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 โปรวองซ์ ฝร่ังเศสตอนใต้ เลยีบทะเลเมดเิตอร์เรเนียน ... สวยทุกเมืองจริง ๆ 

 สัมผสักบัหิมะขาว แวะชมธารน า้แข็งล้านปีที่เทือกเขาแอลป์ (มองบลังค์) 

 

ปอร์โตฟิโน่ – นีซ – โมนาโค – กราซ – โรงงานน ้าหอม – คานส์ 
มาเซย์ – แอก็ซ์ ซอง โพรวองซ์ – อาวญีง – มหาวหิารลยีง – เจนีวา 

ชาร์โมนิกซ์ – น่ังรถไฟมอนเทนเวอร์ (มองบลงัค์) –  ดูโอโม่มหาวหิารมิลาน 
 

 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500   Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour 

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 



 

 

รเิวยีรา่ (QR)   -2- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500   Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour 

 

ก าหนดการเดนิทาง 12-19 ต.ค. / 19-26 ต.ค. 2562 (59,900.-) 

 

..... รายละเอยีดการเดนิทาง ..... 

 

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – มลิาน  (อติาล)ี 
 

16.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ ชัน้ที ่ 4 ผูโ้ดยสารขาออก ประตทูางเขา้ที ่ 8 

เคานเ์ตอรแ์ถว P  สายการบนิการต์า้ร์ แอรเ์วย ์(QR ... QATAR AIRWAYS) ....   
เจา้หนา้ที่เอฟวนีวิ ทวัร์ ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน 

 

 กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวนีวิ ทวัร ์ณ จดุนดัพบ  

 บริษัทฯ  จดัเตรียมปา้ยชือ่ของทา่นพรอ้มโบว ์เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั้น จะน ามาแจกคืนให้ท่าน 
พร้อมได้จดัเตรียมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

 กฎของสายการบิน......สิ่งของท่ีเป็นของมีคม และของเหลวปรมิาณทีม่ากกวา่ 100 มลิลลิติร 

หา้มน าตดิตวัถอืขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้าท่ีซื้อภายในร้านปลอดภาษี DUTY FREE  เท่านั้น 
  

***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะนั้นจะไม่มีการประกาศเรียกขึ้นเคร่ือง*** 

ทุกทา่นกรณุาตรงตอ่เวลา......ตามเวลาทีก่ าหน ดไวใ้นบตัรโดยสารเครือ่งบนิ Boarding Pass 
 

19.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮ้า  ประเทศกาต้าร์  โดยเท่ียวบินท่ี  QR 833 

(ใชร้ะยะเวลาในการบนิประมาณ  6 ชัว่โมง 35 นาที) 

23.25 น. เดินทางถึงกรุงโดฮ้า  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง    มิลาน – ปอรโ์ตฟโิน ่– เจนวั 
 

01.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน  ประเทศอิตาลี  โดยเท่ียวบินท่ี  QR 123 

(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ  6 ชั่วโมง 25 นาที) 

06.25 น. เดินทางถึง เมอืงมลิาน เมืองศูนย์กลางทางการค้า และการพาณิชย์ทางภาคเหนือของอิตาลี ซึ่ง

ผสมผสานไปด้วยอาคารแบบสมยัใหม่และเก่า ตั้งอยู่รวมกันอย่างกลมกลืน 
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(เวลายโุรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 

(เวลายโุรป ... ฤดูหนาว (พ.ย.-ม.ีค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงปอรโ์ตฟิโน เมอืงท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ีมีชื่อเสียงในระดบั

โลก ซึ่งตั้งอยู่ในเขตจงัหวัดของเจนัว ประเทศอิตาล ีท่ีถูกล้อมรอบด้วยท่าเรอืเล็ก ๆ จนได้รับการ

ขนานนามว่าเป็น "สวรรค์แห่งเมืองท่า" ส าหรับนักท่องเท่ียวก็ว่าได้  

(ระยะทางประมาณ  214  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง 15 นาที) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินเล่น ชมเมอืงปอร์โตฟโิน เป็นเมืองเล็ก ๆ ท่ีแสนน่ารัก ภายในตัวเมืองประกอบไป

ด้วยบา้นเรอืนหลากสีสัน ซึ่งตั้งเบียดเสียดกันไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่ม โอบล้อมอา่วท่ีมีเรือยอร์ช 

จอดเต็มไปหมด  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเจนวั อดีตแคว้นโบราณของ

ประเทศอิตาลี ท้ังยังเป็นเมืองบ้านเกิดของคริสโตเฟอร ์

โคลัมบัส นักเดินทางท่ีมีชื่อเสียงของโลก พร้อมน าท่านชม

ทัศนียภาพของเมืองท่ีตั้งอยู่ริมทะเล และเข้าสู่เขตเมืองเก่า

ท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่ทศวรรษท่ี 16 จากนั้น น าท่านถ่ายรูปกับ

รปูปัน้ของครสิโตเฟอร์ โคลมับสั ท่ีมีชื่อเสยีงตลอดกาล ผา่นชมโบสถ์ประจ าเมือง หรือดูโอโม่ท่ี

สร้างข้ึนในแบบโรมันเนสค์และโกธิคราวศตวรรษท่ี 12-14 และน้ าพุกลางเมือง ผ่านชมย่าน

ศูนย์กลางท่ีเรียกว่า เปียซซ่า เดย์ เฟร์รารี่ บริเวณท่ีโคลัมบัสเคยอาศัยอยู่ตอนเด็ก ๆ 

(ระยะทางประมาณ  30  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  30 นาที) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม  MERCURE  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง    เจนวั – โมนาโค  (ฝรัง่เศส) – นซี 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ นครรฐัโมนาโค ซึ่งเป็นชื่อเรียกประเทศเล็กๆ ในทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนชายฝั่ง

