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 เรมิเพยีง 53,900.- 

 

 

Europe Mediterranean  
อติาล ีฝรงัเศส : ลา สปาเซยี – รเิวยีรา่ 

8 วนั 5 คนื  
โดยสายการบนิการต์า้ (QR)
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 นําทา่นเดนิทางสูด่นิแดนทงัหา้ (Five Land) แหง่ ชงิเกวเตรเร (Cinque Terre)  

 ชม 2 ใน 5 หมู่บา้น อันไดแ้ก่ หมูบ่า้นประมงเล็กๆ “รโิอแมกจโิอเร”่ (Rio-Maggiore) และ 

หมูบ่า้นทเีกา่แกท่สีดุ “มานาโรลา่” (Manarola)       

 เปิดประสบการณก์ารทอ่งเทยีวแบบ Côte d'Azur (โกต ดาซูร)์ หรอืรูจั้กกันในนาม "เฟรนซ ์รเิวยี

รา่" (La Riviera Française)  

 เลาะชายฝังทะเล ณ เมอืงชอืดัง เจนวั – นซี – คานส ์รวมถงึเสน้ทางอันเป็นเอกลักษณ์ เอก๊ซ ์ซอง

โพรวอ๊งซ ์– อาวญียอง – ลยีง  

 เทยีวชายฝังทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน (Mediterranean) ตังอยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้อง

ฝรังเศส ดนิแดนทมีคีวามสวยงามดังสรวงสวรรค ์ทภีเูขาเป็นมติรกับทอ้งทะเล  

 

        กาํหนดการเดนิทาง                                                                           
 

วนัท ี  1-8, 22-29 ม.ีค. 61 53,900.- 

 
รายละเอยีดการเดนิทาง 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ 
โรงแรมทพีกั  

หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ   ✈ ✈ ✈  

2 กรงุเทพฯ – โดฮา – ปิซา่ – ลคุคา  ✈ ✈ O 
MERCURE VIAREGGIO 
HOTEL 

3 ลคุคา – ลา สปาเซยี – หมูบ่า้นชงิเคว เตรเร – เจนัว  O O O MERCURE GENOVA 
SAN BIAGIO 

4 เจนัว – โมนาโค – เอซ – นซี  O O O NH NICE HOTEL 

5 นซี – กราสส ์– คานส ์– เอก๊ซ ์ซองโพรวอ๊งซ ์    O O O 
ESCALE OCEANIA 
HOTEL  

6 
เอก๊ซ ์ซองโพรวอ๊งซ ์– มารเ์ซย ์– มริามาส ์– Provence Outlet  

– อาวญียอง 
O x O IBIS AVIGNON SUD 

HOTEL 

7 อาวญียอง – ลยีง – อานน์ซ ี– เจนวีา (สวติเซอรแ์ลนด)์ O O ✈  

8 โดฮา – กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ  

22.00 น. 
 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ูประต ู

8  เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิกาตา้ร ์แอรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ท ี คอยตอ้นรับและ

อํานวยความสะดวก  
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วนัทสีองของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – โดฮา – ปิซา่ – หอเอนปิซา่ – ลคุคา 

01.35 น. ออกเดนิทางสูโ่ดฮา โดยเทยีวบนิท ีQR 837  

05.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโดฮา แวะรอเปลยีนเครอืง  

07.40 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงปิซา่ ประเทศอติาล ีโดยเทยีวบนิ QR 133   

12.40 น.
  

ถงึสนามบนิเมอืงปิซ่า ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถนิชา้กว่าประเทศไทย 6 

ชวัโมง และจะเปลยีนเป็น 5 ชวัโมงในวันท ี25 มนีาคม 2561) หลังจากผ่านการ

ตรวจคนเขา้เมอืง นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงปิซ่า (Pisa) เมอืงแห่งศลิปะทสํีาคัญ

ของอติาล ีเป็นเมอืงเล็กๆอยูท่างตะวันตกของ Florence ดา้นตะวันตกของเมอืง

ตดิกับทะเลเมดเิตอร์เรเนียน แมว้่าจะเป็นเมอืงเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็นเมอืงทมีี

ชอืเสยีงและเป็นทรีูจ้ักของนักท่องเทยีวทัวโลก นําท่านเขา้สูบ่รเิวณจตัรุสักมัโป 

เดย ์มรีาโกล ี(Compo Dei Miracoli) ประกอบดว้ยกลุม่อาคารสถาปัตยกรรม

แบบโรมาเนสก ์โดยเรมิจากหอพธิเีจมินํามนต ์(Baptistry of St. John) ที

ใหญ่ทสีุดในอติาลี, มหาวหิารดูโอโม (Duomo) ทีงดงามและหอเอนแห่ง

เมอืงปิซ่าอันเลอืง ชมหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์

แห่งเมอืงปิซา่ 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง เรมิสรา้งเมอืปี ค.ศ.1173 

ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสรา้งตอ้งหยุดชะงักลงไปเมอื

สรา้งไปไดถ้งึชัน 3 ก็เกดิการยุบตัวของฐานขนึมา และต่อมาก็มกีารสรา้งหอต่อ

เตมิขนึอกีจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งทังหมดถงึ 177 ปี โดยทหีอเอนปิซา่น ี

กาลเิลโอ  บดิาแห่งวทิยาศาสตร ์ซงึเป็นชาวอติาเลยีนไดใ้ชเ้ป็นสถานททีดลอง

ทฤษฎีแรงโนม้ถ่วงของโลกทีว่า สงิของสองชนิ นําหนักไม่เท่ากัน ถา้ปล่อย

สงิของทังสองชนิจากทสีงูพรอ้มกัน ก็จะตกถงึพนืพรอ้มกัน จากนันใหท้า่นอสิระ

ใหท้่านไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ทรีะลกึราคาถูก ทมีรีา้นคา้เรยีงรายอยูม่ากมาย จากนัน

นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงลุคคา (Lucca) เมอืงทตีังอยูใ่นแควน้ทัสคาน ีตังอยูบ่น

ฝังแม่นําแซรค์โิอในบรเิวณทรีาบทไีมไ่กลจากทะเลลกิูเรยีน เมอืงทรัีกษาความ

ดังเดมิมาเป็นเวลาหลายศตวรรษแลว้ จนไดรั้บการโหวตใหเ้ป็น “Best Small 

Town in Italy” เสน่หข์องเมอืงนคีอืมกํีาแพงเมอืงโบราณโอบลอ้มทัวทังเมอืง

ซงึไมอ่นุญาตใหร้ถยนตเ์ขา้ภายใน ยกเวน้แต่จักรยานเท่านัน และยังเป็นเมอืงที

คตีกวเีอก จโิกโม ปุชชนิ ี(Giacomo Puccini) ทชีวีติอยูร่ะหว่างปี ค.ศ.1858-

1924 เป็นทรีูจั้กในนามของ “ปุชชนิี” ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นหนึงในคีตกวีที

ยงิใหญ่ทสีุดแห่งปลายครสิตศ์ตวรรษท ี19 และชว่งตน้ของครสิตศ์ตวรรษท ี20 

อุปรากรทีโด่งดังของเขาไดแ้ก่เรือง “มาดามบัตเตอร์ฟลาย” (Madame 

Butterfly) และ “ทอสกา้” (Tosca) นําท่านสู่จตัุรสัมเิคเล่ (Piazza San 

Michele) ชมโบสถ ์ซาน มเิคเล ่(San Michele in Foro) ตังอยูท่ ีสรา้งดว้ย

เสาหนิอ่อน สเีขยีว สเีทา และสชีมพู ทีแกะสลักอย่างงดงาม ดา้นบน มรีูปปัน

หัวหนา้ฑตูสวรรค ์(Archangel) และนางฟ้าประดับอยู ่อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ชม

เมอืงหรือเลือกซอืของทีระลกึพนืเมอืง อาทเิช่น กระเป๋าหนังแทโ้ดยฝีมอืชาว

อติาเลยีนแท ้ๆ  งานฝีมอืตุ๊กตาเซรามกิ หรอื จะเลอืกซอือําพัน งานฝีมอืเจยีรนัย

ของชาวลคุคา่ 
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คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง   

 นําคณะเขา้สูท่พีกั โรงแรม MERCURE VIAREGGIO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทสีามของการเดนิทาง     ลคุคา – ลา สปาเซยี – หมูบ่า้นชงิเคว เตรเร – เจนวั  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนันนําท่านเดนิทางสู่เมอืงลา สเปเซยี (La Spezia) เมอืงในเขตลกิูเรยี 

ตอนเหนือของอติาลอียูร่ะหว่างเมอืงเจนัว และ ปิซา่ ในบรเิวณอ่าวลกิูเรหนงึใน

อา่วทมีคีวามสําคัญทางดา้นการคา้และการทหาร นําท่านโดยสารรถไฟสูช่งิเกว 

แตรเ์ร (Cinque Terre) หมู่บา้นเล็กๆ ทตีังอยู่บรเิวณรมิชายฝังรเิวยีร่าของ

อติาล ีทมีคีวามหมายว่า “ดนิแดนทงัหา้ (Five Land)” ตังบนหนา้ผาสงูชัน

เหนือทะเลเมดเิตอร์เรเนียนตดิทะเลบรเิวณชายฝังแควน้ลกิูเรีย ประกอบดว้ย

หมูบ่า้น 5 แห่ง ไดแ้ก ่MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, 

MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทังหา้หมู่บา้นนี มหีุบเขาลอ้มรอบ 

