Europe 9 Days
Benelux-France
เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ลักเซมเบิรก์ -ฝรัง่ เศส
ชมจัต ุรัสโรเมอร์ นครแฟร้งเฟิร์ต ถ่ายร ูปกับมหาวิหารแห่งโคโลญจน์
เยี่ยมหมูบ่ า้ นกังหันลมซานสคันส์ นัง่ รือหลังคาท้องกระจกและแวะชมโรงงาน
เจียรไนยเพชรที่มีชื่อของอัมสเตอร์ดมั ส์ ถ่ายร ูปกับหนูนอ้ ยมาเนเคนพิส
ชมประเทศลักเซมเบิรก์ ประเทศที่เล็กที่ส ุดของย ุโรป
เที่ยวปารีสชมพระราชวังแวร์ซายส์ ถ่ายร ูปกับกับหอไอเฟล
พร้อมช้อปป้ ิ งลาฟาแย็ต

โดยสายการบินไทย
บริษทั ฯ ขอนำเสนอรำยกำรทัวร์ยอดนิยมและเส้นทำงแสนสวย เดินทำงไปกับสำยกำรบินไทย ให้ท่ำนได้รบั ควำม
สะดวกสบำยของบริกำรของสำยกำรบินตลอดเทีย่ วบิน และท่องเทีย่ วกับสถำนทีต่ ่ำงๆ พระรำชวังอันแสนโรแมนติค และถูกใจ
กับกำรเลือกซื้อสินค้ำแบรนด์แนมมำกมำยพร้อมทัง้ สินค้ำปลอดภำษี กับวันสุดพิเศษของท่ำน..
แฟร้งค์เฟิ ร์ต
โคโลญจ์

เมืองใหญ่ทสี ่ ดุ ของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็ นอันดับ5 ของประเทศเยอรมนี
เมืองสำคัญริมแม่น้ ำไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อนั ดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลำงทำงกำรค้ำ งำนศิลปะ
และอุตสำหกรรม ทัง้ ยังเป็ นแหล่งผลิตน้ ำหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชือ่
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อัมสเตอร์ดมั

ลักเซมเบิ รก์
บรัสเซลส์
ปารีส

เมืองหลวงแสนงำมของประเทศเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ อดีตอำณำจักรใหญ่ในด้ำนกำรค้ำทำงทะเล และ
ยังเป็ นประเทศทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ ของศำลโลกอีกด้วย ชมธรรมชำติทงี ่ ดงำมและเมืองใหญ่ทสี ่ วยงำม และเป็ นถิน่
กำเนิดของเทศกำลชมดอกไม้ทโด่
ี ่ งดังทีส่ ดุ ในโลก
นครรัฐทีม่ พี ้นื ทีขนาดเล็
่
กทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของยุโรป ทีม่ พี ้นื ทีเ่ พียง 2,586 ตารางกิโลเมตร
นครหลวงแห่งประเทศเบลเยีย่ ม ชมเมืองทีง่ ดงำมและสัญลักษณ์ของหนูน้อยมำนิคนิ พิส ให้ท่ำน
ถ่ำยรูปเป็ นทีร่ ะลึก
เมืองหลวงแห่งแฟชันของประเทศฝรั
่
งเศส
่
และชมควำมเก่ำแก่ของพระรำชวังแวร์ซำยส์ ชม
ทัศนียภำพของเมืองหลวงถ่ำยภำพประทับใจกับสถำนทีต่ ่ำงๆ พร้อมทัง้ เลือกซื้อสินค้ำแบรนด์เนมและดิวตี้ฟรี
มำกมำยจำกย่ำนใจกลำงเมือง

กาหนดการเดิ นทาง
วันแรก
20.30 น.

15-23 ก.ย. / 22-30 ก.ย. 2561

23.45 น.