ส่วนสุดท้ายของฝรั่งเศส จดัเป็นประเทศท่ีเล็กเป็นอันดบั 2 ของโลกรองจากนครรัฐวาติกันใน

อิตาลี มีพื้นท่ีของประเทศเพียง 1.95 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น มีเมืองหลวงชื่อว่า “โมนาโค-วลิล”์ 

ยังคงเป็นประเทศท่ีปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตย โดยมีเจ้าผู้ครองนครราชรัฐเป็นประมุข

ภายใต้รัฐธรรมนูญ มีราชวงศ์กริมาลดปีกครองสืบทอดมากว่า 700 ปี 

(ระยะทางประมาณ  183  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง 50 นาที) 
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จากนั้น น าท่านถ่ายภาพกับความหรูหราของ คาสโินแหง่มอนตคิารโ์ล โดยคาสิโนในโมนาโกนั้นเปิด

เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1856 และต่อมาในปี ค.ศ. 1878 เจ้าชายชารล์ส์ท่ี 3 ได้มีค าสั่งให้สร้าง

คาสิโนแห่งมอนติคาร์โลข้ึน ซึ่งปจัจบุันนี้คาสิโนกลายเป็นตัวการส าคัญ 

ในการดึงเงินตราต่างประเทศเข้ามาในโมนาโคอย่างมากมาย มีเวลา

อสิระให้ท่านบันทึกภาพความยิ่งใหญ่ของอาคาร และสิ่งก่อสร้างภายใน

มอนติคาร์โล จากนั้น น าท่านถ่ายรูปด้านหน้า โบสถเ์ซนตน์โิคลสั ซึ่ง

เป็นสถานท่ีฝังพระศพของเจ้าหญิงเกรซแห่งโมนาโคและราชวงศ์กริมาล

ด ีโดยเจ้าหญิงเกรซได้สิ้นพระชนม์เมื่อวันท่ี 4 กันยายน ค.ศ. 1982 ด้วย

พระชนมายุเพียง 52 พรรษา เจ้าหญิงเกรซและเจ้าหญิงสเตฟานี พระ

ราชธิดาได้ขับรถมุ่งสู่โมนาโคจากท่ีประทับในชนบท และเกิดอุบัติเหตุทาง

รถยนต์พลิกคว ่าตกจากไหล่เนินเขาและทรงสิ้นพระชนม์ในวันรุ่งข้ึน โดย

พระศพของเจ้าหญิงเกรซได้รับการฝังไว้ท่ีโบสถ์แห่งนี้ และต่อมาในป ี

ค.ศ. 2005 เจ้าชายเรนิเยร์ก็ถูกฝังไว้เคียงข้างเจ้าหญิงเกรซ  

จากนั้น น าท่านชมวิวตระการตาของท่าเรอืยอทช์ของมหาเศรษฐี จากท่ัวทุกมุมโลกท่ีบริเวณโมนาโค-

วิลล์ ซึ่งเป็นท่ีตั้งของพระราชวังหลวงแห่งราชวงศ์กริมาลดี จากนั้น น าท่านถ่ายรูป พระราชวงั

หลวงแหง่โมนาโค พระราชวังท่ีเป็นท่ีพ านักอย่างเป็นทางการของกษัตริย์แห่งราชวงศ์กริมาลดี

มาตลอด ตั้งแต่เข้าปกครองโมนาโคในปี ค.ศ. 1297 จนถึงปจัจุบัน  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงนีซ นีซจัดเป็นเมืองแรก ๆ ในยุโรปท่ีมีรายได้หลักจากการท่องเท่ียว 

เป็นเมืองตากอากาศท่ีโด่งดงัมากของยุโรป แม้แต่พระราชินีวิคตอเรียของอังกฤษก็ยังมา

พักผ่อนในช่วงฤดหูนาวติดต่อกันหลายปี ผา่นชมบริเวณศูนย์กลางเมืองเก่า, ท่าเรอื อาคาร

บ้านเรอืนท่ีสรา้งอยา่งสวยงามในศตวรรษท่ี 18 ในส่วนท่ีเป็นความสวยงามของอาคาร

บ้านเรอืนท่ีติดริมทะเล จากนั้น น าท่านสู่ยา่นถนนท่ีเรียกว่า “พรอม

เมอนาดเดซองแกลส”์ ฝั่งน้ าสีคราม และเมืองรีสอร์ท ด้วยอากาศท่ี

อบอุ่นจากแสงอาทิตย์มากเป็นพิเศษนั่นเอง ผู้รักการอาบแดด และถือ

เป็นแฟชั่นคนรวยท่ีท าอย่างไรให้สีผิวเป็นสีน้ าตาล หรือเพื่อเรอืนร่างมี

ร่องรอยของการเผาของแดดริมทะเล  นี่คือแฟชั่นค่านิยมของชาวนีซ 

จากนั้น น าท่านถ่ายรูปคู่กับ จตัรุสัเมสซนิา่ จตัุรสัซึ่งประดบัด้วยไม้ดอก

นานาพันธ์ุผลัดเปลี่ยนไปตามฤดกูาล นอกจากนั้นยังมีน้ าพุสวยงามและอาคารทรงคลาสสิก

ตั้งอยู่เรียงราย ซึ่งนิยมทาสีสันสดใสตามแบบอาคารสถาปตัยกรรมทางตอนใต้ของฝรั่งเศส 

(ระยะทางประมาณ  20  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  30 นาที) 
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18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม  PARK INN  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง    นซี – กราซ – โรงงาน้ าหอม – คานส ์– มารเ์ซย ์
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ เมอืงกราซ เป็นเมืองหนึ่งในแคว้นโพรวองซ์ เมืองหลวงแห่งน้ าหอมท่ีข้ึนชื่อ

