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Europe Winter Duo 
เยอรมนั-ฝรัง่เศส 9 วนั 6 คืน 

เย่ียมเมืองประวติัศาสตรแ์ห่งไฮเดลเบิรก์  
และเมืองเก่าไม่เหมือนใครในแฟร้งคเ์ฟิรต์  

ชมเมืองสวยสตราสบูรก์และกอลมาเขตประเทศฝรัง่เศส 

เท่ียวปารีส เข้าชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์
ช้อปป้ิง La Vallee Village Outlet & La Fayette 

 

    โดยสายการบินไทย  
  
 บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงเมอืงหลกั 2 ประเทศ เยอรมนั และ ฝรัง่เศส เทีย่วชมสถำนทีต่่ำงๆ พรอ้มบรรยำกำศ
ครสิตม์ำส และชอ้ปป้ิงจใุจกบัแหล่งชอ้ปป้ิง ดงันี้.. 
 

แฟรง้คเ์ฟิรต์ เมอืงใหญ่ทีส่ดุของรฐัเฮสสแ์ละใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศเยอรมนี  
โคโลญจ ์ เมอืงส ำคญัรมิแม่น ้ำไรน์ และเป็นเมอืงใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศเยอรมนี ศนูยก์ลำงทำงกำรคำ้ งำนศลิปะ 

และอุตสำหกรรม ทัง้ยงัเป็นแหล่งผลติน ้ำหอมออดโิคโลญ 4711 อนัลอืชือ่ 
ไฮเดลแบรก์  รฐับาเดน-เวริท์เทมแบรก์ เมอืงทีเ่ก่าแก่ เมอืงทางประวตัศิาสตรข์องไทยเมอืงหนึง่ เนือ่งจากพระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยูห่วัอานนัทมหดิล รชักาลที ่8 ทรงประสตู ิณ เมอืงนี้  
สตราสบูรก์  เมอืงหลวงแห่งแควน้อลัซาส ในฝรัง่เศส เป็นเมอืงทีไ่ดฉ้ายาว่า Le Petite France มเีมอืงเก่าและโบสถ ์

นอรท์เทรอดามทีม่คีวามยิง่ใหญ่ ทีไ่ดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นมหาวหิารทีด่ทีีส่ดุแห่งหนึง่ของยุโรป ด้วย 
 สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ  
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กอลมาร ์  เมอืงเลก็ๆ ทีม่บีรรยำกำศทีส่ดุแสนโรแมนตคิอกีแห่งหนึง่ในฝรัง่เศส มบีำ้นเรอืนทีส่วยงำม ไดร้บัฉำยำเป็น 
  Little Venice เนือ่งจำกมสีถำปัตยกรรมแบบโบรำณอ่อนชอ้ยและไดร้บักำรอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่ำงด ี
ปารีส เมอืงทีโ่ดง่ดงัทัง้เรือ่งแฟชัน่ สถำปัตยกรรม และประวตัศิำสตรท์ีน่่ำสนใจ เยอืนแวรซ์ำยสพ์ระรำชวงัทีย่ิง่ใหญ่ 

ล่องเรอืชมทศันยีภำพบนแม่น ้ำแซน แม่น ้ำสำยหลกัของนครปำรสี พรอ้มชอ้ปป้ิงสนิคำ้คุณภำพดจีำกเอ๊ำทเ์ลต็ 
 

ก าหนดการเดินทาง   24 ธ.ค.2561 - 1 ม.ค.2562 
 

วนัแรก  24 ธ.ค.61 กรงุเทพฯ  
20.30 น.  นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร ์D สาย

การบินไทย เจ้าหน้าท่ีคอยให้ความสะดวกเร่ืองเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระ 
23.40 น.  น าท่านออกเดินทางสู่นครแฟรง้คเ์ฟิรต์ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 920 
 

วนัทีส่อง 25 ธ.ค.61 แฟร้งคเ์ฟิรต์-โคเบลนซ-์เลเวอรค์เูซ่น (เยอรมนั)  
06.45 น. เดินทางถึงสนามบินนครแฟรง้คเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั  น ำทำ่นผำ่นขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืง

และตรวจรบัสมัภำระ น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูใ่จกลำงเมอืงของนครแฟรง้คเ์ฟิรต์ ชม นครแฟรง้คเ์ฟิรต์ เมอืง
ใหญ่ทีส่ดุของรฐัเฮสสแ์ละใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศเยอรมนี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำไมน์ และยงัเป็นทีต่ัง้ของ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ฟรง้คเ์ฟิรต์และธนำคำรกลำงยโุรป และยงัเป็นเมอืงทีร่ ่ำรวยทีส่ดุในกลุ่มสหภำพยุโรป น ำ
ท่ำนชม จตรุสักลางเมืองโรเมอร ์อนังำมสง่ำ มบีำ้นไมท้รงเยอรมนั ทีไ่ดส้รำ้งจ ำลองมำจำกของเก่ำ โดย
รกัษำรปูแบบสถำปัตยกรรมโบรำณอนัสวยงำม ไวไ้ดอ้ย่ำงดเียีย่ม น ำท่ำนชมภำยนอกของมหำวหิำรโดม
แห่งแฟรงคเ์ฟิรต์ ทีไ่ดร้บักำรบรูณะขึน้มำหลงัไดร้บัผลกระทบอย่ำงหนกัในชว่งสงครำมโลกครัง้ที ่2 ใหท้่ำน
เดนิเล่นและชอ้ปป้ิงย่ำนจตุัรสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึง่เป็นจตุัรสัทีเ่ก่ำแก่ทีส่ดุในเมอืง ดำ้นขำ้งกค็อื 
Frankfurt City Hall หรอืศำลำวำ่กำรเมอืง ศลิปะแบบโกธคิทีไ่ดร้บักำรก่อสรำ้งขึน้ในปี 1405 ซึง่อยู่ทำงดำ้น
ตะวนัตกเฉยีงเหนือของจตุัรสั จดุท่องเทีย่วทีน่่ำสนใจทีส่ดุจุดหนึ่งในแฟรงกเ์ฟิรต์ มอีำคำร 9 อำคำร ซึง่ได้
รบัมำจำกครอบครวัพ่อคำ้ครอบครวัหนึ่ง โดยอำคำรตรงกลำงกลำยเป็น City Hall และถูกเชื่อมกบัอำคำร
รอบๆ สถำนทีแ่หง่นี้เป็นทีต่ัง้ของรฐับำลทอ้งถิน่มำมำกกว่ำ 600 ปี โดยทัง้ภำยนอกและภำยในมกีำรตกแต่ง
ดว้ยสไตลโ์กธคิสมยัใหม่ ซึง่มคีวำมสวยงำมเป็นอย่ำงมำก พบกบัอำคำรกึง่ไมซ้งุอนังดงำมแบบฟำคแวรก์
เฮำ้สท์ีเ่รยีกว่ำ “ออสไซเล่อ”ทีไ่ดร้บักำรก่อสรำ้งขึน้มำใหม่โดยสำมำรถรกัษำรำยละเอยีดของอำคำรดัง้เดมิที่
เคยถูกท ำลำยหมดสิน้เมื่อสมยัสงครำมโลกครัง้ทีส่องไดทุ้กรำยละเอยีด จำกนัน้น ำท่ำนถ่ำยภำพควำม
สวยงำมของน ้ำพแุหง่ควำมยุตธิรรม Gerechtigkeitsbrunnen ทีต่ัง้เด่นเป็นตระหงำ่นอยู่กลำงลำน ผ่ำนชม
โบสถ์เซนตพ์อลและวหิำรใหญ่ประจ ำเมอืง 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ.ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองโคเบลนซ ์Koblenz เมืองท่ีมีท่ีตัง้อยูบ่ริเวณริมแม่น ้าไรน์ ซึง่แม่น ้ำไรน์ ถอืเป็น

