Europe Winter Duo
เยอรมัน-ฝรังเศส
่
9 วัน 6 คืน

เยี่ยมเมืองประวัติศาสตร์แห่งไฮเดลเบิรก์
และเมืองเก่าไม่เหมือนใครในแฟร้งค์เฟิร์ต
ชมเมืองสวยสตราสบูรก์ และกอลมาเขตประเทศฝรังเศส
่

เที่ยวปารีส เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์
ช้อปปิ้ง La Vallee Village Outlet & La Fayette
โดยสายการบินไทย
บริษทั ฯ ขอนำท่ำนเดินทำงเมืองหลัก 2 ประเทศ เยอรมัน และ ฝรังเศส
่ เทีย่ วชมสถำนทีต่่ ำงๆ พร้อมบรรยำกำศ
คริสต์มำส และช้อปปิ้ งจุใจกับแหล่งช้อปปิ้ ง ดังนี้..
แฟร้งค์เฟิ ร์ต
โคโลญจ์
ไฮเดลแบร์ก
สตราสบูรก์

เมืองใหญ่ทสี ่ ดุ ของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี
เมืองสำคัญริมแม่น้ ำไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อนั ดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลำงทำงกำรค้ำ งำนศิลปะ
และอุตสำหกรรม ทัง้ ยังเป็ นแหล่งผลิตน้ ำหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชือ่
รัฐบาเดน-เวิรท์ เทมแบร์ก เมืองทีเ่ ก่าแก่ เมืองทางประวัตศิ าสตร์ของไทยเมืองหนึง่ เนือ่ งจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล รัชกาลที ่ 8 ทรงประสูติ ณ เมืองนี้
เมืองหลวงแห่งแคว้นอัลซาส ในฝรังเศส
่ เป็ นเมืองทีไ่ ด้ฉายาว่า Le Petite France มีเมืองเก่าและโบสถ์
นอร์ทเทรอดามทีมี่ ความยิง่ ใหญ่ ทีไ่ ด้รบั การยกย่องให้เป็ นมหาวิหารทีด่ ที สี ่ ดุ แห่งหนึง่ ของยุโรป ด้วย
สถาปั ตยกรรมแบบโกธิค
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กอลมาร์
ปารีส

เมืองเล็กๆ ทีม่ บี รรยำกำศทีส่ ดุ แสนโรแมนติคอีกแห่งหนึง่ ในฝรังเศส
่ มีบำ้ นเรือนทีส่ วยงำม ได้รบั ฉำยำเป็ น
Little Venice เนือ่ งจำกมีสถำปั ตยกรรมแบบโบรำณอ่อนช้อยและได้รบั กำรอนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่ำงดี
เมืองทีโ่ ด่งดังทัง้ เรือ่ งแฟชัน่ สถำปั ตยกรรม และประวัตศิ ำสตร์ทน่ี ่ ำสนใจ เยือนแวร์ซำยส์พระรำชวังทีย่ งิ ่ ใหญ่
ล่องเรือชมทัศนียภำพบนแม่น้ ำแซน แม่น้ ำสำยหลักของนครปำรีส พร้อมช้อปปิ้ งสินค้ำคุณภำพดีจำกเอ๊ำท์เล็ต

กาหนดการเดิ นทาง
วันแรก
20.30 น.

24 ธ.ค.2561 - 1 ม.ค.2562

23.40 น.

24 ธ.ค.61
กรุงเทพฯ
นัดคณะพร้อมกันที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์ เตอร์ D สาย
การบินไทย เจ้าหน้ าที่ คอยให้ความสะดวกเรื่องเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ
นาท่านออกเดิ นทางสู่นครแฟร้งค์เฟิ ร์ต โดยสายการบิ นไทย เที่ ยวบินที่ TG 920

วันที ส่ อง

25 ธ.ค.61

06.45 น.