มากๆ เนื่องจากเป็นแหล่งปลูกดอกไม้ ป้อนโรงงานผลิตน้ าหอม ท าให้

เมืองนี ้ ดึงดดูนักท่องเท่ียวให้มาเยี่ยมชมกรรมวิธีการผลิตหัวน้ าหอมกัน

ถึงแหล่ง และโรงผลิตน้ าหอมท่ีมีชื่อเสียง จากนั้น น าท่านเข้าชม 

โรงงานผลติน้ าหอมฟราโกนาร์ เป็นโรงงาน ผลติน้ าหอมอันเก่าแก่และ

มีชื่อเสียง มีประวัติความเป็นมาพอ ๆ กับการสร้างเมือง ท่านจะได้รับฟัง

ค าบรรยายข้ันตอนการผลิต ตลอดจนการน าเสนอสนิค้าอันมีชื่อเสียง 

(ระยะทางประมาณ  43  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  50 นาที) 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงคานส ์ เมืองริมชายฝั่งริเวียร่าท่ีมีชื่อเสียงของฝรั่งเศส เป็นเมืองท่ีจัดงาน

ท่ีมีชื่อเสียงไปท่ัวโลกนั่น คือ เทศกาลภาพยนตรเ์มอืงคานส ์ (Cannes 

Film Festival) เป็นเทศกาลภาพยนตร์ท่ีมีมาตั้งแตป่ี ค.ศ. 1946 ถือเป็น

เทศกาลภาพยนตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก และมีอิทธิพลมากท่ีสุด งานจะจดั

ข้ึนประจ าปีราวเดอืนพฤษภาคมของทุกปีท่ีเมืองคานส์นี้เอง ถ่ายภาพ

บริเวณ  สถานที ่ จดังานเทศกาลภาพยนตร ์พร้อมชมรอยมือประทับของ
เหล่าดาราท่ีมาเยี่ยมเยียนเมืองคานส์  

(ระยะทางประมาณ  33  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  30 นาที) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงมารเ์ซย ์เป็นเมืองใหญ่อันดับสอง และเมืองท่าอันดบัหนึ่งของฝรั่งเศส ได้

ชื่อว่าเป็นประตูเมดิเตอร์เรเนียนสู่ดินแดนฝรั่งเศส ตั้งแต่การค้นพบและ

ก่อตั้งมาตั้งแต่ยุคกรีก เป็นเมืองท่ีเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ท่ียาวนานกวา่ 

2,600 ปี มีเกาะเล็กห่างจากฝั่งประมาณ 1 กิโลเมตรเป็นท่ีตั้งของคุก

เก่าแก่ (เป็นท้ังอดตีปราสาท) จากนั้น น าท่านเดินเล่นชมเมืองมาร์เซย ์

และส าหรับผู้ท่ีชอบฟตุบอลก็คงจะรู้จักดกัีบทีมสโมสร โอลิมปิค มาร์เซย์ 

อดีตแชมป์ยูฟ่าปี ค.ศ. 1993 น าท่านแวะถ่ายรูปกับ สวนดอกไมท้ี่หนา้ 

LONGCHAMP PALACE อันสวยงามติดอันดบัสวนท่ีสวยท่ีสุดแห่งหนึ่งใน

ยุโรป มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมท่าเรอืเก่า บรรยากาศทะเลเมดิเตอร์เร

เนียนแบบวิวพาโนรามา รวมท้ังให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ีมีเบื้องหลังเป็นวิวของ

มหาวหิารนอรธ์เทอร ์ดาม เดอ ลา การด์ 

(ระยะทางประมาณ  206  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 
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จากนั้น น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม  MERCURE  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง    มารเ์ซย ์– แอก็ซ ์ซอง โพรวองซ ์– อาวญีง – ลยีง  
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงแอก็ซ์ ซอง โพรวองซ ์(Aix-En-Provence) เมืองท่ีตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ

ฝรั่งเศส ก่อตั้งในปี 129 ก่อนคริสต์ศักราช มีชื่อว่า AQUAE SIXTIAE เป็น

เมืองท่ีสวยท่ีสุดเมืองหนึ่งของฝรั่งเศส และอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของ

แคว้นโปรวองซ์ เมืองนี้เป็นเมืองตากอากาศ ยอดนิยมเนื่องจากมีอากาศอบอุ่น, มี

ท้องฟ้าสีฟ้าสดกับน้ าทะสีคราม ท าให้บริเวณนี้ได้รับการขนานนามวา่ “โค้ตดาซูร์” 

(Cote D’Azur) ศิลปินและนักเขียนหลายคนอพยพจากปารีส ลงมาอยู่ในแถบนี้

เนื่องจากสีสันท่ีสดใสตามธรรมชาตินั้นเป็นแรงดลใจให้วาดภาพได้อยา่ง สวยงาม และ

ด้วยอาคารบ้านเรอืนท่ีเป็นสถาปตัยกรรม แบบบารอคอันหรูหรามากมายท่ี หลงเหลือ

มาจนถึงปจัจุบัน จงึไดร้บัการรบัรองจากองค์ การยเูนสโกใ้หเ้ปน็ “เมอืงมรดกโลก” 

(ระยะทางประมาณ  32  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  25 นาที) 

จากนั้น น าท่านชมเมืองแอ็กซ์ ซอง โพรวองซ์ ท่ีชื่อของเมืองมาจากค าว่า AQUAE ท่ีแปลว่าน้ าในภาษา

ละติน ท่ีนี่มีน้ าพุมากมายให้พบได้ทุกซอกทุกมุมของเมือง อดีตเคยเป็นท่ีตั้งของรัฐสภาแคว้น

