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• โปรวองซ์ ฝร่ังเศสตอนใต้ เลยีบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ... สวยทุกเมืองจริง ๆ 

• สัมผสักบัหิมะขาว แวะชมธารน ้าแข็งล้านปีท่ีเทือกเขาแอลป์ (มองบลงัค์) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดโูอโมม่หาวหิารมลิาน – เจนวั – โมนาโค – นซี – กราซ – โรงงานนำ้หอม 
คานส ์– มาเซย ์– แอก็ซ ์ซอง โพรวองซ ์– อาวีญง – มหาวหิารลยีง 

ชารโ์มนกิซ ์– นัง่รถไฟมอนเทนเวอร ์(มองบลงัค)์ –  เจนวีา 
 
 

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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กำหนดการเดินทาง   27 ธนัวาคม 2565 – 3 มกราคม 2566 

 

..... รายละเอียดการเดนิทาง ..... 

 

วันแรกของการเดนิทาง     กรุงเทพฯ - มลิาน  (อติาลี) 
 

16.45 น. คณะพร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ ชัน้ที ่ 4 ผูโ้ดยสารขาออก ประตูทางเขา้ที ่ 8 

เคาน์เตอร์แถว P  สายการบนิการ์ตา้ร์ แอร์เวย ์(QR ... QATAR AIRWAYS) ....   
เจา้หนา้ทีเ่อฟวีนวิ ทวัร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน 

 

 

 

 

 
 

❖ กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวีนวิ ทวัร์ ณ จุดนัดพบ  

❖ บริษัทฯ  จดัเตรียมป้ายชือ่ของทา่นพรอ้มโบว์ เพือ่เป็นสัญลักษณ์ของคณะ 

❖ หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั้น จะนำมาแจกคืนให้ท่าน 

พร้อมได้จัดเตรียมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

❖ กฎของสายการบิน......สิ่งของที่เป็นของมีคม และของเหลวปรมิาณทีม่ากกวา่ 100 มลิลลิติร 

หา้มนำติดตัวถือขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้าที่ซ้ือภายในร้านปลอดภาษี DUTY FREE  เท่านั้น 
❖  

***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะน้ันจะไม่มีการประกาศเรียกขึ้นเครื่อง*** 

ทุกทา่นกรุณาตรงตอ่เวลา......ตามเวลาทีก่ำหนดไวใ้นบัตรโดยสารเครือ่งบนิ Boarding Pass 
 

19.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮ้า  ประเทศกาต้าร ์ โดยเที่ยวบินท่ี  QR 837 

(ใชร้ะยะเวลาในการบนิประมาณ  6 ชัว่โมง 35 นาที) 

23.10 น. เดินทางถึงกรุงโดฮ้า  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

 

วันทีส่องของการเดนิทาง     มลิาน - เจนัว 
 

02.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน  ประเทศอิตาลี  โดยเท่ียวบินที่  QR 123 

(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ  6 ชั่วโมง 25 นาที) 

06.35 น. เดินทางถึง เมืองมลิาน เมืองศนูยก์ลางทางการค้า และการพาณิชยท์างภาคเหนือของอิตาล ีซึ่ง

ผสมผสานไปด้วยอาคารแบบสมัยใหม่และเก่า ตั้งอยู่รวมกันอย่างกลมกลืน 

(เวลายุโรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 

(เวลายุโรป ... ฤดหูนาว (พ.ย.-มี.ค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 
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จากนั้น นำท่านเข้าสู่จุดศนูยก์ลางอันศกัดิ์สิทธิ์ คือ ดโูอโม ่ มหาวหิารแหง่เมืองมลิาน มหาวหิารแบบ

กอธิคที่ใหญ่เป็นอันดบัสามในยโุรป สร้างในปี 1386 ด้านนอกมีหลังคายอดเรยีวแหลมจำนวน 

135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากทุกยคุทุกสมัยกว่า 2,245 ชิ้น บนสุดมีรูปป้ันทองขนาด 4 

เมตร ของพระแม่มาดอนน่าเปน็สง่าอยู่ อิสระให้ทา่นได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ผ่านชมแกลลอเรยี 

วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกที่เก่าแก่ และมีความสวยงาม ผ่านชมโรงละครโอเปร่า   

ลาสกาล่า ชมรูปปั้นของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตรกรเอกที่โด่งดงั  

จากนั้น อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสนิค้าชัน้นำของอิตาล ีซึ่งท่านสามารถเลือกซือ้สินค้าแฟชั่นชั้นนำต่าง ๆ 

ของอิตาลีได้ ณ ย่านชอ้ปปิ้งหลังดโูอโม่ อาทิเช่น Gucci, Ferragamo, Louis Vuitton, Zara, 

Valentino, Cartier, Chanel, Moschino, Hermés, D&G, Tod's, Prada, Bulgari, Chopard, , … 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนวั อดีตแคว้นโบราณของประเทศอิตาลี ทั้งยังเป็นเมืองบ้านเกิด

ของคริสโตเฟอร์ โคลัมบสั นักเดินทางที่มีชื่อเสียงของโลก พรอ้มนำท่าน

ชมทัศนียภาพของเมืองท่ีตั้งอยู่ริมทะเล และเข้าสู่เขตเมืองเก่าที่สร้างขึ้น

ตั้งแต่ทศวรรษที่ 16 จากนั้น นำท่านถ่ายรูปกับรูปปัน้ของครสิโตเฟอร์ 

โคลัมบสั ที่มีชื่อเสียงตลอดกาล ผา่นชมโบสถ์ประจำเมือง หรือดูโอโม่ที่

สร้างขึ้นในแบบโรมันเนสค์และโกธิคราวศตวรรษที ่12-14 และน้ำพุกลาง

เมือง ผ่านชมย่านศูนย์กลางท่ีเรียกว่า เปียซซ่า เดย์ เฟร์รารี่ บริเวณที่

โคลัมบสัเคยอาศยัอยู่ตอนเด็ก ๆ 

(ระยะทางประมาณ  187  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง 30 นาท)ี 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  HOLIDAY INN  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีส่ามของการเดนิทาง    เจนัว – โมนาโค  (ฝรัง่เศส) – นซี 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ นครรัฐโมนาโค ซึ่งเป็นชื่อเรียกประเทศเล็กๆ ในทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนชายฝั่ง