ประกอบกันเป็นส่วนหนึงของอุทยานแห่งชาตฯิ และไดร้ับการขนึทะเบยีนเป็น

มรดกโลกจากยเูนสโกอ้กีดว้ย นําท่านชมความงามของหมู่บา้นทมีสีสีันสวยงาม 

สรา้งลดหลันกันตามเนนิผารมิทะเล นําท่านเดนิเล่นชมหมูบ่า้นรโิอแมกจโิอเร ่

(Rio –Maggiore) เป็นหมูบ่า้นประมงเล็กๆ ทมีเีสน่หแ์ละมบีรรยากาศเหมอืน

เมอืงตุ๊กตา บา้นเรอืนทตีังลดหลันกันบนหนา้ผาทปีกคลุมดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจตีัด

กับนําทะเลเมดเิตอร์เรเนียนสเีทอร์ควอยซ ์อสิระใหท้่านชมความงดงามและ

ถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนันนําท่านสูห่มูบ่า้นมานาโรลา่ (Manarola) อาจได ้

ชอืวา่เป็นหมูบ่า้นทเีล็กเป็นอันดับสอง แต่มคีวามเกา่แกท่สีดุในบรรดาหมูบ่า้นทัง 

5 ทสีรา้งมาตังแตปี่ ค.ศ. 1338   

ระยะทาง 64 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 1 ชม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง  

บา่ย จากนันนําท่านเดนิทางสู่เมอืงเลวนัโต ้(Levanto) เพอืนําท่านสู่เมอืงเจนวั 

(Genoa) เมอืงทใีหญ่ทสีดุของอติาลทีางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ชมเขตเมอืง

เกา่ศูนยก์ลางทางประวัตศิาสตรท์ใีหญ่ทสีดุของยโุรป เป็นเมอืงทมีคีวามรุ่งเรอืง

มาตังแต่ครสิต์ศตวรรษท ี11 มาจนถงึ ค.ศ. 1797 ปัจจุบันเป็นเมอืงศูนยก์ลาง

เทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมผลติรถยนตข์องอติาลไีดแ้ก ่เฟียต, อัลฟ่าโรมโีอ, 

แลนเซยี นําทา่นชมมหาวหิารประจําเมอืงสถานทปีระกอบศาสนพธิอีันงดงามและ

ระยะทาง 80 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 1.15 

ชม. 
 



 PSA-QR001   Europe Mediterranean    หนา้ 5 จาก 18 

ศักดสิทิธ ิเป็นทเีคารพของทงัคนในทอ้งถนิและนักทอ่งเทยีวทัวไปทมีาเยอืน 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม MERCURE GENOVA SAN BIAGIO  หรอืเทยีบเทา่   

     

วนัทสีขีองการเดนิทาง เจนวั – โมนาโค – เอซ – นซี  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  เดนิทางสู ่มลรฐัโมนาโค (Monaco) รัฐอสิระทตีังอยูท่างตอนใตข้องประเทศ

ฝรังเศส เมืองโมนาโค เป็นเมืองเล็กๆทีมีธรรมชาตริายลอ้ม แต่ก็เต็มไปดว้ย

วัฒนธรรม ชมความงามของสถานทอีันยงิใหญ่มากมายกลมกลนืไปกับธรรมชาติ

ไดอ้ยา่งลงตัว เมอืงมอนตคิารโ์ล (Monte Carlo) เมอืงหลวงของโมนาโค ทมีี

ชอืเสยีงในเรอืงความหรูหราของคาสโิน โรงแรมเดอะปารีส ์โรงแรมสุดหรูของ

มอนติคาร์โล และอาหารชันเลิศ ชมพระราชวงัแห่งโมนาโค (Prince’s 

Palace of Monaco) ซงึเป็นทปีระทับของประมขุแหง่รัฐโมนาโค ในปัจจบุันชม

ววิทวิทัศน์โดยรอบของโมนาโค ซงึสามารถมองเห็นท่าเรอืซงึมเีรอืยอรช์จอดอยู่

เรียงรายวหิารโมนาโค ทสีรา้งในรูปแบบนีโอโรมานซ ์เป็นทีฝังพระศพของเจา้

หญงิเกรซแหง่โมนาโกและเจา้ชายเรนเิยร ์พระสวาม ีอกีทังตามสองขา้งในเมอืง 

เต็มไปดว้ยอาคารบา้นเรอืนรา้นคา้ ทมีรีปูแบบสถาปัตยกรรมอนังดงามตนืตาตนืใจ 

 ระยะทาง 182 
กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 2.45 

ชม. 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพนิเมอืง     

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเอซ (Eze) เมอืงแสนสงบรมิชายฝังทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน 