โพรวองซ์ มีเรอเน (ROI RENEE) เจ้าเมืองเป็นผู้ส่งเสริมศิลปะ อันประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างท่ีตก

มาถึงทุกวันนี้ เป็นเมืองสวยท่ีท าให้ชนชั้นสูงใน โบราณกาลเดินทางมาพ านัก การปฏิวัติฝรั่งเศส

ในปี 1789 ท าให้ความเจริญของเมืองสะดดุลง ประกอบกับชาวเมืองท่ีเป็นชนชั้นสูงไม่ยอมรับ

ความเจริญทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างทางรถไฟหรือเปิดประตูรบัการปฏิวัติอุตสาหกรรม   

ท าให้เมืองนี้ยังคงความงามและกลิ่นอายเมืองโบราณได้อย่างมั่นคง ถนนหนทางเต็มไปด้วย

ต้นไม้ใหญ่ท่ีให้ความร่มรื่น เป็นเมืองบ้านเกิดของคนดงัหลายคน เช่น กงต์ เดอ มิราโบ อันเป็น

ท่ีมาของชื่อถนนสายท่ีสวยท่ีสุดของเมืองคือ กูร์ส มิราโบ, อองร ี มิเชล อดีตโค้ชฟุตบอลทีมชาติ

ฝรั่งเศส 

11.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมอืงอาวญีง เมืองหลวงของแคว้นโพรวองซ์ตอนเหนือ เป็นเมืองเก่าแก่มี

ก าแพงล้อมรอบเมือง รุ่งเรอืงไปด้วยศิลปะวัฒนธรรม พระสันตะปาปาทรงเคยย้ายจากกรุงโรม

มาประทับท่ีนี้ในปี 1309 อาวีญงจึงกลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนา อาวีญงเป็นเมืองเก่าท่ีสร้าง

มาตั้งแต่ 539 ปีก่อนคริสต์ศักราช เคยอยู่ภายใต้การปกครองของโรมัน 

(ระยะทางประมาณ  81  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง) 
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จากนั้น น าท่านผ่านชม พระราชวงัสนัตะปาปา (Palace of the Popes) อดีตพระราชวังท่ีประทับของ

สันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกแห่งกรุงโรม ซึ่งต่อมาพระราชวังแห่งนี้ 

ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ปน็มรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในป ี 1995 จากนั้น น าท่านถ่ายรูป

ด้านหน้ากับวิว สะพานแซง็ เบเนเซ (Pont 

ST. Benezet) สะพานท่ีมีเร่ืองเล่าขานกัน

ต่อมาวา่มีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งชื่อว่าเบเนเซ 

ได้ยินเสียงจากสวรรค์สั่งให้สร้างสะพานข้าม

แม่น้ าโรนท่ีเมืองอาวีญง เบเนเซได้ไปบอก

ชาวบ้าน ปรากฏว่าไม่มีใครเชื่อ จนเจ้าคณะ

นักบวชคนหนึ่งได้บอกกับเบเนเซว่า หากสามารถโยนหินก้อนใหญ่ลงแม่น้ าโรนได้ พวกเขาก็จะ

เชื่อเบเนเซว่าพูดเรื่องจริง ปรากฏว่าเบเนเซสามารถยกก้อนหินก้อนใหญ่แล้วโยนลงแม่น้ าได้

อย่างไม่น่าเชื่อ ท าให้ชาวเมืองเกิดความศรัทธาจนช่วยกันสร้างสะพานนี้ได้ส าเร็จ สะพานนี้

สร้างข้ึนเมื่อปี 1177 แลว้เสร็จเมื่อปี 1185 เดิมมีความยาวถึง 947 เมตร ประกอบด้วยช่วงสะพาน

ถึง 22 ช่อง ในสมัยนั้นนบัเป็นสะพานหินเพียงสะพานเดียวท่ีสร้างบนแม่น้ าโรน 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงลยีง เมืองเก่าแก่สมัยก่อนคริสตกาล ใหญ่เป็นอันดับสามของฝรั่งเศส 

ตั้งอยู่ริมแม่น ้าโรน (Rhone) และโซน (Soane) เป็น 

ประตูเปิดสู่ภาคใต้ เมืองลียงมีชื่อเสยีงด้านอาหารการกิน

และยังเป็นศูนย์กลางการผลิตผา้ไหมของยุโรป จากนั้น 

น าท่านชม บาสลิสิก ์ นอเตรอดาม เดอ ฟรูว์แิยร์ 

สัญลักษณ์ของเมืองลียง สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 19 

เลียนแบบสถาปตัยกรรมสมัยไบเซนไทน์ ท่ีตั้งอยู่บนเนิน

เขาคล้ายกับวิหารพระหฤทัยในปารีส ภายในมีการตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสค เป็นวิหารท่ีมี

ความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง เป็นมหาวิหารท่ีสวยงามของเมืองลียอง และมองลงมาเห็นตัวเมือง

ท่ีตั้งบนสองแม่น้ า 

(ระยะทางประมาณ  229  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง 15 นาที) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม  QUALITY SUITES LODGE  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง        ลยีง – เจนวีา  (สวสิ) – ชารโ์มนกิซ ์ (ฝรัง่เศส) 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเจนวีา เมืองท่ีว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสท่ีแทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย 

นอกจากนโยบายตา่งประเทศ ศาสนา และเป็นท่ีตั้งของธนาคารจ านวนมาก  

(ระยะทางประมาณ  152  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง 40 นาที) 
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จากนั้น  น าท่านชม น้ าพเุจดโด กลางทะเลสาบ ท่ีท่ีสามารถส่งน้ าข้ึนท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็น

สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา น าท่านชม นาฬกิาดอกไม้ทีส่วนองักฤษ (JARDIN ANGLAIS) 

ริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความส าคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาท่ีมีต่อเจนีวา ชม

วิหาร ST PIERRE แล้วชมย่านการค้า PUBLIC SQUARE ซึ่งเป็นส่วนเมืองเก่า ชมอนุสาวรีย์ 

การปฏิวัติทางศาสนา ชมอนุสาวรยี์ท่ีฝังศพของเศรษฐีชาวเยอรมัน ซึ่ง

ตั้งอยู่ในท่ีท่ีเห็นยอดเขามองบลังได้อย่างชดัเจน ผ่านชมท่ีตั้งขององค์การ

สหประชาชาติ ผา่นชมสถาปตัยกรรมในเขตเมืองเก่า เช่น โบสถ์เซนต์

ปิแอร์ ซึ่งเป็นโบสถ์ท่ีเก่าท่ีสุดของเมือง ศาลากลางเมืองท่ีมีความเก่าแก่

กว่า 500 ปี จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ย่านการค้า อิสระให้ท่านได้เลือก

ซื้อของฝากตามอัธยาศัย  

(*** หมายเหตุ *** น้ าพุอาจจะไม่เปิด ซึ่งไม่แน่นอน .... ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศในแตล่ะวัน) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงชารโ์มนกิซ ์ ซึ่งเป็นเมืองท่ีอยู่ติดกับเทือกเขาแอลป์ และสวิสเซอร์แลนด์ 

ท่ีรายล้อมไปด้วยภูเขาสูง  ท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดปี เป็นท่ีนิยมของคนฝรั่งเศส ระหว่างทาง ชมวิว

ภูเขาสูงตระหว่านเป็นฉากธรรมชาต ิ โดยเลาะตามแม่น้ า ท่ีเกิดจากการละลายของหิมะบน

เทือกเขา ชมอาคารบ้านเรอืนท่ีมีสถาปตัยกรรมอันเก่าแก่ จากนั้น น า

ท่านนัง่รถไฟสาย MONTENVERS ซึ่งมีความยาวถึง 14 กิโลเมตร ไต่ภูเขา

สู่ระดบั 2000 เมตรจากระดบัน้ าทะเล สัมผัสความงามอันบริสุทธ์ิของ

ธรรมชาต ิน าท่านชม THE SEA OF ICE หนึ่งในธารน้ าแข็ง (GLACIER) 

สายท่ียาวท่ีสุดในยุโรป ความหนาของน้ าแข็งปัจจุบันเหลือเกือบ 400 

เมตร จากนั้น มีเวลาให้ท่านได้บันทึกภาพคู่กับเบื้องหลังของยอดเขา    

มองบลังก์ ซึ่งถือว่าเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของเทือกเขาแอลป์ในยุโรป 

(ระยะทางประมาณ  81  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 25 นาที) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม  MERCURE  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง    ชารโ์มนกิซ ์– มลิาน (อติาล)ี – กรงุเทพฯ 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงมลิาน เมืองท่ีใหญ่เป็นอันดบัสองของประเทศ ซึ่งเป็นเมืองแห่งแฟชั่น

ส าคัญเมืองหนึ่งของโลก เป็นศูนย์กลางของธุรกิจในอิตาลี และการพาณิชย์ทางภาคเหนือของ

อิตาลี ซึ่งผสมผสานไปด้วยอาคารแบบสมัยใหม่และเก่า ตั้งอยู่รวมกันอยา่งกลมกลืน 

(ระยะทางประมาณ  240  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง 30 นาที) 

 

 (*****  อาหารกลางวนั .... อิสระตามอธัยาศยั .... ไมร่วมอยูใ่นรายการ  *****) 
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บ่าย น าท่านเข้าสู่จุดศูนย์กลางอันศักดิส์ิทธ์ิ คือ ดูโอโม ่ มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน มหาวิหารแบบ

กอธิคท่ีใหญ่เป็นอันดบัสามในยุโรป สร้างในปี 1386 ด้านนอกมีหลังคา

ยอดเรยีวแหลมจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัย

กว่า 2,245 ชิ้น บนสุดมีรปูปั้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่า

เป็นสง่าอยู่ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก จากนั้น ให้ท่านได้เลือก

ซื้อสินค้าชั้นน าของอิตาลีอยา่งจุใจ ซึ่งท่านสามารถเลือกซ้ือสินค้าแฟชั่น

ชั้นน าต่างๆ ของอิตาลีได้ ณ ย่านช้อปปิ้งหลังดโูอโม่ 

17.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองมิลาน 

22.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองโดฮ้า  ประเทศการ์ต้า  โดยเท่ียวบินท่ี  QR 118 

 (ใชเ้วลาในการบนิประมาณ  6 ชัว่โมง 25 นาที) 

 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ 
 

05.30 น. เดินทางถึงเมืองโดฮ้า  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

08.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี  QR 832 

(ใช้เวลาในการบินประมาณ  6 ชั่วโมง 20 นาที) 

19.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 2  ผู้โดยสารขาเข้า  โดยสวัสดิภาพ......... 