ส่วนสุดท้ายของฝรั่งเศส จดัเป็นประเทศท่ีเล็กเป็นอันดบั 2 ของโลกรองจากนครรัฐวาติกันใน

อิตาลี มพีื้นที่ของประเทศเพียง 1.95 ตารางกโิลเมตรเท่านั้น มีเมืองหลวงชื่อว่า “โมนาโค-วลิล์” 

ยงัคงเป็นประเทศท่ีปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตย โดยมีเจ้าผู้ครองนครราชรัฐเป็นประมุข

ภายใต้รัฐธรรมนูญ มีราชวงศ์กริมาลดปีกครองสืบทอดมากว่า 700 ปี 

(ระยะทางประมาณ  183  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง 50 นาที) 
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จากนั้น นําท่านถ่ายภาพกับความหรูหราของ คาสโินแหง่มอนตคิาร์โล โดยคาสิโนในโมนาโกนั้นเปิด

เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1856 และต่อมาในปี ค.ศ. 1878 เจ้าชายชาร์ลส์ที่ 

3 ได้มีคําสั่งให้สร้างคาสิโนแห่งมอนติคาร์โลขึ้น ซึ่งปจัจุบนันี้คาสิโน

กลายเป็นตัวการสําคัญ ในการดึงเงินตราต่างประเทศเข้ามาในโมนาโค

อย่างมากมาย มีเวลาอิสระให้ท่านบันทึกภาพความยิ่งใหญ่ของอาคาร 

และสิ่งก่อสร้างภายในมอนติคาร์โล จากนั้น นําท่านถ่ายรปูด้านหน้า 

โบสถ์เซนต์นโิคลัส ซึง่เป็นสถานที่ฝงัพระศพของเจ้าหญิงเกรซแห่งโมนา

โคและราชวงศ์กริมาลด ี โดยเจ้าหญิงเกรซได้สิ้นพระชนม์เมื่อวันท่ี 4 

กันยายน ค.ศ. 1982 ด้วยพระชนมายุเพียง 52 พรรษา เจ้าหญิงเกรซและ

เจ้าหญิงสเตฟานี พระราชธิดาได้ขับรถมุ่งสู่โมนาโคจากที่ประทบัใน

ชนบท และเกิดอุบตัิเหตุทางรถยนตพ์ลิกควํ่าตกจากไหล่เนินเขาและทรง

สิ้นพระชนม์ในวันรุ่งขึ้น โดยพระศพของเจ้าหญิงเกรซได้รบัการฝังไว้ที่

โบสถ์แห่งนี้ และต่อมาในปี ค.ศ. 2005 เจ้าชายเรนิเยร์ก็ถูกฝังไว้เคียงข้างเจ้าหญิงเกรซ  

จากนั้น นําท่านชมวิวตระการตาของท่าเรือยอทช์ของมหาเศรษฐี จากทั่วทุกมุมโลกที่บริเวณโมนาโค-

วิลล ์ ซึ่งเป็นที่ต้ังของพระราชวังหลวงแห่งราชวงศ์กริมาลด ี จากนั้น นําท่านถ่ายรูป พระราชวัง

หลวงแหง่โมนาโค พระราชวังที่เป็นที่พํานักอย่างเป็นทางการของกษัตริย์แห่งราชวงศก์ริมาลดี

มาตลอด ตั้งแต่เข้าปกครองโมนาโคในปี ค.ศ. 1297 จนถึงปจัจุบัน  

 

 

 

 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองนีซ นีซจัดเป็นเมืองแรก ๆ ในยุโรปที่มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว 

เป็นเมืองตากอากาศที่โด่งดงัมากของยุโรป แม้แต่พระราชินีวิคตอเรียของอังกฤษก็ยังมา

พักผ่อนในช่วงฤดหูนาวตดิต่อกันหลายปี ผ่านชมบริเวณศูนยก์ลางเมืองเก่า, ท่าเรอื อาคาร

บ้านเรือนที่สร้างอย่างสวยงามในศตวรรษที่ 18 ในส่วนที่เป็นความ

สวยงามของอาคารบ้านเรือนที่ติดริมทะเล จากนั้น นำท่านสู่ย่านถนนที่

เรยีกว่า “พรอมเมอนาดเดซองแกลส์” ฝั่งน้ำสีคราม และเมืองรีสอร์ท 

ด้วยอากาศที่อบอุ่นจากแสงอาทิตยม์ากเป็นพิเศษนั่นเอง ผู้รักการ

อาบแดด และถือเป็นแฟชั่นคนรวยที่ทำอย่างไรให้สีผิวเป็นสีน้ำตาล หรือ

เพื่อเรือนร่างมีร่องรอยของการเผาของแดดริมทะเล  นี่คือแฟชั่นค่านิยม

ของชาวนีซ จากนั้น นำท่านถ่ายรูปคู่กับ จัตุรสัเมสซนิา่ จตัุรัสซึ่งประดับด้วยไม้ดอกนานาพันธุ์

ผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาล นอกจากนั้นยังมีน้ำพุสวยงามและอาคารทรงคลาสสิกตั้งอยู่เรยีงราย 

ซึ่งนิยมทาสีสันสดใสตามแบบอาคารสถาปัตยกรรมทางตอนใต้ของฝรั่งเศส 

(ระยะทางประมาณ  20  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  30 นาที) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 
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จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  HIPARK BY ADAGIO  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีส่ีข่องการเดนิทาง    นีซ – กราซ – โรงงานำ้หอม – คานส์ – มาร์เซย์ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ เมืองกราซ เป็นเมืองหนึ่งในแคว้นโพรวองซ์ เมืองหลวงแห่งน้ำหอมท่ีขึ้นชื่อ