กลางวัน
บ่าย

แฟร้งค์เฟิ ร์ต-โคเบลนซ์-เลเวอร์คเู ซ่น (เยอรมัน)
เดิ นทางถึงสนามบิ นนครแฟร้งค์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมัน นำท่ำนผ่ำนขัน้ ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมือง
และตรวจรับสัมภำระ นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูใ่ จกลำงเมืองของนครแฟร้งค์เฟิ รต์ ชม นครแฟร้งค์เฟิ ร์ต เมือง
ใหญ่ทส่ี ดุ ของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ำไมน์ และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของ
ตลำดหลักทรัพย์แฟร้งค์เฟิ รต์ และธนำคำรกลำงยุโรป และยังเป็ นเมืองทีร่ ่ำรวยทีส่ ดุ ในกลุ่มสหภำพยุโรป นำ
ท่ำนชม จตุรสั กลางเมืองโรเมอร์ อันงำมสง่ำ มีบำ้ นไม้ทรงเยอรมัน ทีไ่ ด้สร้ำงจำลองมำจำกของเก่ำ โดย
รักษำรูปแบบสถำปั ตยกรรมโบรำณอันสวยงำม ไว้ได้อย่ำงดีเยีย่ ม นำท่ำนชมภำยนอกของมหำวิหำรโดม
แห่งแฟรงค์เฟิ รต์ ทีไ่ ด้รบั กำรบูรณะขึน้ มำหลังได้รบั ผลกระทบอย่ำงหนักในช่วงสงครำมโลกครัง้ ที่ 2 ให้ท่ำน
เดินเล่นและช้อปปิ้ งย่ำนจัตุรสั โรเมอร์ (Romerberg) ซึง่ เป็ นจัตุรสั ทีเ่ ก่ำแก่ทส่ี ดุ ในเมือง ด้ำนข้ำงก็คอื
Frankfurt City Hall หรือศำลำว่ำกำรเมือง ศิลปะแบบโกธิคทีไ่ ด้รบั กำรก่อสร้ำงขึน้ ในปี 1405 ซึง่ อยู่ทำงด้ำน
ตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรสั จุดท่องเทีย่ วทีน่ ่ำสนใจทีส่ ดุ จุดหนึ่งในแฟรงก์เฟิ รต์ มีอำคำร 9 อำคำร ซึง่ ได้
รับมำจำกครอบครัวพ่อค้ำครอบครัวหนึ่ง โดยอำคำรตรงกลำงกลำยเป็ น City Hall และถูกเชื่อมกับอำคำร
รอบๆ สถำนทีแ่ ห่งนี้เป็ นทีต่ งั ้ ของรัฐบำลท้องถิน่ มำมำกกว่ำ 600 ปี โดยทัง้ ภำยนอกและภำยในมีกำรตกแต่ง
ด้วยสไตล์โกธิคสมัยใหม่ ซึง่ มีควำมสวยงำมเป็ นอย่ำงมำก พบกับอำคำรกึง่ ไม้ซงุ อันงดงำมแบบฟำคแวร์ก
เฮ้ำส์ทเ่ี รียกว่ำ “ออสไซเล่อ”ทีไ่ ด้รบั กำรก่อสร้ำงขึน้ มำใหม่โดยสำมำรถรักษำรำยละเอียดของอำคำรดัง้ เดิมที่
เคยถูกทำลำยหมดสิน้ เมื่อสมัยสงครำมโลกครัง้ ทีส่ องได้ทุกรำยละเอียด จำกนัน้ นำท่ำนถ่ำยภำพควำม
สวยงำมของน้ำพุแห่งควำมยุตธิ รรม Gerechtigkeitsbrunnen ทีต่ งั ้ เด่นเป็ นตระหง่ำนอยู่กลำงลำน ผ่ำนชม
โบส์ถเซนต์พอลและวิหำรใหญ่ประจำเมือง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ.ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองโคเบลนซ์ Koblenz เมืองที่มีที่ตงั ้ อยูบ่ ริเวณริมแม่น้าไรน์ ซึง่ แม่น้ำไรน์ ถือเป็ น
แม่น้ำสำยหลักของประเทศเยอรมัน ซึง่ มำบรรจบกับแม่น้ำโมเซล ถือเป็ นเมืองเริม่ ต้นของกำรท่องเทีย่ วแม่น้ำ
ไรน์ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชัวโมง)
่
นำท่ำนเดินเล่นชมตัวเมืองทีม่ ขี นำดใหญ่และเต็มไปด้วยอำคำร
สมัยใหม่มำกมำยและยังเป็ นย่ำนเศรษฐกิจทีส่ ำคัญอีกด้วย ชมภำยนอกของโบสถ์เก่ำแก่ทส่ี ดุ ของเมือง โดยมี
น้ำพุคำสทอร์บรุนเน่นตัง้ อยูห่ น้ำโบสถ์ ในรูปแบบสถำปั ตยกรรมแบบโรมันดัง้ เดิมถือเป็ นส่วนหนึ่งในมรดก
โลกกลุ่มแม่น้ำไรน์ จำกนัน้ ถ่ำยรูปกับปรำสำท Stolzenfels Palace ปรำสำทใหญ่ทต่ี งั ้ อยู่บริเวณชำนเมืองของ
โคเบลนซ์ ก่อสร้ำงขึน้ ในปี ค.ศ.1259 เพื่อใช้เป็ นป้ อมปรำกำรหลักในกำรปกป้ องดินแดนในแถบลุ่มแม่น้ำไรน์
เคยตกอยู่ภำยใต้กำรปกครองของฝรังเศสและสวี
่
เดน ก่อนถูกทำลำยลงในปี ศ.ศ.1689 และถูกสร้ำงขึน้ ใหม่ใน
ปี ค.ศ.1826 โดยสร้ำงขึน้ ใหม่ในแบบนิโอโกธิค ก่อนนำท่ำนเดินทำงต่อสูเ่ มืองเลเวอร์คเู ซ่น Laverkusen
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คา่

เมืองทีต่ งั ้ อยู่ทำงฝั ง่ ตะวันออกของแม่น้ำไรน์ อยู่ระหว่ำงเมืองโคโลญจ์และเมืองดุสเซลดอร์ฟ เดิมเป็ นเพียง
หมู่บำ้ นชนบท ต่อมำมีควำมสำคัญมำกยิง่ ขึน้ ก่อนทีจ่ ะมีกำรก่อตัง้ เมืองอย่ำงเป็ นทำงกำรเมื่อปี ค.ศ.1930 ถือ
เป็ นเมืองสำคัญอีกเมืองหนึ่งในประเทศเยอรมัน
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที ส่ าม

26 ธ.ค.61

เช้า

รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองไฮเดลเบิ รก์ Heidelberg (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4 ชัวโมง)
่
ตัง้ อยู่ในรัฐบำเดนเวิรท์ เทมแบร์ก ทำงตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมัน ถือเป็ นเมืองทีเ่ ก่ำแก่ เมืองทำงประวัตศิ ำสตร์ของ
ไทยเมืองหนึ่ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารไทย
นำท่ำนชม เมืองไฮเดลแบร์ก หรือ ไฮเดลเบิ รก์ ซึง่ เป็ นเมืองทีพ่ ระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั อำนันทมหิดล
รัชกำลที่ 8 ทรงประสูติ และอัลเบิรต์ ไอสไตน์ เคยมำเดินบนเส้นทำงนักปรำชญ์ของเมืองนี้แล้วและเป็ นเมือง
มรดกโลกองค์กำรยูเนสโก้ เนื่องจำกมีแหล่งท่องเทีย่ วมำกมำย และเป็ นเมืองทีข่ น้ึ ชื่อในเรื่องของควำมสวย
งำม ควำมสง่ำ ควำมสงบร่มรื่น ซึง่ ทีน่ ่มี หำวิทยำลัยไฮเดลแบร์กยังเป็ นมหำวิทยำลัยเก่ำแก่สดุ ของเยอรมัน
อีกด้วย นำท่ำนขึน้ รถรำงไฟฟ้ ำเพื่อขึน้ สูเ่ นินเขำ นำท่ำนถ่ายรูปภายนอกกับ ปราสาทไฮเดลเบิ รก์
Heidelberg Castle ทีต่ งั ้ อยู่บนริมฝั ง่ แม่น้ำเนคคำร์ แต่เดิมจะเป็ นป้ อมปรำกำร มำก่อนแต่ภำยหลังมำ
เปลีย่ นเป็ นทีอ่ ยู่อำศัย ส่วนปรำสำทแห่งนี้ถูกนำมำจำกหลำยทีด่ ว้ ยกัน สำหรับส่วนทีเ่ ก่ำแก่ทส่ี ดุ ของปรำสำท
แห่งนี้ คือ เสำแกรนิตแบบโรมัน ซึง่ นำมำจำกพระรำชวังหลวงของพระเจ้ำชำร์ลเลอมำร์น ปรำสำทแห่งนี้ถูก
สร้ำงต่อเติมเรื่อยมำตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 จนกระทังถึ
่ งสงครำม 30 ปี ดังนัน้ จึงทำให้เรำพบรูปแบบของ
สถำปั ตยกรรมหลำกหลำย ณ ปรำสำทแห่งนี้ ไม่วำ่ จะเป็ นโกธิค เรอเนอซองส์หรือบำร็อค และชมถังไวน์ทม่ี ี
อำยุเก่ำแก่ทส่ี ดุ ในโลกอำยุ 100 กว่ำปี จำกนัน้ นำท่ำนถ่ำยรูปบนสะพำนเก่ำแก่ของเมืองไฮเดลเบิรก์ ซึง่ จำก
จุดนี้จะมองเห็นปรำสำทไฮเดลเบิรก์ ตัง้ เด่นตระหง่ำนเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง สมควรแก่เวลำนำท่ำน
เดินทำงกลับสูน่ ครแฟร้งค์เฟิ ร์ต (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชัวโมง)
่
ผ่ำนชมทัศนียภำพระหว่ำงทำง
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ.ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ เข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ

กลางวัน
บ่าย

คา่

เลเวอร์คเู ซ่น-ไฮเดลเบิรก์ -แฟร้งค์เฟิ ร์ต (เยอรมัน)

วันที ส่ ี ่

27 ธ.ค.61

เช้า

รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองสตราสบูรก์ Strasbourg เมืองหลวงแห่งแคว้นอัลซาส ประเทศฝรังเศส
่
บริเวณ
ลุ่มแม่น้ำไรน์บนพรมแดนระหว่ำงประเทศเยอรมันและประเทศฝรังเศส
่
(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชัวโมง)
่
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ.ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำชมเมืองสตราสบูรก์ Strasbourg เมืองหลวงแห่งแคว้นอัลซาส เดินชมเมืองเก่าทีเ่ รียกว่า Le Petite
France ชมภายนอกมหาวิหารนอร์ทเทรอดามทีย่ งิ่ ใหญ่ Strasbourg Cathedral ได้รบั การยกย่องให้เป็ น
มหาวิหารทีด่ ที ส่ี ดุ แห่งหนึ่งของยุโรป ออกแบบด้วยสถำปั ตยกรรมแบบโกธิค สร้ำงด้วยหินทรำยสีชมพูทงั ้ หลัง
โดนสร้ำงขึน้ ในช่วงกลำงถึงปลำยศตวรรษที่ 12 ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำงนำนกว่ำ 260 ปี ให้ท่ำนถ่ำยภำพ เก็บ
ไว้ตำมอัธยำศัย รวมถึงผ่ำนชมอำคำรรัฐสภำยุโรป European Parliament, จัตุรสั สำธำรณรัฐ Place de la
Republique, อำคำรสถำนีรถไฟแห่งเมืองสตรำสบูรก์ Gare Centrale ทีต่ วั อำคำรมีควำงดงำมและทันสมัย
ทีส่ ดุ จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองกอลมาร์ Colmar (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัวโมง)
่
เมืองเล็กๆ อัน

กลางวัน
บ่าย

แฟร้งค์เฟิ ร์ต (เยอรมัน)-สตราสบูรก์ -กอลมา-ดิ จอ็ ง (ฝรังเศส)
่
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คา่

เป็ นเมืองบ้ำนเกิดของจิตรกรและช่ำงแกะพิมพ์ มำร์ตนิ โชนเกำเออร์ และประติมำกรเฟรเดริก โอกุสต์ บำร์
ตอลดี ผูอ้ อกแบบอนุ เสำวรียเ์ ทพีเสรีภำพ เป็ นเมืองทีม่ คี วำมโรแมนติคเมืองหนึ่งของฝรังเศส
่ และเป็ นสถำนที่
ทีค่ ่รู กั มักจะให้คำสัญญำในควำมรักระหว่ำงกันและกัน ด้วยบรรยำกำศทีส่ วยงำมและสถำปั ตยกรรมของ
อำคำรบ้ำนเรือนเก่ำแก่ จึงทำให้เมืองกอลมำร์เป็ นอีกหนึ่งในสถำนทีโ่ รแมนติคในฝั นของใครอีกหลำยคน ให้
ท่ำนชม เมืองกอลมาร์ ดินแดนแห่งควำมงำมทีม่ อี ำคำรบ้ำนเรือนสวยงำม มีจุดเด่นอยู่ทค่ี วำมงำมของ
ดอกไม้ทม่ี อี ยู่ทวเมื
ั ่ อง (ในช่วงฤดูรอ้ นในช่วงฤดูหนำวจะมีสเน่หอ์ กี แบบหนึ่ง) จัดเป็ นอีกเมืองทีถ่ กู จัดให้เป็ น
เมืองทีม่ คี วำมโรแมนติค จนได้รบั กำรขนำนนำมว่ำ ลิตเติล้ เวนิซ Little Venice ปั จจุบนั เมืองเก่ำแก่แห่งนี้ได้
กลำยเป็ นเมืองทีน่ ่ำมำเยือนเป็ นอันดับต้นๆ ของประเทศฝรังเศส
่ เป็ นเมืองทีม่ ลี กั ษณะสถำปั ตยกรรมและ
บรรยำกำศของเมืองโบรำณ มีบำ้ นเรือนทีส่ วยงำม และได้รบั กำรดูแลรักษำไว้เป็ นอย่ำงดี บ้ำนเรือนแบบนี้
เรียกว่ำ Colombage ในภำษำฝรังเศส
่ หรือ Fachwerkhaus ในภำษำเยอรมัน เป็ นบ้ำนครึง่ ไม้ซุงซึง่ เป็ นแบบ
บ้ำนทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์และเห็นได้ทวไปในแคว้
ั่
นอัลซำส ลักษณะพิเศษของบ้ำนจะขึน้ โครงบ้ำนด้วยไม้ทงั ้ หลัง
รวมทัง้ หลังคำก่อน จำกนัน้ ก็จะโบกปูนระหว่ำงช่องไม้แล้วทำทับด้วยสีสนั สวยงำมตำมใจเจ้ำของบ้ำน เมืองนี้
ยังมีคลองน้ำไหลผ่ำน เป็ นมุมบังคับทีน่ กั ท่องเทีย่ วส่วนมำกต้องมำเก็บภำพเป็ นทีร่ ะลึก ให้เวลำท่ำนเดินเล่น
ในเมืองนี้และมีเวลำหำมุมสวยๆ ถ่ำยรูปได้ตำมอัธยำศัย สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่เมืองดิ จอ็ ง Dijon
เมืองสาคัญทางการศึกษาอีกเมืองหนึ่ งของฝรังเศส
่
ในแคว้นเบอร์กนั ดีและยังเป็ นแหล่งปลูกองุ่นพันธ์ดี
เพื่อทำไวน์รสดีอกี แหล่งหนึ่งของฝรังเศส
่ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ชัวโมง)
่
ผ่ำนชมทัศนียภำพสองข้ำง
ทำง จำกนัน้ เข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำทีโ่ รงแรม จำกนัน้ ให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัย

วันที ห่ ้า

28 ธ.ค.61

เช้า

รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ มหานครปารีส นครหลวงแห่งสำธำรณรัฐฝรังเศส
่ ทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วมำเยือนมำกมำยกว่ำ
20 ล้ำนคนต่อปี ด้วยประวัตศิ ำสตร์ทย่ี ำวนำนทัง้ ศิลปะและสถำปั ตยกรรมทีส่ วยงำม รวมทัง้ เป็ นศูนย์กลำง
ของแฟชันที
่ ท่ นั สมัย (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4 ชัวโมง)
่
นำท่ำนเดินทำงต่อสู่ เมืองแวร์ซายส์ Versailles
เมืองทีต่ งั ้ ของพระรำชวังหรูหรำชื่อดังของโลก ตัง้ อยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปำรีส ซึง่ ปั จจุบนั เป็ น
ส่วนหนึ่งของมหำนครปำรีส
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ.ภัตตำคำรพืน้ เมือง

กลางวัน
บ่าย

ดิ จอ็ ง-แวร์ซายส์-ปารีส (ฝรังเศส)
่

นำท่ำนเข้ำชม พระราชวังแวร์ซายส์ Versailles Palace พระรำชวังทีย่ งิ่ ใหญ่และสวยงำมแห่งหนึ่งของโลก
และนับเป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคปั จจุบนั ด้วย เดิมนัน้ แวร์ซำยส์เป็ นเพียงเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่ง
เท่ำนัน้ มีผคู้ นอำศัยอยู่เบำบำง บริเวณส่วนใหญ่เป็ นป่ ำเขำเยีย่ งชนบทอื่นๆ ของฝรังเศส
่ เมื่อพระเจ้ำหลุยส์ท่ี
13 แห่งฝรังเศสยั
่
งทรงพระเยำว์ ขณะพระชนมำยุได้ 23 พระชันษำ ทรงนิยมล่ำสัตว์ในป่ ำ และทรงเห็นว่ำ
ตำบลแวร์ซำยส์น่ำจะเหมำะแก่กำรประทับเพื่อล่ำสัตว์ จึงโปรดเกล้ำฯ ให้สร้ำงพระตำหนักขึน้ มำใน พ.ศ.
2167 พระราชวังแวร์ซายส์ อดีตพระรำชวังในยุคสมัยของพระเจ้ำหลุยส์ท1่ี 4 ทีส่ ร้ำงได้อย่ำงวิจติ รบรรจง
จนกลำยเป็ นต้นแบบของพระรำชวังอื่นๆ มำกมำย เดิมทีเมื่อพระเจ้ำหลุยส์ท่ี 13 แห่งฝรังเศสยั
่
งทรงพระ
เยำว์ ทรงนิยมล่ำสัตว์และทรงเห็นว่ำตำบลแวร์ซำยส์น่ำจะเหมำะแก่กำรประทับเพื่อล่ำสัตว์ จึงโปรดเกล้ำ
สร้ำงพระตำหนักขึน้ มำในปี 1224 โดยในช่วงแรกเป็ นเพียงกระท่อมเล็กๆ สำหรับพักชัวครำวเท่
่
ำนัน้ เมื่อ
พระเจ้ำหลุยส์ท่ี 14 ขึน้ ครองบัลลังก์ จึงมีพระประสงค์ทจ่ี ะสร้ำงพระรำชวังแห่งใหม่ เพื่อเป็ นศูนย์กลำงในกำร
ปกครองของพระองค์ จึงเริม่ มีกำรปรับปรุงพระตำหนักเดิมในปี 1221 โดยใช้เงินทัง้ หมด 5 แสนล้ำนฟรังค์
คนงำนอีก 30,000 คนและใช้เวลำอยู่ถงึ 30 ปี จงึ แล้วเสร็จในปี 1288 ทุกส่วนทำด้วยหินอ่อนสีขำวเป็ น
แบบอย่ำงศิลปกรรมทีง่ ดงำมมำก กำรก่อสร้ำงพระรำชวังแวร์ซำยส์แห่งนี้ได้นำเงินมำจำกค่ำภำษีอำกรของ
รำษฎรชำวฝรังเศส
่ ต่อมำจึงได้มกี องทัพประชำชนบุกเข้ำยึดพระรำชวังและจับพระเจ้ำหลุยส์ท่ี 16 แห่ง
ฝรังเศส
่ กับพระนำงมำรี อองตัวเนต ประหำรด้วยกิโยติน ในวันที่ 16 ตุลำคม 1789 ปั จจุบนั พระรำชวังแวร์
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ซำยส์ยงั อยู่ในสภำพดีและเปิ ดให้ประชำชนเข้ำชมได้ นำท่ำนชมภำยในทีม่ กี ำรแบ่งเป็ นห้องต่ำงๆ อำทิ ห้อง
บรรทม ห้องเสวย ห้องสำรำญ เป็ นต้น ทุกห้องล้วนมีเครื่องประดับงดงำมตระกำรตำและภำพเขียนทีม่ ี
ชื่อเสียง อำทิ ห้องกระจก (Galerie des Glaces หรือ The Hall of Mirrors) เป็ นห้องทีม่ ชี ่อื เสียงมำกทีส่ ดุ ซึง่
เคยใช้เป็ น ห้องลงนำมในสัญญำสงบศึกระหว่ำงสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครำมโลกครัง้ ที่
1 และใช้เป็ นทีล่ งนำม ในเมื่อเยอรมนีบุกตีชนะฝรังเศสในสงครำมโลกครั
่
ง้ ที่ 2 อีกด้วย ห้องนี้พระเจ้ำหลุยส์ท่ี
14 ทรงทำกำรก่อสร้ำงเอง ภำยในห้องประกอบด้วยกระจกยักษ์ 17 บำน เปิ ดออกแล้วจะเห็นสวนแวร์ซำยส์
อันสวยงำม ในพระรำชวังแวร์ซำยส์มหี อ้ งทัง้ หมด 700 ห้อง รวมภำพวำดทัง้ หมด 6,123 ภำพและงำน
แกะสลักทัง้ หมด 15,034 ชิน้ พร้อมฟั งบรรยำยจำกมัคคุเทศก์ทงั ้ ในส่วนของกษัตริยแ์ ละพระรำชินีรวมทัง้
ห้องโถงกระจกทีท่ ตู จำกสยำมได้เคยเข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำหลุยส์ท1่ี 4 ให้เวลำท่ำนเดินเล่นบริเวณอุทยำนด้ำนหลัง
(พระรำชวังปิ ดในวันที่ 25 ธ.ค.) สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสูน่ ครปารีส
คา่

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ ขตปารีส-เจเนวิ เลียร์ เพื่อนำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที ห่ ก