 

 

****  END  OF  TOUR  **** 
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*** หมายเหต ุ:- *** 

- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์ .... ต้องขออภัยหากรายการตรงวนัดงักล่าว 

- ขอสงวนสิทธ์ิการย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพัก

เมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

- รูปภาพประกอบสถานท่ีท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

- รายการทัวร์, อาหาร, โรงแรมท่ีพัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ของสถานการณ์ โดยมิต้องบอกกลา่วลว่งหน้า อันเนื่องมาจากเหตุการณ์สุดวิสัยต่าง ๆ อาทิเช่น 

ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้าของสายการบิน, อบุัติเหตุตา่ง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบตอ่ค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการล่าช้าหรือยกเลิกของ สายการบิน 

ตลอดจนจากเหตุการณ์สุดวิสยั ภัยพบิัติธรรมชาติตา่ง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมท้ัง

ทรัพย์สินส่วนตัวท้ังหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง 

 

สนใจจองทวัร์ ตดิต่อสอบถาม   :   โทร. 02-108-8666 

 คุณปิ๊ก / คุณเมย์ / คณุมิน้ 

 
 

 

สกลุเงนิ  อติาล,ี ฝรัง่เศส ใชเ้งนิสกลุ ยโูร (EURO) 

   สวติเซอรแ์ลนด ์ ใชเ้งนิสกลุ สวสิฟรงัซ ์(SWISS FRANC) 

 

ไฟฟา้ 220 โวลต์ ปลัก๊ 2 ขากลม 
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อุณหภมูโิดยเฉลีย่ในแตล่ะเดือน ณ เมืองตา่งๆ ในทวปียโุรป (℃) 

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 

 ลเูซิร์น 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 

 สต็อกโฮลม์ -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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ถ้าทา่นเจอสิง่เหลา่นี ้...... ถงึแมว้า่พาสปอรต์ของทา่นยงัไมห่มดอายกุต็าม  

บรษิทัฯ ขอแนะน าวา่ควรตอ้งไปท าพาสปอรต์ใหม่กอ่นมาท าการจองทวัร ์

 

- พาสปอร์ตไมต่รงกับใบหน้าปจัจุบันท่ีจะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมืองต่าง ๆ ... 

บางท่านถามต่อวา่ “ไม่ตรงยังไงบ้าง” อาทิเช่น  

ไปท าศัลยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดตีท่ีเคยไปท าพาสปอร์ตมาก่อน 

หรือ หน้าพาสปอร์ตอ้วนท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตา  

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ท าจมูก ท าตา ท าปากใหม่ 

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชายเต็มตัว มีหนวด มีกล้าม 

ผ่าตัดขากรรไกร (ท าฟนั / ดัดฟัน) ก็ท าให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกนั 

 

- พาสปอร์ตถอืเป็นเอกสารทางราชการท่ีส าคัญ เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมีการช ารุดเสียหาย ผิดไปจาก

เดิมท่ีทางราชการออกมาให้ จะถือว่าพาสปอร์ตเล่มนั้น ๆ ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป อาทิเช่น 

หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด,             

หรือมีการเปียกน้ าเปียกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเห่ียวไม่เหมือนเดิม 

 

- พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ 

ไม่มีการต่อรองใด ๆ ท้ังสิ้น  (อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว) 

 

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

 

วา่ดว้ยเรือ่ง “คดคีวาม / การตัง้ครรภ”์ 

 

- กองตรวจคนเข้าเมือง ไม่อนุญาติให้บุคคลท่ีมี “คดีความ / ค าสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ .... 

เช่น บางท่านมีไปค้ าประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ท าให้ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง 

 

- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านข้ึนเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่าด้วยเรื่องของอายุครรภ์ 

ในวันเดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ให้ชัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กิดขึน้เหลา่นี ้ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ ได้ทั้งสิน้ ซึ่งอยูน่อกเหนอืการควบคมุ 

ถอืเปน็ความรบัผดิชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทวัร ์โปรดท าความเขา้ใจให้ทอ่งแทก้อ่น 
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หลกัฐานการท าวีซา่ฝรัง่เศส 
 

1. หนังสอืเดนิทาง(Passport)ท่ีเหลืออายเุกนิกวา่ 6 เดอืน  และเหลอืหนา้วา่งอยา่งนอ้ย…3…หนา้ 

2. รปูถา่ยส-ีปัจจบุนัขนาด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จ านวน....2…รปู  (....รูปสฉีากหลงัสขีาวเทา่นัน้...) รูปใหม่ไม่เกิน 6 เดือน 

- ใบหน้าต้องชัดเจน มองเห็นหน้าผาก และใบหูท้ังสองข้าง (**หากมีผมปรกหน้า ต้องใส่เจลหวีข้ึน หรือติดก๊ิบ**)  

- ห้ามสวมแว่นตา และคอนแทคเลนส์สีต่าง ๆ 

- ห้ามใส่เครื่องประดบั, สร้อยคอ, ต่างหู ทุกชนิด 

3. ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรขา้ราชการ /   

ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ / ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาใบหยา่ /  

ส าเนาสตูบิตัร (ในกรณเีด็กอายตุ่ ากวา่ 18 ปีขึน้ไป) อยา่งละ....2...ชุด    
4. หลกัฐานการท างาน   

(จดหมายรบัรองการท างาน เปน็ภาษาองักฤษ และต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น) 

(กรณุาระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่สถานทตู) 

- ประกอบธรุกจิสว่นตวั ถา่ยส าเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า (คัดมาไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรือหนังสือจดทะเบียน

พาณิชย์ (ต้องลงตราประทับของบริษัทด้วย) อย่างละ…1….ชุด 

- พนกังานบรษิัท / ขา้ราชการ  ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองสถานะการท างาน  

(ระบวุนัเขา้ท างาน / ต าแหนง่ / เงินเดอืน / ระยะเวลาทีจ่ะเดนิทาง ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษยีณอาย…ุ1… ชดุ ถา่ยส าเนาบัตรข้าราชการ 

- นกัเรยีน / นกัศกึษา หนังสือรบัรองจากสถาบันการศึกษา (ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- ท าอาชพีอสิระ, แม่คา้ ... พิมพ์จดหมายรบัรองตัวเองแจ้งถึงสถานะปจัจุบันท่ีท า + รายได้ 