กรุงเทพฯ
คณะพร้อมกันที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางหมายเลข 2-3 เคาน์ เตอร์สายการบิน
ไทย เช็คกรุป๊ แถว D พร้อมเจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกเรือ่ งสัมภาระและบัตรโดยสาร
ออกเดิ นทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ ยวบินที่ TG920

วันที ส่ อง

แฟร้งเฟิ ร์ต (เยอรมัน) - โคโลญจน์ -ดุสเซลดอร์ฟ

06.00 น.

เดิ นทางถึงสนามบินนครแฟร้งค์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมันนี หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร นาท่านนำท่ำนเดินทำงสู่ แฟร้งค์เฟิ ร์ต Frankfurt เมืองใหญ่ทส่ี ดุ ของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็ น
อันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ตัง้ อยูร่ มิ ฝั ง่ แม่น้ำไมน์ และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของตลำดหลักทรัพย์แฟร้งค์
เฟิ รต์ และธนำคำรกลำงยุโรป และยังเป็ นเมืองทีร่ ่ำรวยทีส่ ดุ ในกลุ่มสหภำพยุโรป นำท่ำนชม จัตรุ สั
กลางเมืองโรเมอร์ อันงำมสง่ำ มีบำ้ นไม้ทรงเยอรมัน ทีไ่ ด้สร้ำงจำลองมำจำกของเก่ำ โดยรักษำ
รูปแบบสถำปั ตยกรรมโบรำณอันสวยงำม ไว้ได้อย่ำงดีเยีย่ ม นำท่ำนชมภำยนอกของมหำวิหำรโดม
แห่งแฟรงค์เฟิ รต์ ทีไ่ ด้รบั กำรบูรณะขึน้ มำหลังได้รบั ผลกระทบอย่ำงหนักในช่วงสงครำมโลกครัง้ ที่ 2
ให้ทำ่ นเดินเล่นและช้อปปิ้ งย่ำนจัตุรสั โรเมอร์ (Romerberg) ซึง่ เป็ นจัตุรสั ทีเ่ ก่ำแก่ทส่ี ดุ ในเมือง
ด้ำนข้ำงก็คอื Frankfurt City Hall หรือศำลำว่ำกำรเมือง ศิลปะแบบโกธิคทีไ่ ด้รบั กำรก่อสร้ำงขึน้ ในปี
1405 ซึง่ อยู่ทำงด้ำนตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรสั จุดท่องเทีย่ วทีน่ ่ำสนใจทีส่ ดุ จุดหนึ่งในแฟรงก์
เฟิ รต์ มีอำคำร 9 อำคำร ซึง่ ได้รบั มำจำกครอบครัวพ่อค้ำครอบครัวหนึ่ง โดยอำคำรตรงกลำง
กลำยเป็ น City Hall และถูกเชือ่ มกับอำคำรรอบๆ สถำนทีแ่ ห่งนี้เป็ นทีต่ งั ้ ของรัฐบำลท้องถิน่ มำ
มำกกว่ำ 600 ปี โดยทัง้ ภำยนอกและภำยในมีกำรตกแต่งด้วยสไตล์โกธิคสมัยใหม่ ซึง่ มีควำมสวยงำม
เป็ นอย่ำงมำก พบกับอำคำรกึง่ ไม้ซุงอันงดงำมแบบฟำคแวร์กเฮ้ำส์ทเ่ี รียกว่ำ “ออสไซเล่อ” ทีไ่ ด้รบั
กำรก่อสร้ำงขึน้ มำใหม่โดยสำมำรถรักษำรำยละเอียดของอำคำรดัง้ เดิมทีเ่ คยถูกทำลำยหมดสิน้ เมือ่
สมัยสงครำมโลกครัง้ ทีส่ องได้ทกุ รำยละเอียด