มากๆ เนื่องจากเป็นแหล่งปลูกดอกไม ้ ป้อนโรงงานผลิตน้ำหอม ทำให้

เมืองนี ้ ดึงดูดนกัท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมกรรมวิธกีารผลิตหัวน้ำหอมกัน

ถึงแหล่ง และโรงผลิตน้ำหอมที่มีชื่อเสียง จากนั้น นำท่านเข้าชม 

โรงงานผลตินำ้หอมฟราโกนาร์ เป็นโรงงาน ผลิตน้ำหอมอันเก่าแก่และ

มีชื่อเสียง มีประวัติความเป็นมาพอ ๆ กับการสร้างเมือง ท่านจะได้รบัฟัง

คำบรรยายขั้นตอนการผลิต ตลอดจนการนำเสนอสินค้าอันมีชือ่เสียง 

(ระยะทางประมาณ  43  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  50 นาที) 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองคานส์ เมืองริมชายฝั่งริเวียร่าที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศส เป็นเมืองที่จัดงาน

ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกนั่น คือ เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ (Cannes 

Film Festival) เป็นเทศกาลภาพยนตรท์ี่มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1946 ถือเป็น

เทศกาลภาพยนตรท์ี่เก่าแก่ที่สุดในโลก และมีอิทธพิลมากที่สุด งานจะจัด

ขึ้นประจำปีราวเดอืนพฤษภาคมของทุกปทีี่เมืองคานส์นี้เอง ถ่ายภาพ

บริเวณ สถานที่ จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ พร้อมชมรอยมือประทบัของ

เหล่าดาราที่มาเย่ียมเยียนเมืองคานส์  

(ระยะทางประมาณ  33  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  30 นาที) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาร์เซย์ เป็นเมืองใหญ่อันดับสอง และเมืองท่าอันดับหนึ่งของฝรั่งเศส ได้

ชื่อว่าเป็นประตูเมดิเตอร์เรเนยีนสู่ดินแดนฝรั่งเศส ตั้งแต่การค้นพบและ

ก่อตั้งมาต้ังแตยุ่คกรีก เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ท่ียาวนานกว่า 

2,600 ปี มีเกาะเล็กห่างจากฝั่งประมาณ 1 กิโลเมตรเป็นที่ต้ังของคุก

เก่าแก่ (เป็นทั้งอดตีปราสาท) จากนั้น นำท่านเดินเล่นชมเมืองมาร์เซย์ 

และสำหรับผู้ที่ชอบฟตุบอลก็คงจะรู้จักดกีับทีมสโมสร โอลมิปิค มาร์เซย์ 

อดีตแชมป์ยฟู่าปี ค.ศ. 1993 นำท่านแวะถ่ายรูปกับ สวนดอกไมท้ีห่นา้ 

LONGCHAMP PALACE อันสวยงามติดอันดับสวนที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งใน

ยุโรป มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมท่าเรอืเก่า บรรยากาศทะเลเมดิเตอร์เร

เนียนแบบวิวพาโนรามา รวมทั้งให้ท่านได้ถ่ายรูปที่มีเบื้องหลังเป็นวิวของ

มหาวหิารนอร์ธเทอร์ ดาม เดอ ลา การ์ด 

(ระยะทางประมาณ  206  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  NH  หรือเทียบเทา่ 
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วันทีห่า้ของการเดนิทาง    มาร์เซย์ – แอก็ซ์ ซอง โพรวองซ์ – อาวีญง – ลียง  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอก็ซ์ ซอง โพรวองซ์ (Aix-En-

Provence) เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส ก่อตั้งในปี 129 ก่อน

คริสตศ์กัราช มีชื่อว่า AQUAE SIXTIAE เป็นเมืองที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งของฝรั่งเศส และ

อดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของแคว้นโปรวองซ ์ เมอืงนี้เป็นเมืองตากอากาศ ยอดนิยม

เนื่องจากมีอากาศอบอุ่น, มีท้องฟ้าสีฟ้าสดกับน้ำทะสีคราม ทำให้บริเวณนี้ได้รับการ

ขนานนามว่า “โค้ตดาซูร”์ (Cote D’Azur) ศิลปินและนักเขียนหลายคนอพยพจาก

ปารีส ลงมาอยู่ในแถบนี้เนื่องจากสีสันที่สดใสตามธรรมชาตินั้นเป็นแรงดลใจให้วาด

ภาพได้อย่างสวยงาม และด้วยอาคารบ้านเรือนที่เป็นสถาปตัยกรรมแบบบารอคอัน

หรูหรามากมายที่หลงเหลือมาจนถึงปัจจบุนั จึงไดร้ับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้

ใหเ้ปน็ “เมืองมรดกโลก” 

(ระยะทางประมาณ  32  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  25 นาที) 

จากนั้น นำท่านชมเมืองแอ็กซ ์ซอง โพรวองซ์ ที่ชื่อของเมืองมาจากคำว่า AQUAE ที่แปลว่าน้ำในภาษา

ละติน ท่ีนีม่ีน้ำพุมากมายให้พบได้ทกุซอกทุกมุมของเมือง อดีตเคยเป็นที่ตั้งของรฐัสภาแคว้น

โพรวองซ์ มีเรอเน (ROI RENEE) เจ้าเมืองเป็นผู้ส่งเสริมศิลปะ อันประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างที่ตก

มาถึงทุกวันนี ้เป็นเมืองสวยที่ทำให้ชนชั้นสูงใน โบราณกาลเดินทางมาพำนัก การปฏวิัติฝรั่งเศส

ในปี 1789 ทำให้ความเจริญของเมืองสะดดุลง ประกอบกับชาวเมืองท่ีเป็นชนชั้นสูงไม่ยอมรับ

ความเจริญทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างทางรถไฟหรือเปิดประตูรับการปฏิวัติอุตสาหกรรม   

ทำให้เมืองนี้ยงัคงความงามและกลิ่นอายเมืองโบราณได้อย่างมั่นคง ถนนหนทางเต็มไปด้วย

ต้นไม้ใหญ่ทีใ่ห้ความร่มรื่น เป็นเมืองบ้านเกิดของคนดงัหลายคน เช่น กงต ์เดอ มิราโบ อันเป็น