5. พนกังานบรษิัท ... ถา่ยส าเนาสลปิเงนิเดอืน (PAY SLIP) ยอ้นหลงั 3 เดอืน 

6. หลกัฐานดา้นการเงนิ  

- ถ่ายส าเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ (ไม่รับบัญชีกระแสรายวัน) ที่มียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ควรต่ ากวา่ 6 หลัก 

(หน้าชื่อเจา้ของบัญชี และตวัเลขย้อนหลัง UPDATE อย่างน้อย 4 เดือน)…1…ชุด (ควรเลือกบญัชทีีม่กีารเขา้ออกเงนิ

อยา่งสม่ าเสมอ ไมต่อ้งเตมิเงนิในบญัชใีหถ้งึ 6 หลกั เพื่อใหแ้สดงวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทีค่รอบคลมุกบั

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง)  

***หมายเหต*ุ** ถา้เปน็บญัชเีงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย / ไทยพาณชิย ์/ ยโูอบ ี/ 

ทหารไทย ตอ้งขอใหท้างธนาคารออกเปน็ STATEMENT ยอ้นหลงั 4 เดอืน…1…ชดุ 

7. กรณีเดก็อายตุ่ ากวา่ 18 ปบีรบิรูณ ์ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา/มารดา หรอืเดนิทางไปกบับดิา/มารดา ทา่นใดทา่น

หนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา/มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตร

เดินทางไปกับอีกทา่นหนึ่งได้ ณ ทีว่า่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อและตรา

ประทับจากทางราชการอยา่งถูกต้อง…1…ชุด 

 

 **หมายเหต*ุ*   - คา่บรกิารแปลเอกสารทกุอยา่งไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์

  - ส าเนาเอกสารทกุฉบบั (...ลกูคา้จะเซน็ตห์รอืไมเ่ซน็ตก์ไ็ด.้..) 
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แผนทีศ่นูยย์ืน่วซีา่ TLS CONTACT ฝรัง่เศส 

ที่อยู่  อาคารสาทรซติี ้ทาวเวอร์  (บทีเีอส ชอ่งนนทร)ี ชัน้ 12 ถ.สาทรใต้  กรุงเทพฯ 
 

***หมายเหต*ุ** 

- เวลาการพิจารณาวีซ่ากรุ๊ป 30 วัน 

ทางสถานทตูฝรัง่เศสไมอ่นญุาตใิหด้ึง

พาสปอรต์ในระหวา่งการยืน่ค ารอ้ง 

- การสแกนลายนิว้มือทางศูนยย์ื่นวีซ่า 

TLS จะก าหนดวนัสแกนลายนิว้มอืให ้

ซึง่ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้ ต้องมา

ตามวันนัดหมายของทาง TLS เท่านั้น 

ซึ่งจะก าหนดการล่วงหน้า อย่างน้อย 

3 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง (ทางฝ่าย

ขายจะแจ้งวันเวลาให้ท่านอีกครั้ง) 

- เอกสารฉบบัจริง ท่ีต้องน าติดตัวไปใน

วันสแกนลายนิ้วมอื …. บัตรประชาชน 

และสมุดเงินฝาก 

 

*** การพิจารณาการให้วีซ่าหรือไม่ให้ เป็นดลุยพินจิของสถานทูตเท่านั้น บริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ านวยความ

สะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ... ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ท่ี

จะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่า

ปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหัก

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง  *** 

 

หมายเหต ุ 1. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม   

เชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระ

ไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

2. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณบ์างท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ   

ท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไป

อ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง

บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดังกล่าวเชน่กัน 

3. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้ง

สถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละ

ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด จะขอ

ถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด  
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ถ้าท่านจองทวัร์แล้วรบกวนกรอกข้อมูลค าร้องเพิม่เตมิ 1 คน / 1 ใบ 
พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทางแล้วกรุณาส่งแฟกซ์ได้ทีเ่บอร์ 02-261-7738  

เพือ่มาจองควิยืน่วซ่ีาฝร่ังเศส 

 

ข้อมูลค าร้องเพิม่เตมิของวซ่ีาฝร่ังเศส (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
 
ช่ือ นาย/นาง/นางสาว/ช้ัน-ยศ             
วนั/เดือน/ปีเกิด      สถานที่เกิด      
หมายเลขหนังสือเดนิทาง          
วนัที่ออกหนังสือเดนิทาง          วนัที่หมดอายุหนังสือเดนิทาง     
สถานภาพ    โสด   แต่งงาน   แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)  
     หม้าย  หย่า 
ที่อยู่ทีส่ามารถตดิต่อได้.......................................................................................................................................... 
............................................................................................................. ................................................................... 
โทรศัพท์ (บ้าน)     มือถือ         
อาชีพ  พนักงาน  ประกอบอาชีพอิสระ  เกษียนอายุ  นักเรียน  ว่างงาน   อื่นๆ 
ช่ือบริษัท .......................................................................................................................................................... ..... 
ที่อยู่ทีท่ างาน........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................. ................................................................... 
โทรศัพท์ (ส านักงาน)      โทรสาร      
อีเมล์ (ส านักงาน)     อีเมล์ (ส่วนตวั)       
ท่านเคยได้รับวซ่ีาเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปีหรือไม่          

 
*** หมายเหตุ *** กรุณากรอกข้อมูลตามเป็นจริง 

 



 

 

รเิวยีรา่ (QR)   -16- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500   Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour 

อตัราคา่บริการ .... ยโุรปรเิวยีรา่  8  วนั  (QR) 

  

  ตลุาคม 

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่  (ห้องละ 2 หรอื 3 ท่าน) ท่านละ 59,900.- บาท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพักเดี่ยว เพ่ิมท่านละ   12,000.- บาท 
 