ดนิแดนแห่งทุ่งลาเวนเดอร ์และมชีอืเสยีงในการผลติเครอืงหอม ใหท้่านไดเ้ดนิ

ชมเมอืงเก่าเอส ชมบา้นเรอืนอันสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของบา้นในสไตล ์   

โปรวองซ-์แอลป์เมอรทิามส ์จากนันเดนิทางสูเ่มอืงนซี (Nice) เป็นเมอืงใหญ่

ทางตอนใตข้องฝรังเศส รมิชายฝังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ซงึถอืเป็นเมอืงเกา่แก ่

และมสีถาปัตยธรรมแบบเจนัวสท์สีวยงาม นําทา่นเทยีวชม ยา่นเมอืงเกา่นซี ชม

ทัศนยีภาพของอาคารสไตลอ์ติาล ีสมัผัสถนนสายเล็กๆ และบรรยากาศโดยรอบที

รายลอ้มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ และรา้นบทูคี อกีทังสวนนังเล่นทเีผยใหเ้ห็นมมุ

ของเมืองทีสวยงามมากขึน นําท่านถ่ายรูปกับจตัุร สัเมสซิน่า (Place 

Massena) จัตุรัสทตีังอยู่ใจกลางพนืทขีนาดใหญ่ ประกอบดว้ย นําพุทสีวยงาม

และอาคารสถาปัตยกรรมทรงคลาสสกิทีตังโดยรอบ ซงึนิยมทาสสีันตามแบบ

ระยะทาง 10ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 30 นาท ี

 
ระยะทาง 13ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท ี
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อาคารสถาปัตยกรรมของฝรังเศสทางตอนใต ้อกีทังประดับดว้ยดอกไมน้านาพันธุ์

ทถีูกผลัดเปลยีนตามฤดูกาล จากนันนําชมโบสถร์สัเซยี (The St Nicholas 

Orthodox Cathedral) เป็นโบสถข์นาดใหญ่และเกา่แก ่ภายในตกแต่งอยา่ง

ประณีต และม ีเอกลักษณเ์ฉพาะ ซงึถอืเป็นศลิปะรัสเซยีทถีกูสรา้งในยโุรป 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม NH NICE HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

  

 

วนัทหีา้ของการเดนิทาง  นซี – กราสส ์– คานส ์– เอก๊ซ ์ซองโพรวอ๊งซ ์    

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  เดนิทางสูเ่มอืงกราสส ์(Grasse) เมอืงทไีดช้อืวา่เป็นเมอืงแห่งนําหอมโลก ทมีี

การผลตินําหอมกันมาตังแต่ศตวรรษที 17 โดยพระนางแคทเธอรนี เดอ เมดีช ี

(Catherine de Medicis) มเหสใีนพระเจา้เฮนรที ี2 แห่งฝรังเศส เป็นผูร้เิรมิการ

ทํานําหอมในเมอืงนี ปัจจุบันแบรนดด์ังทตีอ้งอาศัยวัตถุดบิชันเลศิจากทนีีมทีัง

ชาแนล ดิออร์ และฟราโกนาร์ จากนันนําท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑนํ์าหอม 

Fragonard พพิธิภัณฑท์จัีดแสดงประวัตคิวามเป็นมาและจัดแสดงวธิกีารผลติ

นําหอมในปัจจุบัน ของโรงงานผลตินําหอมยหีอ้ Fragonard ยหีอ้นําหอมอัน

โด่งดัง ทมีแีหล่งผลติตน้กําเนดิมาจากเมอืง Grasse เมอืงทไีดช้อืว่าเป็นเมอืง

หลวงของโลกนําหอม ซงึแต่ละหอ้งจัดแสดงเรอืงราวเกยีวกับบรรจุภัณฑบ์รรจุ

นําหอมตังแต่สมัยอดีตจนถงึปัจจุบัน และบอกเล่าเรอืงราวการผสมผสานกลนิ

นําหอมใหม้เีอกลักษณ์อนัรัญจวนใจ และหากท่านมองหาของฝากจากปารสีทไีม่

เหมอืนใคร ทา่นสามารถเลอืกซอืนําหอมจากโรงงานของ Fragonard ไดโ้ดยตรง

ตามอัธยาศัย จากนนันําเดนิทางสูเ่มอืงคานส ์(Cannes) เมอืงทมีชีอืเสยีง

ในดา้นภาพยนตร ์และเป็นเมอืงทจัีดงานทมีชีอืเสยีงไปทัวโลกทเีป็นทรีูจ้กักนั

ด ีคอื เทศกาลหนงัเมอืงคานส ์(Cannes film festival) เป็นเทศกาลทมีมีา

ตังแต ่ ปี ค.ศ.1946 ถอืเป็นเทศกาลภาพยนตรท์เีกา่แกท่สีดุในโลกเทศกาลหนงึ 

ระยะทาง 44 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 1 ชม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 20 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 45 นาท ี
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และมีอทิธิพลมากทีสุด รวมถงึชอืเสียงเทียบเคียงไดก้ับเทศกาลภาพยนตร์