ที่มาของชื่อถนนสายที่สวยที่สุดของเมืองคือ กูร์ส มิราโบ, อองร ี มิเชล อดตีโค้ชฟุตบอลทีมชาติ

ฝรั่งเศส 

11.00 น. นำทา่นเดินทางสู่ เมืองอาวีญง เมืองหลวงของแคว้นโพรวองซ์ตอนเหนือ เป็นเมืองเก่าแก่มี

กำแพงล้อมรอบเมือง รุ่งเรอืงไปด้วยศิลปะวัฒนธรรม พระสันตะปาปาทรงเคยย้ายจากกรุงโรม

มาประทบัท่ีนี้ในปี 1309 อาวีญงจึงกลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนา อาวีญงเป็นเมืองเก่าที่สร้าง

มาตั้งแต่ 539 ปีก่อนคริสต์ศักราช เคยอยู่ภายใต้การปกครองของโรมัน 

(ระยะทางประมาณ  81  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง) 
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จากนั้น นำท่านผ่านชม พระราชวังสันตะปาปา (Palace of the Popes) อดีตพระราชวังที่ประทับของ

สันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต ์ นิกายโรมันคาทอลิกแห่งกรุงโรม ซึ่งต่อมาพระราชวังแห่งนี้ 

ไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ปน็มรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในป ี 1995 จากนัน้ นำท่านถ่ายรูป

ด้านหน้ากับวิว สะพานแซง็ เบเนเซ (Pont 

ST. Benezet) สะพานที่มีเรื่องเล่าขานกัน

ต่อมาว่ามีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งชื่อว่าเบเนเซ 

ได้ยินเสียงจากสวรรค์สั่งให้สร้างสะพานข้าม

แม่น้ำโรนที่เมืองอาวีญง เบเนเซได้ไปบอก

ชาวบ้าน ปรากฏว่าไม่มีใครเชื่อ จนเจ้าคณะ

นักบวชคนหนึ่งได้บอกกับเบเนเซว่า หากสามารถโยนหินก้อนใหญ่ลงแม่น้ำโรนได้ พวกเขาก็จะ

เชื่อเบเนเซว่าพูดเรื่องจริง ปรากฏวา่เบเนเซสามารถยกก้อนหินก้อนใหญแ่ล้วโยนลงแม่น้ำได้

อย่างไม่น่าเชื่อ ทำให้ชาวเมืองเกิดความศรัทธาจนช่วยกันสร้างสะพานนี้ได้สำเร็จ สะพานนี้

สร้างขึ้นเมื่อปี 1177 แล้วเสร็จเมื่อปี 1185 เดิมมีความยาวถึง 947 เมตร ประกอบด้วยช่วงสะพาน

ถึง 22 ช่อง ในสมัยนั้นนับเป็นสะพานหินเพียงสะพานเดียวที่สร้างบนแม่น้ำโรน 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองลียง เมืองเก่าแก่สมัยก่อนคริสตกาล ใหญ่เป็นอันดบัสามของฝรั่งเศส 

ตั้งอยู่ริมแม่นํ้าโรน (Rhone) และโซน (Soane) เป็น ประตูเปิดสู่ภาคใต้ เมืองลียงมีชื่อเสียงด้าน

อาหารการกินและยงัเป็นศนูยก์ลางการผลิตผ้าไหมของยุโรป จากนั้น 

นำท่านชม บาสลิสิก์ นอเตรอดาม เดอ ฟรู์วิแยร์ สญัลักษณ์ของเมืองลียง 

สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 เลียนแบบสถาปตัยกรรมสมัยไบเซนไทน ์ ที่ต้ัง

อยู่บนเนินเขาคล้ายกับวิหารพระหฤทยัในปารีส ภายในมีการตกแต่งด้วย

กระเบื้องโมเสค เป็นวิหารที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง เป็นมหาวิหารที่

สวยงามของเมืองลียอง และมองลงมาเห็นตวัเมืองที่ตั้งบนสองแม่น้ำ 

(ระยะทางประมาณ  229  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง 15 นาท)ี 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  MERCURE  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีห่กของการเดนิทาง        ลียง – ชาร์โมนกิซ์  (ฝรัง่เศส) – เจนีวา  (สวสิ) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองชาร์โมนกิซ์ ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ติดกับเทือกเขาแอลป์ และสวิสเซอร์แลนด์ 

ที่รายล้อมไปด้วยภูเขาสูง  ที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี เป็นที่นิยมของคนฝรั่งเศส ระหว่างทาง ชมวิว

ภูเขาสูงตระหว่านเป็นฉากธรรมชาติ โดยเลาะตามแม่น้ำ ที่เกิดจากการละลายของหิมะบน

เทือกเขา ชมอาคารบ้านเรอืนที่มีสถาปตัยกรรมอันเก่าแก่  

(ระยะทางประมาณ  223  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง 45 นาท)ี 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 
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บ่าย นำท่านนัง่รถไฟสาย MONTENVERS ซึ่งมีความยาวถึง 14 กโิลเมตร ไต่ภูเขาสู่ระดบั 2000 เมตร

จากระดบัน้ำทะเล สัมผสัความงามอันบริสุทธิ์ของ

ธรรมชาต ิ นำท่านชม THE SEA OF ICE หนึ่งในธาร

น้ำแข็ง (GLACIER) สายที่ยาวที่สุดในยุโรป ความหนาของ

น้ำแข็งปัจจุบันเหลือเกือบ 400 เมตร จากนั้น มีเวลาให้

ท่านได้บันทึกภาพคู่กับเบ้ืองหลังของยอดเขา    มองบลังก์ 

ซึ่งถือว่าเป็นยอดเขาที่สูงท่ีสุดของเทอืกเขาแอลปใ์นยุโรป 

จากนัน้ นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนวีา เมอืงท่ีว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวสิที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย 

นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนา และเป็นที่ต้ังของธนาคารจำนวนมาก  