กลางวัน
บ่าย

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ. ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโคโลญจ์ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชัวโมง)
่
เมืองเก่ำแก่ทต่ี งั ้ มำตัง้ แต่
สมัยโรมัน ชือ่ เมืองนี้มำจำก “โคโลเนีย” ซึง่ ตัง้ อยูท่ ำงตอนใต้ของรัฐ Nordrhein-Westfalen เยอรมัน
เหนือใกล้กบั เมืองบอนน์ เมืองหลวงเก่ำของเยอรมันตะวันตกในสมัยอดีตก่อนกำรรวม ตัวกันกับ

Europe Benelux-France 9 D/TG, (D-N-B-L-F) (FRA//CDG), 15-23Sep/22-30Sep2018

2

คา่
วันที ส่ าม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

เยอรมันตะวันออก คนไทยเรำจะรูจ้ กั เมืองนี้ตำมชือ่ ของน้ำหอม โอ เดอร์ โคโลญจน์ (Eau de
Cologne 4711) และทีน่ ้ีกเ็ ป็ นแหล่งผลิตน้ำหอมดังกล่ำวมำตัง้ แต่เกือบ300ปี เลข 4711 คือเลขทีข่ อง
บ้ำนผูผ้ ลิตนันเอง
่
นำท่ำนถ่ำยรูปภำยนอกกับ มหาวิ หารโคโลญจ์ เป็ นมหำวิหำรสไตล์โกธิคดัง้ เดิมที่
อยูใ่ นรำยชือ่ ของสถำนทีแ่ ห่งมรดกโลก เป็ นศำสนสถำนของคริสต์ศำสนำโรมันคำทอลิก นับเป็ นวิหำร
ทีใ่ หญ่และสูงทีส่ ดุ ในโลกในสมัยนัน้ ลักษณะสถำปั ตยกรรมแบบโกธิก เป็ นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร
กว้ำง 86 เมตร ยำว 144 เมตร สร้ำงเพือ่ อุทศิ ให้นกั บุญปี เตอร์และพระแม่มำรี เริม่ ก่อสร้ำงมำตัง้ แต่ปี
1248 แต่มปี ั ญหำให้ตอ้ งหยุดพักกำรก่อสร้ำงไปบ้ำง จึงต้องใช้เวลำกว่ำหกร้อยปี จงึ สร้ำงเสร็จสมบูรณ์
และสร้ำงเสร็จในปี 1880 และครัง้ หนึ่งสมเด็จพระปิ ยมหำรำช รัชกำลที่ 5 ของประเทศไทย ได้เคย
เสด็จมำเยือนเมือ่ ครำวเสด็จประพำสเยอรมันครัง้ แรกในปี 1897 ในระหว่ำงสงครำมโลกครัง้ ที2่
เครือ่ งบินพันธมิตรได้ถล่มวิหำรแห่งนี้รวม 14 ครัง้ แต่ทกุ ครัง้ เหมือนมีมนตร์ขลัง ลูกระเบิดพลำดจำก
มหำวิหำรไปทุกครำวไปคงควำมเสียหำยแก่มหำวิหำรเพียงเล็กน้อย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทาง
สูเ่ มืองดุสเซลดอร์ฟ เมืองหลวงแห่ง North Rhine-Westphalia เมืองแห่งสถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่
อันสวยงาม และประวัตปิ ระวัตศิ าสตร์นบั แต่ยคุ สมัยปี ค.ศ.1100 ไม่ว่าจะเป็ นความสวยงามของซิต้ี
ฮอลล์ทโ่ี ด่งดัง รวมถึงปราสาทอันเก่าแก่ทต่ี งั ้ ตระหง่านเหนือแม่น้าไรน์และทาให้เมืองดุสเซลดอร์ฟ
กลายเป็ นจุดหมายการท่องเทีย่ วที่ นักท่องเทีย่ วต้องการมามากทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในประเทศเยอรมัน (ใช้
เวลำเดินทำงประมำณ 45 นำที)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ดุสเซลดอร์ฟ (เยอรมัน)- ซานสคันส์ (เนเธอร์แลนด์)-อัมสเตอร์ดมั ส์