นานาชาตทิเีวนสิและเทศกาลภาพยนตรน์านาชาตเิบอรล์นิ งานจะจัดขนึราวเดอืน

พฤษภาคมของทุกปี โดยอาคารทใีชใ้นการจัดงานเป็นอาคารขนาดเล็กสูง 2-3 

ชนั ในชว่งเทศกาลจะไดร้ับการตกแต่งใหดู้เลศิหรูอลังการ พลาดไมไ่ดก้บัการ

วดัรอยมอืของดาราฮอลวิูด๊คนโปรดทดีา้นหนา้ ปาเล ่เด เฟสตวิาล (Palais 

des festivals) ทเีหลา่ดาราชอืดงัไดป้ระทบัรอยมอืไวเ้ป็นทรีะลกึ อกีทงั

เมอืงคานสเ์ต็มไปดว้ยโรงแรมหรูรมิชายหาดรเิวยีรา่ และถนนททีอดยาว

รมิชายหาดทเีรยีกวา่ ลาโพรมานาด เดอ ลา ครวัเซท (La Promanade 

Promanade de la croisette) เป็นถนนสายสําคญัของเมอืงคานส ์ใชจั้ด

แสดงนิทรรศการงานเทศกาลภาพยนตร์ สาย  ถนนนีทอดตัวยาวไปตามแนว

ชายฝังของเมอืงคานส ์ถอืเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศฝรังเศส อกีทังยัง

มทีา่จอดเรอืยอรช์ ลํางามๆของบรรดามหาเศรษฐทีังหลายดว้ย 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย คณะเดนิทางสู่เมอืงเอ๊กซ ์ซองโพรว๊องซ ์(Aix en Province) ถือเป็น

ศูนยก์ลางของอํานาจและความเจรญิของแควน้ ในอดตีเคยมฐีานะเป็นถงึเมอืง

หลวงของแควน้โพรว๊องซ ์ปัจจุบนัเป็นเมอืงมหาวทิยาลัยทมีชีอืเสยีงของฝรังเศส 

ชมถนนสายหลักของเมอืง คอื ถนนมริาโบ (Le Cour Mirabeau) เป็นทตีัง

ของรา้นคา้หรแูละรา้นกาแฟสไตลฝ์รังเศส ทมีตีน้ Platane เรยีงรายสองขา้งทาง 

และมคีวามสวยงามมากสายหนงึของฝรังเศส เทยีวชมจตัรุสัแปรเ์ซอร ์(Place 

Des Pecheurs) ทมีสีถานทที่องเทยีวสําคัญ อาท ิโบสถม์าเดอรนี (Eglise 

De La Madeleine) และศาลยุตธิรรม (Palais de Justice) โดยบรเิวณนัน

มตีลาดนัด และแผงขายสนิคา้พืนเมือง มีตังแต่ผักสด ผลไม ้นําผงึ ไสก้รอก 

มะเขอืเทศ นํามนัมะกอก กระเทยีม ไมด้อกไมป้ระดับ กหุลาบ ทานตะวัน ฯลฯ ไป

จนถงึแผงขายของทรีะลกึนําท่านเขา้ชมความงดงามของ วหิารแซงตโ์ซเวอร ์

(St .Sauveur Cathedral) สถานทรีวบรวมสถาปัตยกรรมอันหลากหลาย

ตังแต่ ศตวรรษท ี5 -17 ภายนอกและภายในตกแต่งอยา่งวจิติรอยา่งงดงาม ทัง

ประตวูหิารแกะสลัก แทน่บชูา แท่นทําพธิ ีฯลฯ ผ่านชม ลาเตอเยร ์พอลเซซานน ์

อนัเป็นบา้นและหอ้งทํางานของ พอล เซซานน ์จติรกรผูเ้ชยีวชาญดา้นภาพวาดสี

นํามนั ผลงานสว่นใหญเ่ป็นภาพวาดววิสวยงามในแควน้โพรวอ๊งซ ์

ระยะทาง 151 
กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 2.15 

ชม. 
 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง   

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม ESCALE OCEANIA HOTEL หรอืเทยีบเทา่   
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วนัทหีกของการเดนิทาง       เอก๊ซ ์ซองโพรวอ๊งซ ์– มารเ์ซย ์– มริามาส ์–  

                                           Provence Outlet  – อาวญียอง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําคณะเดนิทางสูเ่ดนิทางสูเ่มอืงมารเ์ซย ์(Marseille) เมอืงท่าทสํีาคัญของ