(ระยะทางประมาณ  81  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 25 นาท)ี 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  RAMADA ENCORE  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีเ่จด็ของการเดนิทาง เจนีวา - กรุงเทพฯ  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น  นำท่านชม นำ้พุเจดโด กลางทะเลสาบ ที่ท่ีสามารถส่งน้ำขึ้นท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็น

สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา นำท่านชม นาฬกิาดอกไมท้ีส่วนอังกฤษ (JARDIN ANGLAIS) 

ริมทะเลสาบเจนวีาบ่งบอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีต่อเจนีวา ชม

วิหาร ST PIERRE แล้วชมย่านการค้า PUBLIC SQUARE ซึ่งเป็นส่วนเมืองเก่า ชมอนุสาวรีย์ 

การปฏิวัติทางศาสนา ชมอนุสาวรีย์ท่ีฝังศพของเศรษฐีชาวเยอรมัน ซึ่ง

ตั้งอยู่ในที่ท่ีเห็นยอดเขามองบลังได้อย่างชัดเจน ผ่านชมที่ต้ังขององค์การ

สหประชาชาติ ผ่านชมสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า เช่น โบสถ์เซนต์

ปิแอร์ ซึ่งเป็นโบสถ์ที่เก่าที่สุดของเมือง ศาลากลางเมืองท่ีมีความเก่าแก่

กว่า 500 ปี จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ย่านการค้า อิสระให้ท่านได้เลอืก

ซื้อของฝากตามอธัยาศยั  

(*** หมายเหต ุ*** น้ำพุอาจจะไม่เปิด ซึ่งไม่แน่นอน .... ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศในแต่ละวนั) 

11.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เจนีวา 

16.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮ้า  ประเทศกาต้าร ์ โดยเที่ยวบินท่ี  QR 100 

 (ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  6 ชัว่โมง 5 นาที) 

23.55 น. เดินทางถึงกรุงโดฮ้า  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

 

วันทีแ่ปดของการเดนิทาง      กรุงเทพฯ 
 

02.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  QR 836 

 (ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  6 ชัว่โมง 30 นาท)ี 

13.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 2  ผู้โดยสารขาเข้า โดยสวัสดิภาพ……………… 
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****  END  OF  TOUR  **** 

 

 

*** หมายเหตุ :- *** 

- ร้านค้าในยโุรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ .... ต้องขออภัยหากรายการตรงวันดังกล่าว 

- ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพัก

เมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

- รูปภาพประกอบสถานที่ท่องเท่ียวนี้ ใช้เพือ่การโฆษณาเท่านั้น 

- รายการทวัร์, อาหาร, โรงแรมที่พัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ของสถานการณ ์ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อนัเนื่องมาจากเหตุการณ์สุดวิสัยต่าง ๆ อาทิเช่น 

ภยัธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตตุ่าง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าหรอืยกเลิกของ สายการบิน 

ตลอดจนจากเหตกุารณ์สุดวิสัย ภัยพิบัติธรรมชาติต่าง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั้ง

ทรัพยส์ินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง 

 

สนใจจองทัวร์ ตดิต่อสอบถาม   :   โทร. 02-108-8666 

 

 
 

 สกุลเงนิ อติาลี และฝรัง่เศส ใชเ้งนิสกุล ยูโร (EURO)  

    สวติเซอร์แลนด์ ใชเ้งนิสกุล สวิสฟรังซ์  (SWISS FRANC)  

ไฟฟา้    220 โวลต์ ปลัก๊ 2 ขากลม 
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อุณหภูมโิดยเฉล่ียในแตล่ะเดือน ณ เมืองตา่งๆ ในทวีปยุโรป (℃) 

เมือง ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 แมดดริค 5 7 11 14 17 21 24 19 20 13 9 6 

 บาร์เซโลน่า 13 14 16 18 22 25 17 28 26 22 17 14 

 ลิสบอน 11 12 15 17 19 23 25 24 23 19 14 11 

  ลอนดอน 5 5 7 9 12 16 18 17 15 11 7 5 

  ไคโร 14 14 16 20 26 27 27 28 19 17 16 15 

  โรม 8 9 11 14 18 22 25 25 22 18 13 9 

 เวนิส 4 4 8 13 17 21 24 23 20 15 11 5 

 ลูเซิร์น 0 3 7 12 16 20 22 21 17 11 6 2 

 เจนีวา 1 1 6 10 13 17 18 19 15 10 4 1 

 ปารีส 3 4 5 11 13 17 19 18 16 11 6 4 

 บรัสเซล 1 4 7 11 13 18 19 18 17 12 7 2  

 อมัสเตอร์ดมั 3 3 5 9 14 15 17 18 16 11 7 4 

 บูดาเปสต ์ 0 1 5 9 14 15 19 20 18 9 5 1 

 ปร๊าค -2 1 4 11 15 19 21 20 16 10 4 0 

 เวียนนา 0 1 4 10 15 18 20 20 18 10 5 2 

  แฟรงกเ์ฟิร์ต 1 3 6 10 14 18 16 18 19 9 5 2 

 มิวนิค 1 3 9 14 18 21 23 23 20 13 7 2 

  โคเปนเฮเกน้ -1 0 3 8 13 17 18 18 14 9 4 2 

 สตอ็กโฮลม์ -5 -6 1 6 10 15 18 18 10 7 3 0 

 ออสโล -6 -4 1 6 12 16 18 17 11 7 2 3 

 เฮลซิงกิ -9 -8 -4 3 10 15 18 16 11 4 -1 -6 

  มอสโคว ์ -14 -12 -6 6 14 15 18 17 12 6 -2 -10 
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ถา้ทา่นเจอสิง่เหลา่นี ้...... ถงึแมว้า่พาสปอร์ตของทา่นยงัไมห่มดอายุกต็าม  

บรษิัทฯ ขอแนะนำวา่ควรต้องไปทำพาสปอร์ตใหมก่อ่นมาทำการจองทัวร์ 

 

- พาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปจัจุบันที่จะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมอืงต่าง ๆ ... 