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนสูห่ มู่บา้ นวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์ ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ชัวโมง)
่
หมูบ่ ำ้ นอนุรกั ษ์กงั หันลมเก่ำแก่ ทีต่ งั ้ อยูท่ ำง
ตอนเหนือของประเทศ โดยหมูบ่ ำ้ นแห่งนี้ถอื ว่ำเป็ นสถำนทีท่ เ่ี ก็บรวบรวมประวัตศิ ำสตร์ของกังหันลม
เอำไว้เป็ นอย่ำงดี ซึง่ จะได้พบกับควำมสวยงำมอย่ำงลงตัวของหมูบ่ ำ้ นทีส่ ร้ำงขึน้ สไตล์บำ้ นไม้แบบ
ฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยำกำศแบบชนบททีส่ วยงำม ซึง่ ประกอบไปด้วยแม่น้ำ ทุง่ หญ้ำ และกำรปศุสตั ว์
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
ให้เวลำท่ำนได้ถ่ำยภำพเป็ นทีร่ ะลึกกับกังหันลม จัดเป็ นหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ซึง่ กังหันของประเทศนี้ได้มกี ำรใช้ประโยชน์เป็ นอย่ำงยิง่ โดยเฉพำะในด้ำนกำรผันน้ำ
วิดน้ำ ระบำยน้ำเพือ่ เอำดินในทะเลมำใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ พร้อมชมกำรทำรองเท้ำไม้ ที่
ถือเป็ นของและสินค้ำทีร่ ะลึกทีส่ ำคัญของเนเธอร์แลนด์ นำท่ำนเดินทำงสูก่ รุงอัมสเตอร์ดมั ส์ เมือง
หลวงของปรระเทศเนเธอร์แลนด์ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 30 นำที) นำท่ำนชมกรุงอัมเสตอร์ดมั
เมืองแห่งสำยน้ำ เมืองทีไ่ ด้สมญำนำมว่ำเวนิสแห่งยุโรป เมืองทีอ่ ยูต่ ่ำกว่ำระดับน้ำทะเล ซึง่ ตลอดสอง
ฝั ง่ แม่น้ำแอมเทลจะพบเห็นบ้ำนเรือนแพทีจ่ อดเรียงรำยประดุจหมูบ่ ำ้ นกลำงสำยน้ำอำคำรบ้ำนเรือนที่
ตัง้ อยูบ่ นสองฝั ง่ ถึงแม้ว่ำจะไม่อำจเอ่ยได้ว่ำมีควำมคลำสสิค แต่กม็ เี อกลักษณ์ทค่ี ่คู วรแก่กำรไปเยือน
นำท่ำนชมย่ำนเมืองเก่ำและย่ำนจัตุรสั ดัมส์สแควร์ ชมและถ่ำยรูปด้ำนนอกกับพระรำชวังหลวง Royal
Palace หรือภำษำดัชท์ Konniklijk Paleis สร้ำงขึน้ ในปี 1648-1654 เพือ่ ใช้เป็ นศำลำว่ำกำรเมือง จน
มำในปี 1808 ในสมัยของกษัตริย์ Lodewijk Napoleon จึงได้เปลีย่ นมำใช้เป็ นทีพ่ กั อำศัยของรำชวงศ์
ปั จจุบนั พระรำชวังแห่งนี้ ได้ถกู ใช้เป็ นทีร่ บั รองพระรำชอำคันตุกะของพระรำชินี จำกนัน้ นำท่ำนสู่
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ท่ำเรือ ให้ทำ่ น ล่องเรือหลังคากระจก เพือ่ ชมบรรยำกำศของเมืองเก่ำอัมสเตอร์ดมั ทีส่ ร้ำงอยูร่ มิ 2
ฝั ง่ คลองทีส่ ร้ำงขึน้ ตัง้ แต่ยคุ ศตวรรษที่ 16-18 ซึง่ คลองนี้ขดุ ขึน้ มำเพือ่ ควบคุมระดับน้ำของแม่น้ำแอมส
เตลทีม่ กั จะเอ่อล้นเข้ำท่วมในเมืองจนเป็ นหนึ่งในตำนำนของชือ่ เมืองและปั จจุบนั ชำวเมืองยังใช้สญ
ั จร