แม่น ้ำสำยหลกัของประเทศเยอรมนั ซึง่มำบรรจบกบัแม่น ้ำโมเซล ถอืเป็นเมอืงเริม่ตน้ของกำรทอ่งเทีย่วแม่น ้ำ
ไรน์ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) น ำท่ำนเดนิเล่นชมตวัเมอืงทีม่ขีนำดใหญ่และเตม็ไปดว้ยอำคำร
สมยัใหมม่ำกมำยและยงัเป็นย่ำนเศรษฐกจิทีส่ ำคญัอกีดว้ย ชมภำยนอกของโบสถเ์ก่ำแก่ทีส่ดุของเมอืง โดยมี
น ้ำพุคำสทอรบ์รุนเน่นตัง้อยูห่น้ำโบสถ ์ในรปูแบบสถำปัตยกรรมแบบโรมนัดัง้เดมิถอืเป็นสว่นหนึ่งในมรดก
โลกกลุ่มแม่น ้ำไรน์ จำกนัน้ถ่ำยรปูกบัปรำสำท Stolzenfels Palace ปรำสำทใหญ่ทีต่ัง้อยู่บรเิวณชำนเมอืงของ 

 โคเบลนซ ์ก่อสรำ้งขึน้ในปี ค.ศ.1259 เพื่อใชเ้ป็นป้อมปรำกำรหลกัในกำรปกป้องดนิแดนในแถบลุ่มแม่น ้ำไรน์ 
เคยตกอยู่ภำยใตก้ำรปกครองของฝรัง่เศสและสวเีดน ก่อนถูกท ำลำยลงในปี ศ.ศ.1689 และถูกสรำ้งขึน้ใหมใ่น
ปี ค.ศ.1826 โดยสรำ้งขึน้ใหม่ในแบบนิโอโกธคิ ก่อนน ำท่ำนเดนิทำงต่อสูเ่มอืงเลเวอรค์เูซ่น Laverkusen  
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 เมอืงทีต่ัง้อยู่ทำงฝัง่ตะวนัออกของแม่น ้ำไรน์ อยู่ระหว่ำงเมอืงโคโลญจแ์ละเมอืงดุสเซลดอรฟ์ เดมิเป็นเพยีง
หมู่บำ้นชนบท ต่อมำมคีวำมส ำคญัมำกยิง่ขึน้ก่อนทีจ่ะมกีำรก่อตัง้เมอืงอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อปี ค.ศ.1930 ถอื
เป็นเมอืงส ำคญัอกีเมอืงหนึ่งในประเทศเยอรมนั   

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีส่าม 26 ธ.ค.61 เลเวอรค์เูซ่น-ไฮเดลเบิรก์-แฟร้งคเ์ฟิรต์ (เยอรมนั)  
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองไฮเดลเบิรก์ Heidelberg (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4 ชัว่โมง) ตัง้อยู่ในรฐับำเดน-
เวริท์เทมแบรก์ ทำงตะวนัตกเฉยีงใตข้องประเทศเยอรมนั ถอืเป็นเมอืงทีเ่ก่ำแก่ เมอืงทำงประวตัศิำสตรข์อง
ไทยเมอืงหนึ่ง  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารไทย 
บ่าย น ำท่ำนชม เมืองไฮเดลแบรก์ หรือ ไฮเดลเบิรก์ ซึง่เป็นเมอืงทีพ่ระบำทสมเดจ็พระเจำ้อยู่หวัอำนนัทมหดิล 