29 ธ.ค.61

เช้า

รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฝรังเศส
่
ทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วมำเยือนมำกมำยกว่ำ 20
ล้ำนคนต่อปี ด้วยประวัตศิ ำสตร์ทย่ี ำวนำนทัง้ ศิลปะและสถำปั ตยกรรมทีส่ วยงำม รวมทัง้ เป็ นศูนย์กลำงของ
แฟชันที
่ ท่ นั สมัย นำท่ำนชมโดยรอบเริม่ จำกเก็บภำพสวยของหอคอยไอเฟิ ลบริเวณหน้ำโรงเรียนกำรทหำร
หรือจัตุรสั ทรอคำเดโร, ผ่ำนชมประตูชยั แห่งจักรพรรดินโปเลียน ณ.จัตุรสั ชำร์ลสเดอโกลล์, ถนนชองเอลิเซ่
ย่ำนหรูหรำรำคำแพงทีโ่ ด่งดัง จัตุรสั คองคอร์ตทีต่ งั ้ ของเสำหินโอเบลิสจำกวิหำรลักซอร์ในอียปิ ต์, โดมอินวำ
ลิด สถำนทีเ่ ก็บพระศพจักรพรรดินโปเลียน เป็ นต้น ให้ท่ำนถ่ายรูปภายนอกกับพิ พิธภัณฑ์ลูฟวร์
พิพธิ ภัณฑ์ทำงศิลปะตัง้ อยูใ่ นกรุงปำรีส ประเทศฝรังเศส
่ พิพธิ ภัณฑ์ลฟู วร์เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทม่ี ชี ่อื เสียงทีส่ ดุ
เก่ำแก่ทส่ี ดุ และใหญ่ทส่ี ดุ แห่งหนึ่งของโลก ได้รบั กำรออกแบบจำกสถำปนิกชำวจีน-อเมริกนั ซึง่ ได้เปิ ดให้
สำธำรณะชนเข้ำชมได้เมื่อปี ค.ศ.1793 มีประวัตคิ วำมเป็ นมำยำวนำนตัง้ แต่สมัยรำชวงศ์กำเปเซียง ตัว
อำคำรเดิมเคยเป็ นพระรำชวังหลวง ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นสถำนทีท่ จ่ี ดั แสดงและเก็บรักษำผลงำนทำงศิลปะที่
ทรงคุณค่ำระดับโลกเป็ นจำนวนมำก อย่ำงเช่น ภำพเขียนโมนำลิซำ ผลงำนของเลโอนำร์โด ดำวินชี หรือ
ภำพ Venus de Milo ของอเล็กซำนดรอสแห่งแอนทีออก ในปี ค.ศ.2002 ซึง่ พิพธิ ภัณฑ์ลฟู วร์มผี มู้ ำเยีย่ มชม
เป็ นจำนวน 8.3 ล้ำนคน ทำให้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทม่ี ผี มู้ ำเยีย่ มชมมำกทีส่ ดุ ในโลกและยังเป็ นสถำนทีท่ ม่ี ี
นักท่องเทีย่ วมำเยือนมำกทีส่ ดุ ในกรุงปำรีส
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ.ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนสูย่ ่ำนช้อปปิ้ งดังของปำรีส แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์ อิสระช้อปปิ้ งสินค้ำแบรนด์เนมสุดหรู
ห้ำงสรรพสินค้ำทีใ่ หญ่และมีช่อื เสียงทีส่ ดุ ในประเทศฝรังเศส
่ ตัง้ อยู่ใกล้กบั โรงโอเปร่ำกำร์นิเยร์ มีสำขำอยู่ ตำม
เมืองใหญ่ๆ มำกมำยในหลำยๆ ประเทศ แต่ทโ่ี ด่งดังขึน้ ชื่อทีส่ ดุ คงเป็ นสำขำปำรีส ทีต่ งั ้ อยู่บนถนนโฮสมำนน์
เปิ ดกิจกำรในค.ศ.1894 ในย่ำนโอเปร่ำทีค่ นปำรีสชอบเดินช้อปปิ้ งกันมำกทีส่ ดุ มีแฟชันโชว์
่ ให้ชมฟรีทุกๆ
สัปดำห์ แถมมีรำ้ นอำหำรแบบบริกำรตนเองกับทิวทัศน์ทส่ี วยงำมบนชัน้ 2 ซึง่ สำมำรถมองเห็นตึกโอเปร่ำได้
อย่ำงชัดเจน ห้ำงสรรพสินค้ำนี้มสี นิ ค้ำหลำยหลำกแบรนด์ดงั ไว้สำหรับนักช้อปปิ้ ง ให้เลือกสรรได้อย่ำงครบ
ครัน อำทิ Prada, Gucci, Louis Vuitton, Versace, Chanel, Hermes, Dolce & Gabbana, Burberry เป็ น
ต้น (เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้าของท่าน อาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย)
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ ขตปารีส-เจเนวิ เลียร์ เพื่อนำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ

กลางวัน
บ่าย

ปารีส-ช้อปปิ้ งลาฟาแย็ต (ฝรังเศส)
่
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ปารีส-ล่องเรือแม่น้ าแซน-ช้อปปิ้ ง La Vallee Village Outlet (ฝรังเศส)
่

วันที เ่ จ็ด

30 ธ.ค.61

เช้า

รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูท่ ่ำเรือ เพื่อนำท่ำน ล่องเรือแม่น้าแซน แม่น้ำสำยหลักของนครปำรีส ชมทัศนียภำพสอง
ฟำกฝั ง่ และสถำปั ตยกรรมอันงดงำมของอำคำรสวยงำมต่ำงๆ และมุมมองของปำรีสในมุมต่ำงๆ ให้ควำม
สวยงำมในทุกมุม
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ.ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินทำงสู่ La Vallee Village พรีเมีย่ มเอ๊ำท์เล็ทขนำดใหญ่ทอ่ี ยู่ไม่ไกลจำกกรุงปำรีส (ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 45 นำที) ให้ท่ำนมีเวลำเลือกซือ้ สินค้ำแบรนด์เนมจำนวนกว่ำ 100 ร้ำนค้ำ อำทิ Armani, Coach,
Celine, Furla, Guess, Lacoste, Paul Smith, Marc Jacobs เป็ นต้น สมควรแก่เวลำนัดหมำยเดินทำงกลับสูป
่ ำรีส
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ ขตปารีส-เจเนวิ เลียร์ เพื่อนำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันทีแ่ ปด
เช้า
12.30 น.

31 ธ.ค.61
ปารีส-สนามบิ น (ฝรังเศส)
่
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม สมควรแก่เวลานาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นชาร์ลเดอโกลล์
ออกเดิ นทางจากนครปารีส โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG931

วันทีเ่ ก้า

1 ม.ค.62
กรุงเทพฯ
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ....

06.00 น.