*** ไมม่รีาคาพเิศษ ส าหรบัเดก็อายตุ่ ากวา่ 12 ป ีราคาเดก็จะเท่ากบัราคาผูใ้หญ ่*** 
 

***หมายเหต*ุ**   ถ้ามาด้วยกัน 3 ท่าน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่านตอ่ 1 ห้อง 

หากต้องการนอนแยกห้องเปน็ 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 
 

 

 อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินส าหรับกรุ๊ปราคาพิเศษ ชั้นทัศนาจรไป-กลบัพร้อมคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊ราคาพเิศษนี ้... ไมส่ามารถน ามาแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงนิคนืได้ ไมว่า่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

2. ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) แบบท าการปรกติใช้เวลายื่น 3-4 สัปดาห์ 

 (ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม) 

3. ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ 

4. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายใน

ยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่าโรงแรมท่ีพัก (ระดบั 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเชา้ตามท่ีระบุในรายการทัวร ์

หมายเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ า 

และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรบัข้ึน 3-4 

เท่าตัว อันเป็นผลท่ีท าให้ต้องมีการปรบัเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

6.  ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ คอยดแูลอ านวยความสะดวก ตามจ านวนวันเดินทางท่ีระบุในรายการ 

(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์) 

8. ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารักษาพยาบาล : กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงินไมเ่กินท่านละ 200,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

คา่ประกนัอบุตัเิหต ุและคา่รกัษาพยาบาล เฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

ไม่คุม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

 

*** ลกูคา้ท่านใดมีความประสงคจ์ะซือ้ประกนัการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง *** 

ส าหรบัครอบคลมุเรือ่งรกัษาพยาบาล / การลา่ช้าของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

 (*** แผนประกันภัยนี้ส าหรับผู้เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 ปี และมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น  750 บาท 

 - ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น  970 บาท 

ซื้อประกนัเพิ่ม  :  กรุณาติดต่อ .... คุณแหม่ม / คุณเอ๋    โทร. 02-108-8666 
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 อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษี) 

2. ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าท าใบอนุญาติกลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว  

(เป็นหน้าท่ีของผู้เดินทางท่ีต้องจดัท าเอง) 

3. ค่าระวางสัมภาระท่ีมีน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องด่ืม และค่าอาหารท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าชา้ของกระเป๋าเดินทาง 

6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดแูลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  

7. ค่าทปิพนกังานขบัรถยโุรป (คนละ 2 ยโูร x 6 วนั)   =  ท่านละ 12 ยโูร     

8. ค่าทปิหวัหนา้ทวัรค์นไทย   (คนละ 100 บาท x 8 วนั)  =  ท่านละ 800 บาท  

 

 เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พรอ้มช าระเงนิ คา่มดัจ าทา่นละ 20,000.- บาท (*** ยกเวน้ช่วง

สงกรานต์ และปใีหม่ มดัจ าทา่นละ 30,000.- บาท ***)  ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง …. มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกค้ารายต่อไป ..... ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ังหมด

ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง 

 

 

 ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค  

 

 ช าระโดยเงินสด 

 

 ช าระด้วยการ โอนเงินผา่นบญัชี

ธนาคาร  เมื่อได้ท าการโอนเงินเข้า

บัญชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณาส่ง

แฟกซ์ใบน าฝากมาท่ี 02-231-3399 

โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมท่ี

เดินทาง  และชื่อของเจ้าหน้าท่ีท่ีติดต่อ 

 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นช าระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ความปลอดภยัในการช าระเงนิของทา่นเปน็ส าคญั 
 

หมายเหต ุ ทา่นทีต่อ้งการใบเสรจ็ในนามนติบิคุคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้น

ทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง (ในทุก ๆ กรณ)ี ดงันี.้- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 60 วันข้ึนไป  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ  10,000.- บาท 

b. ยกเลิกก่อนเดินทาง 59-20 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ  20,000.- บาท 

c. ยกเลิกก่อนเดินทาง 19-13 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ  40,000.- บาท 

d. ยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 12 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

 

 หมายเหต ุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการลา่ช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ท าให้ไม่สามารถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ท่ีระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด 

ๆ ท้ังสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ค่าชดเชยใด ๆ ท้ังสิ้นจากทางสายการบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการท่ีจะเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ
ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียวใน

กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย  โดยจะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน  

4. หากระหว่างการเดินทางท่านถูกเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ

ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ท าให้ท่านไม่สามารถเดินทาง

ต่อไปได ้ ซึ่งถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเท่ียวบิน, 

การล่าช้าของสายการบิน, อุบตัิเหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปญัหาการจราจร

ตดิขดั และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานท่ีตา่งๆ ท่ีเกิดข้ึน ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่

นอกเหนืออ านาจการควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ให้ถือวา่ท่านได้
สละสิทธ์ิ และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

*** หมายเหต ุ***  ในกรณทีีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (การแลกไมล ์ หรอืไป-กลบัไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรณุาแจ้งพนกังานขายกอ่นลว่งหนา้ 35 วนั หรอืกรณีทีล่กูคา้ตอ้งท าการออก        

ตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังสิ้น 

 

ราคาดงักลา่วขา้งตน้ .... สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

อตัราแลกเปลีย่น, คา่น้ ามนั และคา่ภาษตีา่ง ๆ ของสายการบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์.............. ยุโรปริเวียร่า 8 วัน (QR) .............วนัเดินทาง.................................................................................... 
ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ.์............................................... 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี..........................ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามห้องพกั) 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหม ู               ไม่ทานสตัวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 

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

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด................................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

          (.......................................................)      
    

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีให้เกียรติใช้บริการของเรา 
 

 