รชักำลที ่8 ทรงประสตู ิและอลัเบริต์ ไอสไตน์ เคยมำเดนิบนเสน้ทำงนกัปรำชญข์องเมอืงนี้แลว้และเป็นเมอืง
มรดกโลกองคก์ำรยเูนสโก ้เน่ืองจำกมแีหล่งท่องเทีย่วมำกมำย และเป็นเมอืงทีข่ ึน้ชื่อในเรื่องของควำมสวย 
งำม ควำมสง่ำ ควำมสงบร่มรื่น ซึง่ทีน่ี่มหำวทิยำลยัไฮเดลแบรก์ยงัเป็นมหำวทิยำลยัเก่ำแก่สดุของเยอรมนั
อกีดว้ย  น ำท่ำนขึน้รถรำงไฟฟ้ำเพื่อขึน้สูเ่นินเขำ น ำท่ำนถ่ายรปูภายนอกกบั ปราสาทไฮเดลเบิรก์ 
Heidelberg Castle ทีต่ัง้อยู่บนรมิฝัง่แม่น ้ำเนคคำร ์แต่เดมิจะเป็นป้อมปรำกำร มำก่อนแต่ภำยหลงัมำ
เปลีย่นเป็นทีอ่ยู่อำศยั สว่นปรำสำทแห่งนี้ถูกน ำมำจำกหลำยทีด่ว้ยกนั ส ำหรบัสว่นทีเ่ก่ำแก่ทีส่ดุของปรำสำท
แห่งนี้ คอื เสำแกรนติแบบโรมนั ซึง่น ำมำจำกพระรำชวงัหลวงของพระเจำ้ชำรล์เลอมำรน์  ปรำสำทแหง่นี้ถูก
สรำ้งต่อเตมิเรื่อยมำตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่14 จนกระทัง่ถงึสงครำม 30 ปี ดงันัน้จงึท ำใหเ้รำพบรปูแบบของ
สถำปัตยกรรมหลำกหลำย ณ ปรำสำทแห่งนี้ ไม่วำ่จะเป็นโกธคิ เรอเนอซองสห์รอืบำรอ็ค และชมถงัไวน์ทีม่ี
อำยุเก่ำแก่ทีส่ดุในโลกอำยุ 100 กว่ำปี จำกนัน้น ำท่ำนถ่ำยรปูบนสะพำนเก่ำแก่ของเมอืงไฮเดลเบริก์ ซึง่จำก
จุดน้ีจะมองเหน็ปรำสำทไฮเดลเบริก์ตัง้เด่นตระหง่ำนเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง  สมควรแก่เวลำน ำท่ำน 
เดนิทำงกลบัสูน่ครแฟรง้คเ์ฟิรต์ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) ผ่ำนชมทศันียภำพระหว่ำงทำง 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ.ภตัตำคำรจนี 
จำกนัน้เขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีสี่ ่  27 ธ.ค.61 แฟร้งคเ์ฟิรต์ (เยอรมนั)-สตราสบรูก์-กอลมา-ดิจอ็ง (ฝรัง่เศส) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

  น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองสตราสบรูก์ Strasbourg เมืองหลวงแห่งแคว้นอลัซาส ประเทศฝรัง่เศส บรเิวณ
  ลุ่มแม่น ้ำไรน์บนพรมแดนระหว่ำงประเทศเยอรมนัและประเทศฝรัง่เศส (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) 
กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ.ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำชมเมอืงสตราสบูรก์ Strasbourg เมืองหลวงแห่งแคว้นอลัซาส เดนิชมเมอืงเก่าทีเ่รยีกว่า Le Petite 

France ชมภายนอกมหาวหิารนอรท์เทรอดามทีย่ิง่ใหญ่ Strasbourg Cathedral ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 
มหาวหิารทีด่ทีีส่ดุแหง่หนึ่งของยุโรป ออกแบบด้วยสถำปัตยกรรมแบบโกธคิ สรำ้งดว้ยหนิทรำยสชีมพทูัง้ หลงั
โดนสรำ้งขึน้ในช่วงกลำงถงึปลำยศตวรรษที ่12 ใชเ้วลำในกำรก่อสรำ้งนำนกว่ำ 260 ปี ใหท้่ำนถ่ำยภำพ เกบ็ 
ไวต้ำมอธัยำศยั รวมถงึผ่ำนชมอำคำรรฐัสภำยุโรป European Parliament, จตุัรสัสำธำรณรฐั Place de  la 
Republique, อำคำรสถำนีรถไฟแห่งเมอืงสตรำสบรูก์ Gare Centrale ทีต่วัอำคำรมคีวำงดงำมและทนัสมยั
ทีส่ดุ  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองกอลมาร ์Colmar (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) เมอืงเลก็ๆ อนั 
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 เป็นเมอืงบำ้นเกดิของจติรกรและช่ำงแกะพมิพ ์มำรต์นิ โชนเกำเออร ์และประตมิำกรเฟรเดรกิ โอกุสต ์บำร์
ตอลด ีผูอ้อกแบบอนุเสำวรยีเ์ทพเีสรภีำพ เป็นเมอืงทีม่คีวำมโรแมนตคิเมอืงหนึ่งของฝรัง่เศส และเป็นสถำนที่
ทีคู่่รกัมกัจะใหค้ ำสญัญำในควำมรกัระหว่ำงกนัและกนั ดว้ยบรรยำกำศทีส่วยงำมและสถำปัตยกรรมของ
อำคำรบำ้นเรอืนเก่ำแก่ จงึท ำใหเ้มอืงกอลมำรเ์ป็นอกีหนึ่งในสถำนทีโ่รแมนตคิในฝันของใครอกีหลำยคน ให้
ท่ำนชม เมืองกอลมาร ์ดนิแดนแห่งควำมงำมทีม่อีำคำรบำ้นเรอืนสวยงำม มจีุดเด่นอยู่ทีค่วำมงำมของ
ดอกไมท้ีม่อียู่ทัว่เมอืง (ในช่วงฤดรูอ้นในช่วงฤดหูนำวจะมสีเน่หอ์กีแบบหนึ่ง) จดัเป็นอกีเมอืงทีถ่กูจดัใหเ้ป็น
เมอืงทีม่คีวำมโรแมนตคิ จนไดร้บักำรขนำนนำมว่ำ ลติเติล้เวนิซ Little Venice ปัจจุบนัเมอืงเก่ำแก่แห่งนี้ได้
กลำยเป็นเมอืงทีน่่ำมำเยอืนเป็นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศฝรัง่เศส เป็นเมอืงทีม่ลีกัษณะสถำปัตยกรรมและ
บรรยำกำศของเมอืงโบรำณ มบีำ้นเรอืนทีส่วยงำม และไดร้บักำรดแูลรกัษำไวเ้ป็นอย่ำงด ีบำ้นเรอืนแบบนี้ 
เรยีกว่ำ Colombage ในภำษำฝรัง่เศส หรอื Fachwerkhaus ในภำษำเยอรมนั เป็นบำ้นครึง่ไมซุ้งซึง่เป็นแบบ
บำ้นทีเ่ป็นเอกลกัษณ์และเหน็ไดท้ัว่ไปในแควน้อลัซำส ลกัษณะพเิศษของบำ้นจะขึน้โครงบำ้นดว้ยไมท้ัง้หลงั
รวมทัง้หลงัคำก่อน จำกนัน้กจ็ะโบกปนูระหว่ำงช่องไมแ้ลว้ทำทบัดว้ยสสีนัสวยงำมตำมใจเจำ้ของบำ้น เมอืงนี้
ยงัมคีลองน ้ำไหลผ่ำน เป็นมมุบงัคบัทีน่กัท่องเทีย่วสว่นมำกตอ้งมำเกบ็ภำพเป็นทีร่ะลกึ ใหเ้วลำท่ำนเดนิเล่น
ในเมอืงนี้และมเีวลำหำมมุสวยๆ ถ่ำยรปูไดต้ำมอธัยำศยั  สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองดิจอ็ง Dijon    