บางท่านถามต่อว่า “ไม่ตรงยังไงบา้ง” อาทิเช่น  

ไปทำศลัยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดีตที่เคยไปทำพาสปอร์ตมาก่อน 

หรือ หน้าพาสปอร์ตอว้นท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตา  

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ทำจมูก ทำตา ทำปากใหม่ 

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชายเต็มตวั มีหนวด มีกล้าม 

ผ่าตัดขากรรไกร (ทำฟัน / ดดัฟัน) ก็ทำให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกัน 

 

- พาสปอร์ตถือเป็นเอกสารทางราชการที่สำคัญ เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมีการชำรุดเสียหาย ผิดไปจาก

เดิมทีท่างราชการออกมาให้ จะถือว่าพาสปอร์ตเลม่นั้น ๆ ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป อาทิเช่น 

หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด,             

หรือมีการเปียกน้ำเปียกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม 

 

- พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ 

ไม่มีการต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น  (อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว) 

 

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

 

วา่ดว้ยเรือ่ง “คดีความ / การตัง้ครรภ์” 

 

- กองตรวจคนเข้าเมือง ไมอ่นุญาติให้บุคคลที่มี “คดคีวาม / คำสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ .... 

เช่น บางท่านมีไปค้ำประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ทำให้ไมส่ามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง 

 

- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่าด้วยเร่ืองของอายุครรภ์ 

ในวันเดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ใหช้ัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กดิขึน้เหลา่นี ้ทางบรษิัทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบใด ๆ ไดท้ัง้สิน้ ซึง่อยูน่อกเหนือการควบคุม 

ถือเปน็ความรับผดิชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทัวร์ โปรดทำความเขา้ใจใหท้อ่งแทก้อ่น 
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หลักฐานการทำวีซา่ฝรัง่เศส 
 

1. หนังสือเดนิทาง (Passport) ที่เหลอือายุเกนิกวา่ 6 เดือน  และเหลือหนา้วา่งอยา่งนอ้ย…3…หนา้ 

2. รูปถา่ยสี-ปจัจุบนัขนาด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จำนวน....2…รูป  (***รูปสีฉากหลงัสีขาวเทา่นัน้***)  รปูใหมไ่ม่เกิน 6 เดือน 

- ใบหน้าต้องชัดเจน มองเห็นหน้าผาก และใบหูท้ังสองข้าง ... หากมีผมปรกหน้า 

ต้องใส่เจลหวีขึ้น หรือติดกิบ๊ 

- ห้ามสวมแว่นตา และคอนแทคเลนส์สีต่าง ๆ 

- ห้ามใส่เครือ่งประดบั, สร้อยคอ, ต่างหู ทกุชนิด 

3. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบา้น / สำเนาบตัรขา้ราชการ /   

สำเนาใบเปลี่ยนชือ่-นามสกุล / สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหยา่ /  

สำเนาสูตบิัตร (ในกรณีเดก็อายุตำ่กวา่ 18 ปีขึน้ไป) อยา่งละ....2...ชุด    
4. หลักฐานการทำงาน    (จดหมายรบัรองการทำงาน เปน็ภาษาอังกฤษ และตอ้งเปน็ฉบบัจริงเท่านั้น) 

** กรุณาระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่สถานทูต ** 

- ประกอบธุรกจิสว่นตัว ถ่ายสำเนาหนังสือจดทะเบยีนการค้า (คัดมาไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรือหนังสือจดทะเบยีน

พาณิชย์ (ต้องลงตราประทับของบริษัทด้วย) อย่างละ…1….ชุด 

- พนักงานบรษิัท / ขา้ราชการ  ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองสถานะการทำงาน  

(ระบุวันเขา้ทำงาน / ตำแหนง่ / เงนิเดือน / ระยะเวลาที่จะเดนิทาง ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษียณอาย…ุ1… ชุด ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการ 

- นักเรียน / นักศกึษา หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ออกมาไมเ่กนิ 1 เดือน) 

- ทำอาชีพอสิระ, แมค่า้ ... พิมพ์จดหมายรับรองตวัเองแจ้งถึงสถานะปัจจุบันที่ทำ + รายได้ 

5. พนักงานบรษิัท ... ถา่ยสำเนาสลปิเงนิเดอืน (PAY SLIP) ยอ้นหลัง 3 เดือน 

6. หลักฐานดา้นการเงนิ  

- ถ่ายสำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ (ไม่รับบัญชีกระแสรายวนั) ที่มียอดเงินคงเหลอืในบัญชีไม่ควรต่ำกว่า 6 หลัก 

(หน้าชื่อเจ้าของบัญช ีและตวัเลขย้อนหลัง UPDATE อยา่งน้อย 4 เดอืน)…1…ชุด (ควรเลือกบัญชทีีม่ีการเขา้ออกเงนิ

อยา่งสมำ่เสมอ ไมต่อ้งเตมิเงนิในบัญชใีหถ้งึ 6 หลัก เพือ่ใหแ้สดงวา่มีฐานะการเงนิเพียงพอทีค่รอบคลุมกบั

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง)  

***หมายเหตุ*** ถา้เปน็บัญชีเงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย / ไทยพาณชิย์ / ยูโอบี / 

ทหารไทย ตอ้งขอใหท้างธนาคารออกเปน็ STATEMENT ยอ้นหลัง 4 เดือน…1…ชุด 

7. กรณีเดก็อายุตำ่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบดิา/มารดา ทา่นใดทา่น

หนึง่ จะต้องทำจดหมายยนิยอม โดยที่บิดา/มารดา และบุตรจะต้องไปยืน่เรื่องแสดงความจำนงในการอนญุาตให้บุตร

เดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชือ่และตรา

ประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง…1…ชุด 

8. ใบรับรองการฉีดวัคซีน (สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีแอพหมอพร้อม) เพือ่เป็นการยืนยันว่าได้รับวัคซีนแล้ว 
 

 **หมายเหต*ุ*   - คา่บรกิารแปลเอกสารทุกอยา่งไมร่วมอยูใ่นราคาทัวร ์

  - สำเนาเอกสารทุกฉบับ (...ลูกคา้จะเซน็ตห์รือไมเ่ซน็ต์กไ็ด้...) 
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แผนทีศู่นย์ยืน่วีซ่า TLS CONTACT ฝรัง่เศส 