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ
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อัตราค่าเดินทาง

24 ธ.ค.2561 - 1 ม.ค.2562

Europe Winter Duo 9 D / TG

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิ น

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น

ผูใ้ หญ่ ท่ำนละ

59,300

34,900

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน

34,900

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน เสริมเตียง

57,300
54,300

พักเดีย่ ว เพิม่ ท่ำนละ

7,900

7,900

เยอรมัน-ฝรังเศส
่

31,900

**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 3,900 บาท //
ค่าทิ ปคนขับ, ทิ ปไกด์ท้องถิ่ นและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท
ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง **
*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ ม
ภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผูโ้ ดยสารที่เป็ นผูใ้ หญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน และจะต้องชาระมัดจา หลังจากยืนยัน
การจองทัวร์ทนั ที

 กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริ ษทั
ทัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
 กรณี ท่านที่ ต้องการอยู่ต่อ กรุณาตรวจสอบวันเดิ นทางอีกครัง้ ของสายการบิ น ไม่สามารถเปลี่ยนสนามบินที่
บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิ น 7 วัน นับจากวันกลับออกจากยุโรป มีค่าธรรมเนี ยมในการเลื่อนตั ๋วกลับ ท่าน
ละ 4,500 บาท หากเปลี่ยนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอีกได้ และการยื่นวีซ่าไม่สามารถยื่นพร้อมคณะได้ หาก
มีการเดิ นทางต่อไปยังกลุ่มเชงเก้นอื่น ท่านจะต้องตรวจสอบเมืองที่ อยู่ต่อว่าอยู่ที่ไหนนานที่ สดุ ท่านอาจจะ
ต้องไปยื่นวีซ่าเชงเก้นที่ เมืองนัน้ ๆ แทน บริ ษทั สามารถออกเอกสารสาหรับการยื่นวีซ่าให้ท่านได้เพียงเฉพาะ
ตามรายการทัวร์และระยะเวลาของคณะเท่านัน้ และท่านจะต้องดาเนิ นการด้วยตัวท่านเอง
 การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วใน
การดาเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที่ สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้ วมือ
อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่ำตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสำยกำรบินไทยเส้นทำง กรุงเทพฯ-แฟร้งค์เฟิ รต์ // ปำรีส-กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
 ค่ำโรงแรมทีพ่ กั ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง)
 ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำงๆ, ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม, ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเทีย่ วตำมรำยกำรทีร่ ะบุ
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษทั จำกกรุงเทพฯ ทีค่ อยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
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 ค่ำประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ซึง่ เด็กอำยุต่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้ หญ่อำยุเกิน 75 ปี วงเงินควำม
คุม้ ครอง 500,000 บำท (ทัง้ นี้เงือ่ นไขประกันขึน้ อยู่กบั บริษทั ประกัน)
 ค่ำภำษีน้ำมันเชือ้ เพลิงและค่ำประกันภัยกำรเดินทำงทีม่ กี ำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน ซึง่ เป็ นอัตรำเรียกเก็บ ณ วันที่
14 ก.ย.2561
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเ่ี กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่ำน)
 ค่ำธรรมเนียมกำรทำหนังสือเดินทำง
 ค่าธรรมเนี ยมการทาวีซ่าเชงเก้นและงานบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 3,900 บาท (ชาระพร้อมค่า
ทัวร์ก่อนออกเดิ นทาง)
 ค่าทิ ปพนักงานขับรถ / มัคคุเทศก์ท้องถิ่ นตามเขตเมืองเก่าและพระราชวังและหัวหน้ าทัวร์เดิ นทางไป-กลับพร้อม
คณะ ท่านละ 2,000 บาท (ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดิ นทาง)
 ค่ำบริกำรพนักงำนยกกระเป๋ ำทุกแห่ง
 ค่ำอำหำรหรือเครื่องดืม่ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำรหรือค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดืม่ และ
ค่ำอำหำรทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีดฯลฯ
 ค่ำบริกำรน้ำดื่มระหว่ำงทัวร์ (ไม่มนี ้ำแจกระหว่ำงกำรเดินทำงของทัวร์)
 ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คำดคิด เช่น กำรปรับค่ำน้ำมัน, ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือค่ำบริกำรอื่นทีเ่ กีย่ วกับวีซ่ำ หรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้
ระบุไว้ในรำยกำร
 ค่ำทำใบอนุญำตทีก่ ลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว
 ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงหรือประกันสุขภำพหรือประกันวำตภัยหรือเหตุรำ้ ยแรงในต่ำงประเทศทีน่ อกเหนือจำกประกัน
อุบตั เิ หตุทท่ี ำงบริษทั ฯ จัดไว้ให้ ท่ำนสำมำรถซือ้ ประกันเพิม่ เติมได้
การชาระเงิ น
ทำงบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ ดยสำรหนึ่งท่ำน สำหรับกำรจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจำกกำรจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วันทำกำร มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ฯ จะขอสงวน
สิทธิในกำรคื
นเงินค่ำมัดจำทัง้ หมด
์
การยกเลิ ก
o หำกมีกำรยกเลิกจะต้องแจ้งทำงบริษทั ก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 45 วันทำงำน มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงิน
์
ทัง้ หมด
o หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใด ยื่นวีซ่ำแล้วไม่ได้รบั กำรอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสำรต้องชำระค่ำมัดจำ 20,000.- บำท และค่ำวีซ่ำตำมทีส่ ถำนทูต
เรียกเก็บ
o หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใด วีซ่ำผ่ำนแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสำรเครื่องบินบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในกำรคื
นค่ำ
์
มัดจำ หำกผูโ้ ดยสำรแจ้งยกเลิกกำรเดินทำงหลังจำกออกตั ๋วโดยสำรแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
์
หมายเหตุ
o รำยกำรอำจจะมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่ำงประเทศ
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคำนึงถึงควำมสะดวกของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
o กรณีทม่ี กี ำรเกิดภัยธรรมชำติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผ่ เู้ ดินทำงกำลังจะไป หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทำให้กำรเดินทำไม่สำมำรถออกเดินทำงตำมกำหนดได้ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงิน จนกว่ำจะได้รบั กำรยืนยัน
์
จำกสำยกำรบิน โรงแรม หรือหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่ำสำมำรถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผูเ้ ดินทำง เนื่องจำกมีสงิ่ ผิดกฎหมำยหรือสิง่ ของห้ำมนำเข้ำ
ประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ ควำมประพฤติสอ่ ไปในทำงเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตำมทีก่ องตรวจคน
เข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริษทั ฯไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่วำ่ จำนวนทัง้ หมดหรือบำงส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถำนทูตงดออกวีซ่ำ อันสืบเนื่องมำจำกตัวผูโ้ ดยสำรเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั ชำวต่ำงชำติ หรือ คน
ต่ำงด้ำวทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย
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o บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในควำมรั
บผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรสูญเสีย, สูญหำยของกระเป๋ ำ และสัมภำระของผูโ้ ดยสำร อันเกิดจำก
์
สำยกำรบิน ทำงสำยกำรบินผูใ้ ห้บริกำรจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อกำรสูญหำย
หรือเสียหำยของสัมภำระใบใหญ่ในวงเงินตำมทีส่ ำยกำรบินกำหนด
o ในบำงรำยกำรทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋ ำอำจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ำมำตรฐำนได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภำระควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในน้ำหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มีกำรรณรงค์เรื่องกำรงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถำนทีต่ ่ำง ๆ จะมีขอ้ กำหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องกำรสูบบุหรี่ และมีสถำนทีโ่ ดยเฉพำะสำหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจำกสุขภำพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ่ำนเดินทำงเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั กำรดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อำยุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้ำทัวร์มคี วำมจำเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o กำรจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นกำรกำหนดตลอดทัง้ ปี หรือกำหนดล่วงหน้ำค่อนข้ำงนำน หำกวันเดินทำงดังกล่ำวตรงกับวันที่
สถำนทีเ่ ข้ำชมนัน้ ๆ ปิ ดทำกำร หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้ำ หรือ กำรเปิ ดรับจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้ำ
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดังกล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะสลับรำยกำรเพื่อให้ท่ำนได้เข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่ำเข้ำชมนัน้ ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำทีไ่ ด้รบั จำกทำง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หำกมีกำรล่ำช้ำ หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นผลทำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะไม่มกี ำรคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่ำน
เนื่องจำกได้ชำระค่ำ Reservation Fee ไปแล้ว
o หำกเป็ นช่วงอีสเตอร์. ช่วงคริสมำสต์หรือปี ใหม่ เป็ นช่วงวันหยุดของชำวยุโรป ร้ำนค้ำปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้ ขอให้พจิ ำรณำ
ก่อนกำรจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอำจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มเี ครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ำ
กรณีทม่ี งี ำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในกำรปรั
บเปลีย่ นหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
์
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอำจเป็ นห้องทีม่ ขี นำดกะทัดรัต และไม่มอี ่ำง
อำบน้ำ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน
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เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตฝรั ่งเศส)
ใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน
- ผูย้ ื่นคาร้องต้องแสดงตัวและสแกนนิ้ วมือ ณ วันนัดหมายยื่นคาร้องที่ศนู ย์ยื่น
- วัน/เวลานัดหมายเป็ นไปตามกฏของสถานทูตและศูนย์ยนื่
- รูปถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องทาการถ่ายใหม่ที่ศนู ย์ยื่น โดยผูย้ ื่นคาร้องต้องชาระเงิ นค่าถ่ายรูปด้วยตนเอง
- การถ่ายสาเนาเอกสารใดๆ ผูย้ ื่นคาร้องชาระเงิ นด้วยตนเอง
- ผูย้ ื่นคาร้อง กรุณาส่งสาเนาหน้ าหนังสือเดิ นทางที่เป็ นปัจจุบนั ที่สุด พร้อมกรอกข้อมูลเบือ้ งต้นสาหรับเพื่อใช้ในการ
ทานัดหมาย กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริง พร้อมเบอร์โทร.ที่สามารถติ ดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอร์โทร.ผูแ้ ทน
ยกเว้น ผูย้ ื่นคาร้องสูงอายุมากๆ หรือเด็กเล็กมากๆ
- เอกสารต้นฉบับที่เป็ นภาษาไทย อาทิ สาเนาหนังสือรับรองบริษทั /กิ จการร้านค้า, สาเนาทะเบียนบ้าน (กรณี เด็ก),
สาเนาสูติบตั ร (กรณี ผทู้ ี่อายุตา่ กว่า 20 ปี ), สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาทะเบียนหย่า, สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สาเนาใบ
เปลี่ยนนามสกุล จะต้องถูกแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ทัง้ นี้ ทางบริษทั ฯ จะบริการท่าน ยกเว้น สาเนาหนังสือสัญญาซื้อ
ขาย/สัญญากู้/สัญญาอาชีพพิ เศษที่มีเนื้ อหาระบุเจาะจง กรุณาใช้บริการศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ เพือ่ หลีกเลี่ยง
ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย้ ื่นคาร้องจะต้องชาระด้วยตนเอง