 เมืองส าคญัทางการศึกษาอีกเมืองหน่ึงของฝรัง่เศส ในแควน้เบอรก์นัดแีละยงัเป็นแหล่งปลกูองุ่นพนัธด์ี
เพื่อท ำไวน์รสดอีกีแหล่งหนึ่งของฝรัง่เศส (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง) ผ่ำนชมทศันียภำพสองขำ้ง
ทำง  จำกนัน้เขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำทีโ่รงแรม จำกนัน้ใหท้่ำนพกัผ่อนตำมอธัยำศยั 
 

วนัทีห้่า  28 ธ.ค.61 ดิจอ็ง-แวรซ์ายส-์ปารีส (ฝรัง่เศส) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

  น ำท่ำนเดนิทำงสู ่มหานครปารีส นครหลวงแหง่สำธำรณรฐัฝรัง่เศส ทีม่นีกัท่องเทีย่วมำเยอืนมำกมำยกว่ำ 
 20 ลำ้นคนต่อปี ดว้ยประวตัศิำสตรท์ีย่ำวนำนทัง้ศลิปะและสถำปัตยกรรมทีส่วยงำม รวมทัง้เป็นศนูยก์ลำง
 ของแฟชัน่ทีท่นัสมยั (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4 ชัว่โมง) น ำท่ำนเดนิทำงต่อสู ่เมืองแวรซ์ายส ์Versailles 
 เมอืงทีต่ัง้ของพระรำชวงัหรหูรำชื่อดงัของโลก ตัง้อยู่ทำงทศิตะวนัตกเฉียงใตข้องกรุงปำรสี ซึง่ปัจจุบนัเป็น
 สว่นหนึ่งของมหำนครปำรสี 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ.ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

บ่าย   น ำท่ำนเขำ้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์Versailles Palace พระรำชวงัทีย่ิง่ใหญ่และสวยงำมแหง่หนึ่งของโลก
  และนบัเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคปัจจุบนัดว้ย เดมินัน้แวรซ์ำยสเ์ป็นเพยีงเมอืงเลก็ๆ แห่งหนึ่ง 
  เท่ำนัน้ มผีูค้นอำศยัอยู่เบำบำง บรเิวณสว่นใหญ่เป็นป่ำเขำเยีย่งชนบทอื่นๆ ของฝรัง่เศส เมื่อพระเจำ้หลุยสท์ี ่
  13 แหง่ฝรัง่เศสยงัทรงพระเยำว ์ขณะพระชนมำยุได ้23 พระชนัษำ ทรงนิยมล่ำสตัวใ์นป่ำ และทรงเหน็ว่ำ
  ต ำบลแวรซ์ำยสน่์ำจะเหมำะแก่กำรประทบัเพื่อล่ำสตัว ์จงึโปรดเกลำ้ฯ ใหส้รำ้งพระต ำหนกัขึน้มำใน พ.ศ.  
  2167 พระราชวงัแวรซ์ายส ์อดตีพระรำชวงัในยุคสมยัของพระเจำ้หลุยสท์ี1่4 ทีส่รำ้งไดอ้ย่ำงวจิติรบรรจง
  จนกลำยเป็นตน้แบบของพระรำชวงัอื่นๆ มำกมำย เดมิทเีมื่อพระเจำ้หลุยสท์ี ่13 แห่งฝรัง่เศสยงัทรงพระ 
  เยำว ์ทรงนยิมล่ำสตัวแ์ละทรงเหน็ว่ำต ำบลแวรซ์ำยสน่์ำจะเหมำะแก่กำรประทบัเพื่อล่ำสตัว ์จงึโปรดเกลำ้ 
  สรำ้งพระต ำหนกัขึน้มำในปี 1224 โดยในช่วงแรกเป็นเพยีงกระทอ่มเลก็ๆ ส ำหรบัพกัชัว่ครำวเทำ่นัน้ เมื่อ
  พระเจำ้หลุยสท์ี ่14 ขึน้ครองบลัลงัก ์จงึมพีระประสงคท์ีจ่ะสรำ้งพระรำชวงัแหง่ใหม ่เพื่อเป็นศนูยก์ลำงในกำร
  ปกครองของพระองค ์จงึเริม่มกีำรปรบัปรุงพระต ำหนกัเดมิในปี 1221 โดยใชเ้งนิทัง้หมด 5 แสนลำ้นฟรงัค ์
  คนงำนอกี 30,000 คนและใชเ้วลำอยู่ถงึ 30 ปีจงึแลว้เสรจ็ในปี 1288 ทุกสว่นท ำดว้ยหนิอ่อนสขีำวเป็น 
  แบบอย่ำงศลิปกรรมทีง่ดงำมมำก กำรก่อสรำ้งพระรำชวงัแวรซ์ำยสแ์ห่งนี้ไดน้ ำเงนิมำจำกค่ำภำษอีำกรของ
  รำษฎรชำวฝรัง่เศส ต่อมำจงึไดม้กีองทพัประชำชนบุกเขำ้ยดึพระรำชวงัและจบัพระเจำ้หลุยสท์ี ่16 แหง่ 
  ฝรัง่เศส กบัพระนำงมำร ีอองตวัเนต ประหำรดว้ยกโิยตนิ ในวนัที ่16 ตุลำคม 1789 ปัจจบุนัพระรำชวงัแวร์