ประเทศฝรังเศส เป็นเมอืงชายหาดรเิวยีร่าทสีวยงาม ซงึไดช้อืว่า เป็นประตูเมดิ

เตอรเ์รเนียนของฝรังเศส เทยีวชมเมอืงทา่เกา่ (Old Port) หรอื (Vieux - 

Port) ใหท้่านไดซ้มึซบักลนิอายของทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน นําท่านแวะชมโบสถ์

นอเตรอดาม เดอลาการด์ (Basilique Notre-Dame de la Garde) โบสถ์

ทตีงัอยูจ่ดุสงูสดุของเมอืง งดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมทเีป็นเอกลักษณ์ โดยมรีูป

ของพระแมม่ารเีป็นองคป์ระธาน ถอืเป็นสถานททีคีนทอ้งถนิ มักมาขอพรกับพระ

นาง เพือใหก้ารเดินเรือปลอดภัย จากนันนําท่านเดินทางสู่เมืองมริามาส ์

(Miramas) เพอืนําทา่นสู ่McArthurGlen Provence Outlet ใหเ้วลาทา่น

ไดอ้สิระชอ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่ GUCCI, BALLY, HUGO 

BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, 

LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอนืๆอกีมากมาย 

*** เนอืงจาก OUTLET จะปิดทําการในวนัอาทติย ์ถา้หากคณะใดตรงกบั

วนัอาทติยใ์นวนันนั ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน*** 

ระยะทาง 34 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 0.45 

ชม. 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 60 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 1 ชม. 

เทยีง อสิระอาหารกลางวัน   

บา่ย เดนิทางสู่ เมอืงอาวญียอง (Avignon) ตังอยู่รมิแม่นําโรนและเป็นทีตังของ

พระราชวังของพระสันตะปาปา เมอืงทลีอ้มรอบดว้ยกําแพง ทมีคีวามงดงามและ

คลาสสกิจนไดรั้บการขนานนามว่า THE JEWELS OF THE SOUTHERN 

RHONE เมอืงเกา่ทเีต็มไปดว้ยประวัตศิาสตร ์และเป็นเมอืงศูนยก์ลางทางการคา้

ศาสนา ศลิปวัฒนธรรมทสํีาคัญของแควน้ อกีทังเป็นเมอืงแห่งพระสันตะปาปาที

ยงิใหญอ่ลังการ นําทา่นเทยีวชม อดตีพระราชวงัของพระสนัตะปาปา สรา้งขนึ

ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ และเคยเป็นทปีระทับขององคพ์ระสันตะปาปาถงึ 7 

พระองค ์ปัจจุบันแมจ้ะถูกทําลายไปจากการเกดิเพลงิไหมใ้นบางสว่นแต่ก็ไดรั้บ

การบู รณะกลับมา เ ป็น เหมือนดั ง เดิม  แล ว้ เดินทางสู่ เมือง เรอมูแ ล็ง 

(REMOULINS) เมอืงเล็ก ๆ ในจังหวัดการ ์แควน้ล็องกด็์อก-รูซยีง ทางตอนใต ้

ของประเทศฝรงัเศส ใหท้า่นไดช้มสะพานสง่นํา ปง ด ูการ ์(Pont du Gard) 

เป็นสะพานสง่นําโรมนัโบราณสรา้งโดยจักรวรรดโิรมนั นักประวัตศิาสตรค์าดการณ์

วา่สะพานถกูสรา้งราวครสิตศ์ตวรรษท ี1 สรา้งพาดผ่านแมนํ่าการด์ง ใกลก้ับเมอืง

เรอมแูล็ง เพอืสง่นําจากจากเมอืงอวูแ์ซ็ส โดยระหว่างสองเมอืงเป็นหุบเขา จงึได ้

สรา้งเป็นสะพานสง่นําอยูบ่นดนิ สะพานแห่งนจัีดเป็นสะพานสง่นําทสีรา้งในสมัย

จักรวรรดโิรมันทยีังคงสภาพทสีมบูรณ์ทสีุดแห่งหนงึ รองจากสะพานส่งนําแห่ง   

เซโกเบยี สะพานแห่งการไ์ดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1985 

โดยองคก์ารยเูนสโก ในอดตีสามารถส่งนําไดป้ระมาณ 200,000 ลูกบาศกเ์มตร

ต่อวัน เพือส่งนําเขา้กับระบบนําในเมอืงนีม รวมทังนําพุต่าง ๆ และโรงอาบนํา 

และถกูใชง้านจนกระทังประมาณครสิตศ์ตวรรษท ี6 

ระยะทาง 71 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 1.15 

ชม. 
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คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง  

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม IBIS AVIGNON SUD HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

    

วนัทเีจ็ดของการเดนิทาง    อาวญียอง – ลยีง – อานน์ซ ี– เจนวีา (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําเดนิทางสู่เมอืงลยีง LYON เป็นเมอืงทใีหญ่เป็นลําดับทสีองของประเทศ