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน

o โดยนับวันเริม่ เดินทำงเป็ นหลัก หำกนับแล้วเกิน 2 เดือนหนังสือเดินทำงนี้สำมำรถใช้ได้ แต่หำกนับแล้วต่ำกว่ำ 2 เดือน

ผูเ้ ดินทำงจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทำง
o หน้ำหนังสือเดินทำงจะต้องมีหน้ำว่ำงสำหรับวีซ่ำอย่ำงน้อยไม่ต่ำกว่ำ 3 หน้ำ
o หำกท่ำนเปลีย่ นหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรียมเล่มเก่ำให้ดว้ ยเนื่องจำกประวัตกิ ำรเดินทำงของท่ำนจะเป็ น
ประโยชน์อย่ำงยิง่ ในกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำ
o ท่ำนทีม่ ปี กหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออกและไม่จำเป็ นต้องส่งให้กบั บริษท
ั ทัวร์ หำกมีกำรสูญหำย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำงนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 รูป เน้ นหน้ า
(ขนาดรูปหน้ าเท่ากับใน
หนังสือเดิ นทาง)

ฉำกหลังสีขำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทูตจะต้อง
สแกนรูปลงบนวีซ่ำ
- รูปถ่ำยหน้ำตรงห้ำมใส่แว่น, ห้ำมคำดผมและ
ห้ำมใส่หมวกหรือเครื่องประดับ
บดบังหน้ำตำ **
-

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 15 ปี
-

o
o
o
o
o

ใช้สำเนำสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
หำกเด็กอำยุมำกกว่ำ 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษำอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชำชนแล้ว ทำงสถำนทูตขอสำเนำสูตบิ ตั ร
ด้วยและกรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มอื ถือ
สาเนาทะเบียนสมรส กรณี ท่านที่สมรสแล้ว
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณี ท่านที่หย่าแล้ว
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o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองกำรทำงำนของบริษทั ทีท่ ำงำนอยู่เป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยมีรำยละเอียดกำร

เข้ำทำงำน, อัตรำเงินเดือน, ตำแหน่งงำน เป็ นต้น (หนังสือรับรองกำรทำงำนต้องออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันยื่น)

** สาเนาสลิ ปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลังไม่ตา่ กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ **
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองกำรทำงำนจะต้องคัดเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง,
อัตรำเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทำงำนกับหน่วยงำน หรือ องค์กร พร้อมใบลำและ สำเนำบัตรประจำตัว
รำชกำร 1 ชุด (หนังสือรับรองกำรทำงำนต้องออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันยื่น)