ไปมำพร้อมกับสถำปั ตยกรรมรูปปูนปั น้ ต่ำง ๆ บ่งบอกถึงควำมมีฐำนะศักดินำและบ้ำนบำงหลังมีอำยุ
เก่ำแก่กว่ำร้อยปี จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำชม โรงงานเจียระไนเพชร ชมกรรมวิธกี ำรเจียรนัยเพชร 1 ใน
สินค้ำออกทีส่ ำคัญของเนเธอร์แลนด์ทจ่ี ะทำให้เข้ำใจถึงวิธกี ำรในกำรเลือกซือ้ อัญมณีล้ำค่ำนี้ ท่ำนมี
โอกำสเข้ำชมโชว์รมู ทีจ่ ะนำเพชรน้ำดีขนำดต่ำงๆ มำให้ทำ่ นได้ชม
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนเดินทำงสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
อัมสเตอร์ดมั (เนเธอร์แลนด์)-บรัสเซลส์ (เบลเยีย่ ม)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนสู่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม เมืองศูนย์กลำงด้ำนกำรเมือง
นำนำชำติแห่งสหภำพยุโรป อีกทัง้ ยังเป็ นศูนย์บญ
ั ชำกำรกลำงขององค์กำรสนธิสญ
ั ญำป้ องกัน
แอตแลนติกเหนือ นอกจำกนี้บรัสเซลส์ยงั เป็ นทีต่ งั ้ ของนำโต (NATO) อีกด้วย ทำให้หลำยประเทศมี
สถำนทูตในบรัสเซลส์ถงึ 3 แห่ง คือ สถำนทูตปกติของแต่ละประเทศ สถำนทูตประจำสหภำพยุโรป
และสถำนทูตประจำนำโต (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชัวโมง)
่
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนชมและถ่ำยรูปภำยนอก อะโตเมี่ยม ประติมำกรรมอันงดงำมสัญลักษณ์ของงำนแสดงสินค้ำ
โลกเอ็กซ์โป ซึง่ จัดขึน้ ณ ประเทศเบลเยีย่ ม ถือเป็ นผลงำนชิน้ สำคัญ และปั จจุบนั ถือเป็ นสัญลักษณ์อกี
อย่ำงหนึ่งของกรุงบรัสเซล จำกนัน้ นำท่ำนชมเมืองและชมควำมสวยงำมของจัตรุ สั แกรนด์เพลซ ที่
เป็ นแลนด์มำร์คของบรัสเซล สถำนทีต่ งั ้ ของอดีตพระรำชวังหลวง ศำลำว่ำกำรเมืองเก่ำ ทีม่ สี ร้ำงด้วย
ศิลปะหลำยยุคสมัยทัง้ สไตล์โกธิค บำรอคและรอคโคโค นำท่ำนถ่ำยรูปคูก่ บั หนูน้อยมาเนเคนพีส
หรือหนูน้อยยืนฉี่ สัญลักษณ์ทส่ี ำคัญยิง่ ของบรัสเซลลส์และเลือกซือ้ ของฝำกและช็อคโกแล็ตรูปหนู
น้อยมำเนเคสพิสแสนอร่อย ซึง่ ประเทศเบลเยีย่ มยังเป็ นประเทศทีม่ ชี ่อื เสียงด้ำนควำมอร่อยของช็อคโก
แล็ตอีกด้วย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
บรัสเซลส์ (เบลเยีย่ ม)- ลักเซมเบิรก์ - เทรียร์ (เยอรมัน) - แรงส์ (ฝรังเศส)
่
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาเดินทางสูป่ ระเทศลักเซมเบิรก์ Luxembourg หรือชื่อทางการว่า ราชรัฐลักเซมเบิรก์ นครรัฐทีม่ ี
พืน้ ทีข่ นาดเล็กทีส่ ดุ แห่งหนึ่งของยุโรป ทีม่ พี น้ื ทีเ่ พียง 2,586 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติดกับ
ประเทศเยอรมันี, เบลเยีย่ มและฝรังเศส
่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
นาท่านเดินเล่นชมเมือง