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
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  ซำยสย์งัอยู่ในสภำพดแีละเปิดใหป้ระชำชนเขำ้ชมได ้น ำท่ำนชมภำยในทีม่กีำรแบง่เป็นหอ้งต่ำงๆ อำท ิหอ้ง
  บรรทม  หอ้งเสวย  หอ้งส ำรำญ เป็นตน้ ทุกหอ้งลว้นมเีครื่องประดบังดงำมตระกำรตำและภำพเขยีนทีม่ ี
  ชื่อเสยีง อำท ิหอ้งกระจก (Galerie des Glaces หรอื The Hall of Mirrors) เป็นหอ้งทีม่ชีื่อเสยีงมำกทีส่ดุซึง่
  เคยใชเ้ป็น หอ้งลงนำมในสญัญำสงบศกึระหว่ำงสมัพนัธมติรกบัจกัรวรรดเิยอรมนั ในสงครำมโลกครัง้ที ่ 
  1 และใชเ้ป็นทีล่งนำม ในเมื่อเยอรมนีบุกตชีนะฝรัง่เศสในสงครำมโลกครัง้ที ่2 อกีดว้ย หอ้งนี้พระเจำ้หลุยสท์ี ่
  14 ทรงท ำกำรก่อสรำ้งเอง ภำยในหอ้งประกอบดว้ยกระจกยกัษ์ 17 บำน เปิดออกแลว้จะเหน็สวนแวรซ์ำยส์
  อนัสวยงำม ในพระรำชวงัแวรซ์ำยสม์หีอ้งทัง้หมด 700 หอ้ง  รวมภำพวำดทัง้หมด 6,123 ภำพและงำน 
  แกะสลกัทัง้หมด 15,034 ชิน้ พรอ้มฟังบรรยำยจำกมคัคุเทศกท์ัง้ในสว่นของกษตัรยิแ์ละพระรำชนิีรวมทัง้ 
  หอ้งโถงกระจกทีท่ตูจำกสยำมไดเ้คยเขำ้เฝ้ำพระเจำ้หลุยสท์ี1่4 ใหเ้วลำท่ำนเดนิเล่นบรเิวณอุทยำนดำ้นหลงั 
  (พระรำชวงัปิดในวนัที ่25 ธ.ค.) สมควรแก่เวลำน ำทำ่นเดนิทำงสูน่ครปารีส  

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
  น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่ขตปารีส-เจเนวิเลียร ์เพื่อน ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห่ก  29 ธ.ค.61 ปารีส-ช้อปป้ิงลาฟาแยต็ (ฝรัง่เศส) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

  น ำท่ำนชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งสาธารณรฐัฝรัง่เศส ทีม่นีกัท่องเทีย่วมำเยอืนมำกมำยกว่ำ 20 
  ลำ้นคนต่อปี ดว้ยประวตัศิำสตรท์ีย่ำวนำนทัง้ศลิปะและสถำปัตยกรรมทีส่วยงำม รวมทัง้เป็นศนูยก์ลำงของ
  แฟชัน่ทีท่นัสมยั น ำท่ำนชมโดยรอบเริม่จำกเกบ็ภำพสวยของหอคอยไอเฟิลบรเิวณหน้ำโรงเรยีนกำรทหำร
  หรอืจตุัรสัทรอคำเดโร, ผ่ำนชมประตูชยัแห่งจกัรพรรดนิโปเลยีน ณ.จตุัรสัชำรล์สเดอโกลล,์ ถนนชองเอลเิซ่
  ย่ำนหรหูรำรำคำแพงทีโ่ดง่ดงั จตุัรสัคองคอรต์ทีต่ัง้ของเสำหนิโอเบลสิจำกวหิำรลกัซอรใ์นอยีปิต,์ โดมอนิวำ
  ลดิ สถำนทีเ่กบ็พระศพจกัรพรรดนิโปเลยีน เป็นตน้ ใหท้่ำนถ่ายรปูภายนอกกบัพิพิธภณัฑล์ูฟวร ์ 
  พพิธิภณัฑท์ำงศลิปะตัง้อยูใ่นกรงุปำรสี ประเทศฝรัง่เศส พพิธิภณัฑล์ฟูวรเ์ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุ 
  เก่ำแก่ทีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึ่งของโลก ไดร้บักำรออกแบบจำกสถำปนิกชำวจนี-อเมรกินั ซึง่ไดเ้ปิดให ้
  สำธำรณะชนเขำ้ชมไดเ้มื่อปี ค.ศ.1793 มปีระวตัคิวำมเป็นมำยำวนำนตัง้แต่สมยัรำชวงศก์ำเปเซยีง ตวั 
  อำคำรเดมิเคยเป็นพระรำชวงัหลวง ซึง่ปัจจุบนัเป็นสถำนทีท่ีจ่ดัแสดงและเกบ็รกัษำผลงำนทำงศลิปะที่ 
  ทรงคุณค่ำระดบัโลกเป็นจ ำนวนมำก อย่ำงเช่น ภำพเขยีนโมนำลซิำ ผลงำนของเลโอนำรโ์ด ดำวนิช ีหรอื 
  ภำพ Venus de Milo ของอเลก็ซำนดรอสแห่งแอนทอีอก ในปี ค.ศ.2002 ซึง่พพิธิภณัฑล์ฟูวรม์ผีูม้ำเยีย่มชม
  เป็นจ ำนวน 8.3 ลำ้นคน ท ำใหเ้ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ผีูม้ำเยีย่มชมมำกทีส่ดุในโลกและยงัเป็นสถำนทีท่ีม่ ี 
  นกัท่องเทีย่วมำเยอืนมำกทีส่ดุในกรุงปำรสี   
กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ.ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนสูย่่ำนชอ้ปป้ิงดงัของปำรสี แกลเลอรี่ลาฟาแยตต ์อสิระชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นมสดุหร ู