ฝรังเศส รองลงมาจากกรุงปารสี เมอืงลยีงยังเป็นทรีูจั้กกันในสถานทสํีาคัญทาง

ประวัตศิาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของอาคารประวัตศิาสตรท์สีวยงาม

จากทุกยุคสมัย เมือลียงถูกก่อ ตังขึนโดยพวกโรมันในคริสต์ศตวรรษที 1 

จนกระทังองคก์ารยเูนสโก (Unesco) ไดรั้บการบรรจุเมอืงลยีงไวใ้นรายชอืของ

มรดกโลกในปี ค.ศ.1998   

ระยะทาง 232กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3.30 

ชม. 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงอานน์ซ ีANNECY เมอืงหลวงของจังหวัดโอต-ซาวัว 

(Haute-Savoie) ในแควน้โรห์น-อัลป์ (Rhone-Alpes) ตังอยู่บรเิวณภาค

ตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศฝรังเศส ตัวเมืองนันตังอยู่ทางตอนเหนือของ

เทอืกเขาแอลป์ และทะเลสาบอานน์ซ ี(Annecy Lake) หรอืทะเลสาบเจนีวา 

(Geneva Lake) ในสวติเซอรแ์ลนด ์หา่งจากเจนวีามาทางใตเ้พยีง 35 กม. ว่ากัน

วา่ทะเลสาบนมีมีา 18,000 ปีทแีลว้ จากการละลายของธารนําแข็ง และเป็นเมอืง

ทไีดร้ับฉายาว่าเป็น Venice of Savoie นําท่านเดนิชมปาเลสเ์ดอไลล ์

(Palais d’Isle) หรอืคุกเก่า ทถีอืว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงและเป็นหนงึใน

อนุสรณ์สถานทถีูกถ่ายภาพมากทสีุด เคยเป็นทอีาศัยของตระกูลเดล ลสิล์ เป็น

ปราสาทโบราณทถีูกสรา้งในปี 1132 ตังอยูก่ลางลําคลองทมีนํีาไหลผ่านทังสอง

ดา้น ตัวอาคารถกูสรา้งขนึในรปูทรงสามเหลยีมคลา้ยหัวเรอืโบราณททีอดสมออยู่

ในแมนํ่า  

ระยะทาง 139กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.00 น. จากนันนําท่านเดนิทางผ่านเสน้พรมแดนฝรังเศส-สวติเซอรแ์ลนด ์สูเ่มอืงเจนวีา 

(Geneva) เมอืงทเีป็นศูนยก์ลางการประชมุนานาชาต ิ เมอืงทตีังองคก์ารสากล

ระดับโลก อาท ิ องคก์ารการคา้โลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ เพอืนํา

ท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เพอืทําคนืภาษ ี(Tax Refund) และมเีวลาช๊อปปิง

สนิคา้ปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบนิ 

ระยะทาง 42 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 0.45 

ชม. 
 

21.35 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีQR 104 

***คณะเดนิทางวนัท ี22 – 29 ม.ีค. 61 ออกเดนิทางเวลา 21.40 น. และ

 



 PSA-QR001   Europe Mediterranean    หนา้ 10 จาก 18 

ถงึโดฮา เวลา 04.40 น. และออกเดนิทางต่อ เวลา 08.40 น. และถงึ 

กรงุเทพฯ เวลา 19.00 น.*** 

วนัทแีปดของการเดนิทาง         โดฮา – กรงุเทพฯ  

05.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิโดฮา เพอืรอเปลยีนเทยีวบนิ  

08.15 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยเทยีวบนิท ีQR 832  

18.50 น.  คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยททีาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ รวมถงึ

กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทังในกรณีทที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํีาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณทีคีณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5.เมอืทา่นทําการซอืโปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่นทกุครงั 

มฉิะนนัทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ 

 
 
 
 
 
 

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ 

ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั 

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย ์ขอสงวนสทิธกิารยา้ยเมอืงทเีขา้พัก 

เชน่ กรณีทเีมอืงนันมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงทใีกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสม 
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โปรแกรม : Europe Mediterranean  
อติาล ีฝรงัเศส : ลา สปาเซยี – รเิวยีรา่ 8 วนั 5 คนื          
โดยสายการบนิการต์า้ (QR) 
 
กาํหนดวนัเดนิทาง:           1-8, 22-29 ม.ีค. 61  

 

 

 

 

1. คา่ตัวเครอืงบนิ ชนัประหยัด ( Economy Class) ทรีะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 

7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท)ี 

คา่ประกันอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงนืไขกรมธรรม)์ 
** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพมิเตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 53,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 53,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 5,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 53,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั)  
53,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้วัเครอืงบนิ ลดทา่นละ  15,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝรงัเศส 

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท )  

ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
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- เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

 

 

 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่นําหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชนิ,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ ประเทศฝรงัเศส 

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิ, พนกังานขบัรถ  (13 ยูโร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

(โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 ยโูร ) 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%  

 

 

 

1. ชําระเงนิมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัวโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีทนีงัจะยนืยนัเมอืไดร้บัเงนิมดัจํา

แลว้เทา่นนั 

2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ ภายใน   

3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมอืไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ท ีก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ 

5. การยนืวซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรียมเอกสาร และมีขันตอนการยนืวซี่าไม่เหมอืนกัน ทังแบบหมู่คณะและยืน รายบุคคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชวัโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์งัหมด 

 

 

 

 

 

 

เงอืนไขการจอง 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

เงอืนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จําเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ 
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1. การพจิารณาวซี่าเป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารทดีแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขนึ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยนืวซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบล่วงหนา้เพอืวางแผนในการขอวซี่าของทา่น ซงึบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทคี่อนขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดําเนินเรืองการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทตีนพํานักหรือ

ศกึษาอยูเ่ทา่นัน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่าํกวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยนืคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนืองจาก

ประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อย่างยงิในการยนืคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

สาํหรับตดิวซีา่ไมต่าํกวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทใีส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนันๆ และ

พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

 

 

 

 

1.   ทางบรษัิทไดส้าํรองทนัีงพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตวัเครอืงบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธกิารเรยีกเก็บคา่มัดจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทเีกดิขนึ 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นังท ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทสีายการบนิกําหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้มีรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ฉุกเฉินได ้(นําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีมีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้นัีง    

Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีชค็อนิเทา่นัน 

 

 

 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขนึไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจํานวนทบีรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางใน

คณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น  

ขอ้มูลเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืขอวซีา่ 

ขอ้มูลเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนีงับนเครอืงบนิ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซงึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืนการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตวั 

และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียนืวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแลว้ 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืนวซี่า / ค่ามัดจําตัวเครืองบนิ หรือค่าตัว

เครอืงบนิ (กรณีออกตวัเครอืงบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทกีรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท ีไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

 

 

 

1. เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละชนักนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซงึถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนอืงจากโรงแรมนนัไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บเงนิเพมิเตมิในกรณีทอีาจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติาํ  

3. กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ

ในการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทมีลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่าง

อาบนํา ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกัน 

 

 

 

ขอ้มูลเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั 
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เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (ฝรงัเศส) 

*** ยนืวซี่าแสดงตนทศีนูยย์นืวซี่า TLS Contact*** 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยนืประมาณ 10-15 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการ

และทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยนืวซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง

ออกมาได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย)  
 

***ในกรณีทถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยนืขอวซีา่จะมเีงอืนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยนืขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนรีวมไปถงึผูเ้ดนิทางทถีอื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นวิ จํานวน 2 ใบ (พนืหลังขาว

เทา่นัน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นควิ หา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครอืงประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ) 

 

3. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ท ี

โฉนดทดีนิ เป็นตัน 
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- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเรมิทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทอีอกจากสถาบันทกํีาลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ทวัไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทอีอกจากทางธนาคารเท่านัน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ 

ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพอืใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทยีนืวี

ซา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ําเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้อีอกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชอื-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทบีัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทังหมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทเีป็นตัวครงึกระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้นืได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน ีกองทนุ และสลากออมสนิ** 
 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลยีน) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามา 
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-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

สําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

  *** กรณีเด็กอายตุาํกวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชอืรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

เอกสารยนืวซีา่อาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพมิเตมิ 
 

                                                                               

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยนืวซีา่เชงเกนประเทศฝรงัเศส 
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนอืงจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

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

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

3. ชอืตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานทเีกดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทเีกดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่         แยกกันอยู ่                         หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อนืๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทผีูส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุาํกวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่อื และทอียู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ทอียูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………… 

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทตีดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสอืผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

     ....................................................................................................... 
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13. ชอืบรษิทัหรอืรา้นคา้ และทอียู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชอื ทอียู่

ของสถาบนัศกึษา  

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

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

14. วซีา่เชงเกนทเีคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทผีา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้งัแตว่ันท.ี......................................ถงึวนัท.ี........................................ 

15. เคยถกูพมิพล์ายนวิมอืเพอืการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัท ีหากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้นืออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุอื ...................................................... 

 สงิทชีว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สงิทชีว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทพัีกทมีผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ทพัีกลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทังหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อนืๆ (โปรดระบ)ุ     อนืๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใดๆทงัสนิ 

ทงันบีรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั 