ที่อยู่  สาทรซิตีท้าวเวอร์  (บีทีเอส ช่องนนทรี)  ชัน้ 12  ถ.สาทรใต้  กรุงเทพฯ  
 

***หมายเหตุ*** 

- เวลาการพิจารณาวีซ่ากรุป๊ 30 วัน 

ทางสถานทูตฝรัง่เศสไมอ่นุญาตใิหด้งึ

พาสปอร์ตในระหวา่งการยื่นคำรอ้ง 

- การสแกนลายนิ้วมือทางศนูยย์ื่นวี

ซ่า TLS จะกำหนดวนัสแกน

ลายนิว้มือให ้ ซึง่ไมส่ามารถ

เปลี่ยนแปลงได ้ ตอ้งมาตามวันนัด

หมายของทาง TLS เท่านั้น ซึ่งจะ

กำหนดการล่วงหน้า อยา่งน้อย 3 

อาทิตยก์่อนการเดินทาง (ทางฝ่าย

ขายจะแจ้งวันเวลาให้ท่านอีกครั้ง) 

- เอกสารฉบบัจริง ที่ต้องนำติดตวัไป

ในวันสแกนลายนิ้วมือ  

บัตรประชาชน+สมุดเงนิฝากธนาคาร  

 

หมายเหตุ 1. การพิจารณาการออกวีซ่าให้หรือไม่ให้ เป็นดลุยพินิจของสถานทูตเท่านั้น บรษิัทฯ เปน็แค่

ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วีซา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยูใ่น

ดุลพนิจิของทางสถานทูตฯ เทา่นัน้ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้ม และ

มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอัน

เนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง   

2. เงินค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่า ทางสถานทูตเป็นผู้เรยีกเก็บ ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 

สถานทูตก็ไม่คืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากท่านต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ท่านก็

ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่เองทุกครั้ง  

3. หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญท่าน

ไปสัมภาษณต์ามวันนัดหมายที่สถานทูตระบ ุ และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนีท้างบริษัทฯ จะส่ง

เจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกัน 

 

*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มเีอกสารพร้อม และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเท่ียวยัง

ประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนือ่งมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรอืผิดวตัถุประสงค์

ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง  *** 
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ถ้าท่านจองทัวร์แล้วรบกวนกรอกข้อมูลค าร้องเพิม่เติม 1 คน / 1 ใบ 
พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทางแล้วกรุณาส่งแฟกซ์ได้ที่เบอร์ 02-231-3399  

เพ่ือมาจองควิย่ืนวซ่ีาฝร่ังเศส 

 

ข้อมูลค าร้องเพิ่มเติมของวซ่ีาฝร่ังเศส (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว/ช้ัน-ยศ             
วัน/เดือน/ปีเกดิ     สถานที่เกดิ       
หมายเลขหนังสือเดินทาง                
วันที่ออกหนังสือเดินทาง           วนัท่ีหมดอายุหนังสือเดินทาง    
สถานภาพ    โสด   แต่งงาน   แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน)  
     หม้าย  หย่า 
ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์ (บ้าน)     มือถือ         
อาชีพ    พนักงาน    เจ้าของกจิการ   ประกอบอาชีพอสิระ 

 เกษียนอายุ   นักเรียน   ว่างงาน      อ่ืนๆ 
ช่ือบริษัท / โรงเรียน................................................................................................................................................ 
ท่ีอยู่ท่ีท างาน / โรงเรียน.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์ (ส านักงาน)      โทรสาร      
อเีมล์ (ส านักงาน)      อเีมล์ (ส่วนตัว)      
ท่านเคยได้รับวีซ่าเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปีหรือไม่          

 
*** หมายเหตุ *** กรุณากรอกข้อมูลตามเป็นจริง 
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อัตราคา่บรกิาร .... ยุโรปรเิวียร่า (อติาลี-ฝรั่งเศสใต้-สวิส)  8  วัน  (QR) 
  

  

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ 89,900.- บาท  

 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 83,900.- บาท 

 ผู้ใหญ่พกัห้องพกัเดี่ยว เพิ่ม  12,000.- บาท 
 

***หมายเหตุ***   ถ้ามาด้วยกัน 3 ท่าน จะต้องพกัห้องรวมกัน 3 ท่านต่อ 1 ห้อง 

หากต้องการนอนแยกห้องเป็น 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 
 

 

 อัตราคา่บรกิารดังกลา่วรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับกรุ๊ปราคาพิเศษ ชัน้ทศันาจรไป-กลับพรอ้มคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊ราคาพเิศษนี ้... ไมส่ามารถนำมาแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรือเรียกเงนิคืนได้ ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2. ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่ากรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) แบบทำการปรกติใช้เวลายื่น 3-4 สัปดาห ์

 (ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม) 

3. คา่อาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ 

4. ค่ารถปรบัอากาศนำเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายใน

ยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. คา่โรงแรมที่พัก (ระดบั 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบใุนรายการทวัร์ 

หมายเหตุ  โรงแรมส่วนใหญใ่นยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 

และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร ์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 

เท่าตวั อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรบัเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

6.  ค่าระวางน้ำหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่าบริการนำทัวรโ์ดยหัวหน้าทวัร์ คอยดูแลอำนวยความสะดวก ตามจำนวนวันเดินทางที่ระบุในรายการ 

(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร)์ 

8. ค่าประกนัชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารักษาพยาบาล : กรณีเกิดอุบัติเหตใุนวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

คา่ประกันอุบัตเิหตุ และคา่รักษาพยาบาล เฉพาะกรณีทีไ่ดร้ับอุบัตเิหตุระหวา่งการเดนิทาง 

ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสียทรัพยส์นิสว่นตัว และไมคุ่ม้ครองโรคประจำตัวของผูเ้ดนิทาง 

 