หำ้งสรรพสนิคำ้ทีใ่หญ่และมชีื่อเสยีงทีส่ดุในประเทศฝรัง่เศส ตัง้อยู่ใกลก้บัโรงโอเปร่ำกำรน์ิเยร ์มสีำขำอยู่ ตำม
เมอืงใหญ่ๆ มำกมำยในหลำยๆ ประเทศ แต่ทีโ่ดง่ดงัขึน้ชื่อทีส่ดุคงเป็นสำขำปำรสี ทีต่ัง้อยู่บนถนนโฮสมำนน์ 
เปิดกจิกำรในค.ศ.1894 ในย่ำนโอเปร่ำทีค่นปำรสีชอบเดนิชอ้ปป้ิงกนัมำกทีส่ดุ มแีฟชัน่โชวใ์หช้มฟรทีุกๆ 
สปัดำห ์แถมมรีำ้นอำหำรแบบบรกิำรตนเองกบัทวิทศัน์ทีส่วยงำมบนชัน้ 2 ซึง่สำมำรถมองเห็นตกึโอเปร่ำได้
อย่ำงชดัเจน หำ้งสรรพสนิคำ้นี้มสีนิคำ้หลำยหลำกแบรนดด์งัไวส้ ำหรบันกัชอ้ปป้ิง ใหเ้ลอืกสรรไดอ้ย่ำงครบ
ครนั อำท ิPrada, Gucci, Louis Vuitton, Versace, Chanel, Hermes, Dolce & Gabbana, Burberry เป็น
ตน้  (เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าของท่าน อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั)  

  น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่ขตปารีส-เจเนวิเลียร ์เพื่อน ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
  
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
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วนัทีเ่จด็ 30 ธ.ค.61 ปารีส-ล่องเรือแม่น ้ าแซน-ช้อปป้ิง La Vallee Village Outlet (ฝรัง่เศส) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงสูท่่ำเรอื เพื่อน ำท่ำน ล่องเรอืแม่น ้าแซน แม่น ้ำสำยหลกัของนครปำรสี ชมทศันียภำพสอง
ฟำกฝัง่และสถำปัตยกรรมอนังดงำมของอำคำรสวยงำมต่ำงๆ และมุมมองของปำรสีในมมุต่ำงๆ ใหค้วำม
สวยงำมในทุกมุม 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ.ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่La Vallee Village พรเีมีย่มเอ๊ำทเ์ลท็ขนำดใหญ่ทีอ่ยู่ไมไ่กลจำกกรุงปำรสี (ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 45 นำท)ี ใหท้่ำนมเีวลำเลอืกซือ้สนิคำ้แบรนดเ์นมจ ำนวนกว่ำ 100 รำ้นคำ้ อำท ิArmani, Coach, 

Celine, Furla, Guess, Lacoste, Paul Smith, Marc Jacobs เป็นตน้  สมควรแก่เวลำนดัหมำยเดนิทำงกลบัสูป่ำรสี 
ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
  น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่ขตปารีส-เจเนวิเลียร ์เพื่อน ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีแ่ปด 31 ธ.ค.61 ปารีส-สนามบิน (ฝรัง่เศส) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินชารล์เดอโกลล ์
12.30 น.  ออกเดินทางจากนครปารีส โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG931 
 

วนัทีเ่ก้า  1 ม.ค.62 กรงุเทพฯ 

06.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ.... 

 

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าเดินทาง   24 ธ.ค.2561 - 1 ม.ค.2562 
   

Europe Winter Duo 9 D / TG  

เยอรมนั-ฝรัง่เศส ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ ทำ่นละ 59,300 34,900 

เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทำ่น 57,300 34,900 

เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทำ่น เสรมิเตยีง 54,300 31,900 

พกัเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 7,900 7,900 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 3,900 บาท //  
ค่าทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ินและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,000 บาท   

ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 
 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 
หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า หลงัจากยืนยนั 

การจองทวัรท์นัที 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทั

ทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  
 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ กรณุาตรวจสอบวนัเดินทางอีกครัง้ของสายการบิน ไม่สามารถเปล่ียนสนามบินท่ี

บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วนั นับจากวนักลบัออกจากยโุรป มีค่าธรรมเนียมในการเล่ือนตัว๋กลบั ท่าน
ละ 4,500 บาท หากเปล่ียนแล้วไม่สามารถเปล่ียนแปลงอีกได้ และการย่ืนวีซ่าไม่สามารถย่ืนพร้อมคณะได้ หาก
มีการเดินทางต่อไปยงักลุ่มเชงเก้นอ่ืน ท่านจะต้องตรวจสอบเมืองท่ีอยู่ต่อว่าอยู่ท่ีไหนนานท่ีสดุ ท่านอาจจะ
ต้องไปย่ืนวีซ่าเชงเก้นท่ีเมืองนัน้ๆ แทน บริษทัสามารถออกเอกสารส าหรบัการย่ืนวีซ่าให้ท่านได้เพียงเฉพาะ
ตามรายการทวัรแ์ละระยะเวลาของคณะเท่านัน้ และท่านจะต้องด าเนินการด้วยตวัท่านเอง 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ
จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ใน
การด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิวมือ 

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิไทยเสน้ทำง กรุงเทพฯ-แฟรง้คเ์ฟิรต์ // ปำรสี-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่ำโรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งหอ้ง) 
 ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ,  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม, ค่ำรถรบัสง่ระหว่ำงน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
 ค่ำภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำมคัคุเทศกข์องบรษิทัจำกกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
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 ค่ำประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ซึง่เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยุเกนิ 75 ปี วงเงนิควำม
คุม้ครอง 500,000 บำท (ทัง้นี้เงือ่นไขประกนัขึน้อยู่กบับรษิทัประกนั) 

 ค่ำภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 
 14 ก.ย.2561   
 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรมัต่อท่ำน) 
 ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 
 ค่าธรรมเนียมการท าวีซ่าเชงเก้นและงานบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 3,900 บาท (ช าระพรอ้มค่า

ทวัรก่์อนออกเดินทาง) 
 ค่าทิปพนักงานขบัรถ / มคัคเุทศกท้์องถ่ินตามเขตเมอืงเก่าและพระราชวงัและหวัหน้าทวัรเ์ดินทางไป-กลบัพรอ้ม

