  DAYS 7 NIGHTS  BY TG     [GQ3MXP-TG021] 

 

 