** สาเนาสลิ ปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลังไม่ตา่ กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ *
** กรณี ที่ไม่มีสาเนาสลิ ปเงิ นเดือน หรือทางานแบบไม่มีสลิ ป ให้ทาจดหมายชี้แจงมาเป็ นภาษาอังกฤษ
ชี้แจงโดยละเอียด เช่น รับเงิ นเดือน โดยเป็ นเงิ นสด หรือวิ ธิอื่นแล้วแต่กรณี **
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สำเนำทะเบียนกำรค้ำ หรือ สำเนำกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ หรือ สำเนำหนังสือรับรอง
ควำมเป็ นเจ้ำของกิจกำร โดยจะต้องคัดมำไม่ต่ำกว่ำ 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น

 หำกไม่มอี ำชีพหรือเป็ นแม่บำ้ น ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรส
 หำกสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรสพร้อม

แสดงสำเนำสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำ หำกไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำกัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่ำใช้จำ่ ย พร้อมแสดงหลักฐำนกำรทำงำนและหลักฐำน
ทำงด้ำนกำรเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงกำรรับรองค่ำใช้จ่ำย
ให้แก่ผเู้ ดินทำงพร้อมแสดงควำมสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญำติใกล้ชดิ (กรณีน้หี ำก
ควำมสัมพันธ์ไม่สำมำรถสืบได้ หรือไม่เป็ นควำมจริง ท่ำนอำจถูกปฏิเสธกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำนี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
-

ใช้หนังสือรับรองทำงกำรศึกษำและแสดงควำมเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษำ จำกโรงเรียนหรือจำกสถำบัน เป็ น
ภำษำอังกฤษ (ฉบับจริง)

o หลักฐานการเงิ น
- สาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัว ถ่ำยสำเนำทุกหน้ำย้อนหลัง 2 เดือน และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือน
ปั จจุบนั ทีส่ ดุ เท่ำทีจ่ ะทำได้หรือไม่ต่ำกว่ำ 15 วันนับจำกวันนัดหมำยยื่นวีซ่ำ พร้อมสำเนำหน้ำบัญชีหน้ำแรกทีม่ ชี ่อื เจ้ำของ
บัญชี

- หากสมุดบัญชีธนาคารใดที่ ไม่มีเลขที่ เล่มกากับทุกหน้ ารายการต้องขอสเตทเม้นท์จากธนาคารย้อนหลัง
6 เดือนพร้อมประทับตราจากธนาคารเท่านัน้ และปรับยอดให้เป็ นปัจจุบนั ไม่ตา่ กว่า 15 วัน นับจากวันนัด
หมายยื่นวีซ่า

-

หำกรำยกำรปรับสมุดบัญชีของท่ำนมีบำงเดือนหำยไป ขอให้ออกเป็ น statement จำกธนำคำรย้อนหลังไม่ต่ำกว่ำ 2
เดือนและปรับยอดให้ล่ำสุด ไม่ต่ำกว่ำ 15 วันนับจำกวันนัดหมำยยื่นวีซ่ำ แต่หำกใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี ำร
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทำหนังสือหรือจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภำษำอังกฤษ ตำมควำมเป็ นจริง อำทิ ไม่
มีกำรเคลื่อนไหวเนื่องจำกไม่ได้ตดิ ต่อธนำคำรเป็ นระยะเวลำนำนหรือเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- หำกมีกำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำถ่ำยสำเนำหน้ำแรกทีม่ ชี ่อื เจ้ำของบัญชีของเล่มเก่ำทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝำกเป็ นปั จจุบนั
- กรณีมเี งินฝำกในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงสำเนำสมุดบัญชีเล่มอื่นแนบด้วย อำทิ เช่น บัญชีเงินฝำกประจำ
เป็ นต้น
- กรณีทเ่ี ดินทำงเป็ นครอบครัว หำกใช้บญั ชีใดบัญชีหนึ่งในกำรยื่นขอวีซ่ำ ต้องออกหนังสือรับรองค่ำใช้จ่ำยให้บุคคลใน
ครอบครัวด้วย แต่อย่ำงไรก็ตำม โดยเฉพำะคู่สำมี-ภรรยำ จะต้องมีสำเนำสมุดบัญชีกำรเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่ำจะจด
ทะเบียนสมรสแล้วก็ตำม หำกมีกำรเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ำยทีม่ กี ำรเงินมำกกว่ำจะต้องทำจดหมำยรับรองกำรเงินพร้อมระบุช่อื
และควำมสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถำนทูตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรด้วย
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*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)

จะต้องมีใบอนุญำตจำกผูป้ กครองทัง้ บิดำและมำรดำ
หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมำรดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บตุ รเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของมำรดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับ
มำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจำก
อำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- กรณี เด็กที่ บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ ำยใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
-

*** กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำ

ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คนื ค่ำธรรมเนียมทีไ่ ด้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นคำร้องใหม่กต็ อ้ งชำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หำกสถำนทูตมีกำรสุม่ เรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษทั ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้ นี้ทำงบริษทั ฯ จะส่งเจ้ำหน้ำทีไ่ ปอำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิม่ เติม ทำงบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกกำรได้วซี ่ำแล้ว ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรแจ้
งสถำนทูต ยกเลิกวีซ่ำของ
์
ท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนำมของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่ำนได้ชำระเงินค่ำมัดจำหรือทัง้ หมด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชำระโดยตรงกับทำงบริษทั ฯ
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ำรขอใช้หนังสือเดินทำงในระหว่ำงกำรยื่นวีซ่ำ ท่ำนต้องแจ้งควำมจำนงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทรำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทำงก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่ำและท่ำนไม่สำมำรถนำหนังสือเดินทำงมำแสดงได้ทนั ท่ำนนัน้ จะต้องมำ
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถำนทูตตำมกำหนดกำรของสถำนทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ เี อกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ทจ่ี ะเดินทำงไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตำมทีร่ ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏิเสธวีซำ่ อันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเทีย่ ว
ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทำ่ นหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 20
์
วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำง
เป็ นหลัก
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กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่ง
ยื่นคาร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ จุดละ 200 บาท / ท่าน
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้ น / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดื อนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้าย
3. กรณี ทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
...............................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).........................................
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.................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์

โทรศัพท์บา้ น

...........................................
โทรศัพท์มือถือ

............................................ อีเมลล์

..............................................................................
5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณี ประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ีทางานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
..................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์

ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................
โทรศัพท์

............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)
.................................

กรณี ศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณี ในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)....................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่
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ตัง้ แต่วนั ที่
รวม

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

ถึงวันที่

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

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่

ไม่เคย

เคย

กรณี ท่ ีทา่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ......................................................................................
9. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่

ตัวเอง

มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย

(กรณี ท่ ีมีผูส้ นับสนุ ดค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่าน คื อ ...................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .....................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้เดินทางด้วยกัน

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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