คณะ ท่านละ 2,000 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัรก่์อนออกเดินทาง) 
 ค่ำบรกิำรพนกังำนยกกระเป๋ำทกุแห่ง  
 ค่ำอำหำรหรอืเครื่องดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำรหรอืค่ำใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดืม่และ

ค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรดีฯลฯ 
 ค่ำบรกิำรน ้ำดื่มระหว่ำงทวัร ์(ไมม่นี ้ำแจกระหว่ำงกำรเดนิทำงของทวัร)์ 
 ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรบัค่ำน ้ำมนั, ค่ำธรรมเนียมวซี่ำ หรอืค่ำบรกิำรอื่นทีเ่กีย่วกบัวซี่ำ หรอือื่นๆ ทีม่ไิด้

ระบุไวใ้นรำยกำร 
 ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
 ค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงหรอืประกนัสขุภำพหรอืประกนัวำตภยัหรอืเหตุรำ้ยแรงในต่ำงประเทศทีน่อกเหนือจำกประกนั

อุบตัเิหตุทีท่ำงบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่ำนสำมำรถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้ 
 
การช าระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัร ์ โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจำกกำรจองทวัร ์ สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 21 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำมดัจ ำทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
o หำกมกีำรยกเลกิจะตอ้งแจง้ทำงบรษิทัก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 45 วนัท ำงำน มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ

ทัง้หมด 
o หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใด ยื่นวซี่ำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระค่ำมดัจ ำ 20,000.- บำท และค่ำวซี่ำตำมทีส่ถำนทตู

เรยีกเกบ็ 
o หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใด วซี่ำผำ่นแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสำรเครื่องบนิบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำ 

มดัจ ำ หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 
o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ 

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท ำใหก้ำรเดนิทำไม่สำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกว่ำจะไดร้บักำรยนืยนั
จำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่ำสำมำรถคนืเงนิได้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมทีก่องตรวจคน
เขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้  ทำงบรษิทัฯไม่อำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไมว่ำ่จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซี่ำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คน

ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยู่ในประเทศไทย 
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o บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นควำมรบัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำก
สำยกำรบนิ ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำย
หรอืเสยีหำยของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด 

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภำระควำมรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในน ้ำหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มกีำรรณรงคเ์รื่องกำรงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องกำรสบูบุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไม่สะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำค่อนขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขำ้
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่ำเขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรล่ำชำ้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไม่มกีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่ำน 
เน่ืองจำกไดช้ ำระค่ำ Reservation Fee ไปแลว้  

o หำกเป็นช่วงอสีเตอร.์ ช่วงครสิมำสตห์รอืปีใหม่ เป็นช่วงวนัหยุดของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้ขอใหพ้จิำรณำ
ก่อนกำรจองทวัร ์

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอำจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อำจจะไม่มเีครื่องปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไม่มอี่ำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
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เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทตูฝรัง่เศส) 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนั 
- ผูย้ื่นค ารอ้งต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันัดหมายยื่นค ารอ้งท่ีศนูยย์ื่น 
- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศนูยย์ืน่ 
- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ท่ีศนูยย์ื่น โดยผูย้ื่นค ารอ้งต้องช าระเงินค่าถ่ายรปูด้วยตนเอง 
- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ื่นค ารอ้งช าระเงินด้วยตนเอง 
- ผูย้ื่นค ารอ้ง กรณุาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีสุด พรอ้มกรอกข้อมูลเบือ้งต้นส าหรบัเพื่อใช้ในการ
ท านัดหมาย กรณุากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง พรอ้มเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผูแ้ทน 
ยกเว้น ผูย้ื่นค ารอ้งสูงอายุมากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 
- เอกสารต้นฉบบัท่ีเป็นภาษาไทย อาทิ ส าเนาหนังสือรบัรองบริษทั/กิจการรา้นค้า, ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเดก็), 
ส าเนาสูติบตัร (กรณีผูท่ี้อายุต า่กว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนหย่า, ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, ส าเนาใบ
เปล่ียนนามสกลุ จะต้องถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะบริการท่าน ยกเวน้ ส าเนาหนังสือสญัญาซ้ือ
ขาย/สญัญากู้/สญัญาอาชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหาระบุเจาะจง กรณุาใช้บริการศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพือ่หลีกเล่ียง
ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย้ื่นค ารอ้งจะต้องช าระด้วยตนเอง 

 
o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนบัแลว้เกนิ 2 เดอืนหนงัสอืเดนิทำงนี้สำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนบัแลว้ต ่ำกว่ำ 2 เดอืน 
ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทำง  

o หน้ำหนงัสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีน้ำว่ำงส ำหรบัวซี่ำอย่ำงน้อยไม่ต ่ำกว่ำ 3 หน้ำ   
o หำกท่ำนเปลีย่นหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรยีมเล่มเก่ำใหด้ว้ยเน่ืองจำกประวตักิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำ  
o ท่ำนทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไมจ่ ำเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทำงนัน้ๆ  
 
o รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นหน้า 

(ขนาดรปูหน้าเท่ากบัใน 
หนังสือเดินทาง)   
- ฉำกหลงัสขีำวเท่ำนัน้ เน่ืองจำกสถำนทตูจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซี่ำ   
- รปูถ่ำยหน้ำตรงหำ้มใสแ่ว่น, หำ้มคำดผมและ

หำ้มใสห่มวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้ำตำ ** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 15 ปี  
- ใชส้ ำเนำสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  
- หำกเดก็อำยุมำกกว่ำ 15 ปี แต่ไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษำอยู่ถงึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทตูขอส ำเนำสตูบิตัร

ดว้ยและกรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
 

 

o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
o ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
o ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
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o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่เป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีำยละเอยีดกำร

เขำ้ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน เป็นต้น (หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำนตอ้งออกมำไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจำกวนัยื่น) 
** ส าเนาสลิปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลงัไม่ต า่กว่า 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ ** 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต ำแหน่ง, 

อตัรำเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลำและ ส ำเนำบตัรประจ ำตวั
รำชกำร 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำนตอ้งออกมำไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจำกวนัยื่น) 
** ส าเนาสลิปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลงัไม่ต า่กว่า 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ * 

 
** กรณีท่ีไม่มีส าเนาสลิปเงินเดือน หรือท างานแบบไม่มีสลิป ให้ท าจดหมายช้ีแจงมาเป็นภาษาองักฤษ 
ช้ีแจงโดยละเอียด เช่น รบัเงินเดือน โดยเป็นเงินสด หรือวิธิอ่ืนแล้วแต่กรณี ** 
 
- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ หรอื ส ำเนำหนงัสอืรบัรอง

ควำมเป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะตอ้งคดัมำไม่ต ่ำกว่ำ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  
- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   

 หำกไมม่อีำชพีหรอืเป็นแม่บำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส 
 หำกสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส ำเนำสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่ำใชจ้ำ่ย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน
ทำงดำ้นกำรเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรบัรองค่ำใชจ้่ำย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หำก
ควำมสมัพนัธไ์ม่สำมำรถสบืได ้หรอืไม่เป็นควำมจรงิ ท่ำนอำจถกูปฏเิสธกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็น 
 ภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  

o หลกัฐานการเงิน   
-  ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั ถ่ำยส ำเนำทุกหน้ำยอ้นหลงั 2 เดอืน และปรบัสมุดอพัเดทถงึเดอืน
ปัจจบุนัทีส่ดุเท่ำทีจ่ะท ำไดห้รอืไม่ต ่ำกว่ำ 15 วนันบัจำกวนันดัหมำยยื่นวซี่ำ พรอ้มส ำเนำหน้ำบญัชหีน้ำแรกทีม่ชีื่อเจำ้ของ
บญัช ี
-  หากสมดุบญัชีธนาคารใดท่ี ไม่มีเลขท่ีเล่มก ากบัทุกหน้ารายการต้องขอสเตทเม้นท์จากธนาคารย้อนหลงั 
6 เดือนพร้อมประทบัตราจากธนาคารเท่านัน้และปรบัยอดให้เป็นปัจจบุนัไม่ต า่กว่า 15 วนั นับจากวนันัด
หมายย่ืนวีซ่า  
-  หำกรำยกำรปรบัสมุดบญัชขีองท่ำนมบีำงเดอืนหำยไป ขอใหอ้อกเป็น statement จำกธนำคำรยอ้นหลงัไมต่ ่ำกว่ำ 2 
เดอืนและปรบัยอดใหล่้ำสดุ ไม่ต ่ำกว่ำ 15 วนันบัจำกวนันดัหมำยยื่นวซี่ำ แต่หำกใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่กีำร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ ำหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษ ตำมควำมเป็นจรงิ อำท ิไม่
มกีำรเคลื่อนไหวเนื่องจำกไม่ไดต้ดิต่อธนำคำรเป็นระยะเวลำนำนหรอืเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบุคคล เป็นตน้  
-  หำกมกีำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำถ่ำยส ำเนำหน้ำแรกทีม่ชีื่อเจำ้ของบญัชขีองเล่มเก่ำทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝำกเป็นปัจจุบนั 

-  กรณีมเีงนิฝำกในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงส ำเนำสมุดบญัชเีล่มอื่นแนบดว้ย อำท ิเช่น บญัชเีงนิฝำกประจ ำ 
เป็นตน้ 

-  กรณีทีเ่ดนิทำงเป็นครอบครวั หำกใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในกำรยื่นขอวซี่ำ ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองค่ำใชจ้่ำยใหบุ้คคลใน
ครอบครวัดว้ย  แต่อย่ำงไรกต็ำม โดยเฉพำะคู่สำม-ีภรรยำ จะตอ้งมสี ำเนำสมุดบญัชกีำรเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่ำจะจด
ทะเบยีนสมรสแลว้กต็ำม หำกมกีำรเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกว่ำจะตอ้งท ำจดหมำยรบัรองกำรเงนิพรอ้มระบชุื่อ
และควำมสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถำนทตูเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 
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*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองทัง้บดิำและมำรดำ 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไป

ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกบั
มำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำก
อ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้่ำ
ท่ำนจะถูกปฏเิสธวซี่ำ สถำนทตูไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำยและ
โปรดแต่งกำยสภุำพ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะสง่เจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทตูขอ
เอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัสง่เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซ่ีำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตู ยกเลกิวซ่ีำของ
ท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีำรขอใชห้นงัสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยื่นวซี่ำ ท่ำนตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้รำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทำงก่อนก ำหนดวนัยื่นวซี่ำและท่ำนไม่สำมำรถน ำหนงัสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั ท่ำนนัน้จะตอ้งมำ
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถำนทตูตำมก ำหนดกำรของสถำนทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

*** ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตำมทีร่ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซีำ่อนัเนื่องมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซี่ำปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซี่ำท่องเทีย่ว 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้ำ่นหลงัจำกทวัรอ์อกเดนิทำงภำยใน 20 
วนั โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนึงถงึประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำง
เป็นหลกั                   
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กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทตูขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ

เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ จดุละ 200 บาท / ท่าน 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานที่ เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ        โสด        แตง่งานจดทะเบียน        แตง่งานไมจ่ดทะเบียน        หยา่     

   หมา้ย 

 
3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.................................................................................. 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

 

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

 รหสัไปรษณีย ์         

 ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)......................................... 
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 ................................................................................................................................................................. 

 รหสัไปรษณีย ์        โทรศพัทบ์า้น 

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

 โทรศพัทมื์อถือ ............................................ อีเมลล ์

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

5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

 ..................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์  

     

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) 

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

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)....................................................................................          

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่        ไมเ่คย        เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 
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    ตัง้แตว่นัท่ี ..............................  ถึงวนัท่ี ..............................  

 รวม ........... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ไมเ่คย        เคย   

กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ...................................................................................... 

9.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง        มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่น คือ ................................................................................................................... 

ความสมัพนัธก์บัทา่น .....................................................................................................................................  

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดินทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

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

 

 