*** ลูกคา้ทา่นใดมีความประสงค์จะซือ้ประกันการเดนิทางเพิ่มความคุม้ครอง *** 

สำหรบัครอบคลมุเรือ่งรักษาพยาบาล / การลา่ชา้ของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

 (*** แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 ป ีและมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  750 บาท 

 - ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน  เบี้ยประกันภัยเริม่ต้น  970 บาท 

ซื้อประกันเพิม่  :  กรณุาติดต่อ .... คุณแหม่ม    โทร. 02-108-8666 
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 อัตราคา่บรกิารดังกลา่วไมร่วม 

1. ค่าตรวจโควิด RT-PCR TEST ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ 

(หากติดโควิดระหว่างการเดินทาง ทา่นจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างกักตวัของประเทศนัน้ๆ เอง) 

2. ค่าโรงแรม – ในกรณีท่ีรฐับาลมีการประกาศให้กลับมาต้องกักตวั 

3. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรบัเงินและใบกำกับภาษี) 

4. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าทำใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว  

(เป็นหนา้ที่ของผู้เดินทางที่ต้องจัดทำเอง) 

5. ค่าระวางสัมภาระที่มีน้ำหนกัเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 

6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, คา่เครื่องดื่ม และค่าอาหารท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

7. ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

8. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดแูลกระเป๋า และทรัพยส์ินด้วยตัวท่านเอง  

9. คา่ทปิพนักงานขบัรถยุโรป (คนละ 2 ยโูร x 6 วนั)   =  ทา่นละ 12 ยูโร   

10. คา่ทปิหัวหนา้ทัวรค์นไทย   (คนละ 100 บาท x 8 วนั) =  ทา่นละ 800 บาท 

 

 ขัน้ตอนการจอง และชำระคา่ทวัร์ 

1. จองก่อนล่วงหน้าโดยส่งสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก พรอ้มชำระเงนิคา่มัดจำทา่นละ 40,000.- บาท   

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง …. มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลกูค้ารายอื่นต่อไป  

2. สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทัง้หมด..........ทางบริษัทฯ จะขอเรยีกเก็บก่อนการเดินทาง 30 วัน 

แม้กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯ ก็ขออนุญาตเก็บค่าทวัรท์ี่เหลือทั้งหมดก่อนตามเงื่อนไขการชำระเงินนี ้

(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินยอมให้บริษัทฯ ทำการยกเลิก และยินยอมให้ยึดเงินมัดจำได้ทันที) 

 

- ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น  

บรษิัท เอฟวีนวิ อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุป๊ จำกัด 

 

- บรษิัทฯ ไมม่ีนโยบายใหท้า่นชำระเงนิ

ผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชีธนาคาร 

ชือ่สว่นบุคคล ทัง้นีเ้พือ่ความ

ปลอดภัยในการชำระเงนิของทา่น

เปน็สำคัญ 

 

- หากตอ้งการใบเสรจ็ในนามนติิบคุคล 

กรุณาแจ้งกับพนักงานขายก่อนล่วงหน้า 

มิฉะนั้นทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ

ไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง (ในทุก ๆ กรณี) ดังนี้.- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 65 วนัขึ้นไป  คืนค่ามัดจำทัง้หมด 

b. ยกเลิกก่อนเดินทาง 64-45 วัน  เก็บค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง  

 และ +ค่าดำเนินการ 2,000 บาทต่อท่าน 

c. ยกเลิกก่อนเดินทาง 44-31 วัน  เก็บค่าใช้จา่ย 65% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

d. ยกเลิกก่อนเดินทาง 30-15 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

e. ยกเลิกก่อนเดินทาง 14-11 วัน  เก็บค่าใช้จา่ย 90% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

f. ยกเลิกก่อนเดินทาง 10-0 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

 หมายเหตุ : -  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรอืเปลีย่นแปลงราคาทัวร์ในกรณีผู้รว่มเดินทางน้อยกวา่ 15 ทา่น 

2. เดก็ทีม่ีอายุระหวา่งแรกเกดิถงึสองขวบ / ผูสู้งอายุ หรือทา่นทีม่ีความจำเปน็ตอ้งใชว้ลีแชร์ หรือไมเ้ทา้ 

ตอ้งอยูใ่นความรับผดิชอบของตวัทา่นเอง ทางบรษิัทฯ ไมส่ามารถบรกิารเฉพาะสว่นบคุคลได ้

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการเข้าหรอืออกเมือง การโดนกักตัว หรอืถูกส่งตวั

กลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าทีด่้วยเหตผุลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งถือเป็นเหตท่ีุอยู่นอกเหนืออำนาจและ

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นสุดวิสัย  โดยจะ

พยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน  

5. หากในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ท่านปฎิเสธไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด ใหถ้ือ

ว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไมส่ามารถเรียกร้องขอเงินคนืค่าบริการได้ 

6. กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน ทำให้ไม่สามารถกิน-เท่ียวและ

พกัโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ท่ีระบ ุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด 

ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตสุุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รบั

ค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน 

7. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวสิัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, 

การล่าช้าของสายการบิน, อุบตัิเหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจร

ติดขัด และทรพัยส์ินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตกุารณ์ดังกล่าวอยู่

นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษทัฯ 

8. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

 

*** หมายเหตุ ***  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (การแลกไมล์ หรือไป-กลับไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรุณาแจง้พนักงานขายกอ่นลว่งหนา้ 35 วัน หรือกรณีทีลู่กคา้ตอ้งทำการออก        

ตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

ราคาดังกลา่วขา้งตน้ .... สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

อัตราแลกเปลีย่น, คา่นำ้มัน และคา่ภาษีตา่ง ๆ ของสายการบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์...... ยโุรปริเวยีร่า (อติาล-ีฝร่ังเศสใต้-สวสิ)  8  วนั (QR) .......วนัเดินทาง............................................. 

ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..........................ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพกั) 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วันเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
 

**หมายเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ........................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

ยืนยันราคา ผูใ้หญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด................................... 
 

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้ ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 
          (.......................................................)      

    

เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 
 

 