ลักเซมเบิรก์ จัดว่าเป็ นเมืองในหุบเขาทีส่ วยงาม เดินชมเมืองทีถ่ กู อนุรกั ษ์ไว้เป็ นมรดกโลก ตัง้ แต่ปี
1994 และมักถูกขนานนามว่าเป็ น“สวิตเซอร์แลนด์น้อย” ชมย่านเก่าแก่ทส่ี ดุ ทีเ่ รียกว่า Wenzel Walk
เป็ นทีต่ งั ้ ของอาคารเก่าทีไ่ ด้รบั การอนุรกั ษ์ทงั ้ ปราสาทและป้ อมปื นสาคัญ และมหาวิหารในศตวรรษที่
17 และบ้านเรือนต่างๆ สถานทีส่ าคัญทางราชการ หรือเลือกซือ้ สินค้าทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย
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รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำเดินทำงโดยรถโค้ชสูเ่ มืองเทรียร์ Trier เมืองทีเ่ ก่ำแก่ทส่ี ุดในประเทศเยอรมนี ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ 16 ปี
ก่อนคริสตกำล โดยตัง้ อยูใ่ นหุบเขำเตีย้ ๆ ทีป่ กคลุมไปด้วยไร่องุน่ บนฝั ง่ แม่น้ำโมเซลเลอ และเมือง
เทรียร์น้ีเป็ นเมืองอำณำนิคมของโรมันตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 1 และในศตวรรษถัดมำก็กลำยเป็ นเมือง
ศูนย์กลำงกำรค้ำทีย่ งิ่ ใหญ่มำกแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนี โดยในช่วงปลำยคริสต์ศตวรรษที่ 3 เมือง
เทรียร์ได้กลำยเป็ นทีร่ จู้ กั กันในชือ่ “โรมทีส่ อง” เนื่องจำกจำนวนและคุณภำพของโบรำณสถำนที่
ปรำกฏอยูเ่ ป็ นข้อพิสจู น์ทโ่ี ดดเด่นของอำรยธรรมโรมัน ต่อมำองค์กำรยูเนสโกได้บรรจุรำยชือ่ ประกำศ
ให้เมืองเทรียร์เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1986 จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนอีกครัง้ สูป่ ระเทศ
ฝรังเศส
่ นำท่ำนเดินทำงสู่เมืองแรงส์ Reims เมืองทีต่ งั ้ อยูใ่ นแคว้นช็องปำญ-อำร์แดน แคว้นทีไ่ ด้รบั
กำรยกย่องว่ำเป็ นถิน่ กำเนิดของแชมเปญ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
แรงส์-แวร์ซายส์-ปารีส-มงมาร์ต (ฝรังเศส)
่
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชัวโมง)
่
เมืองทีต่ งั ้ ของพระราชวัง
หรูหราชื่อดังของโลก ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปารีส ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นส่วนหนึ่งของมหานครปารีส
นาท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ Versailles Palace พระราชวังทีย่ งิ่ ใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่ง
ของโลกและนับเป็ นหนึ่งในเจ็ดสิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคปั จจุบนั ด้วย เดิมนัน้ แวร์ซายส์เป็ นเพียงเมืองเล็กๆ
แห่งหนึ่งเท่านัน้ มีผคู้ นอาศัยอยูเ่ บาบาง บริเวณส่วนใหญ่เป็ นป่ าเขาเยีย่ งชนบทอื่นๆ ของฝรังเศส
่ เมื่อพระ
เจ้าหลุยส์ท่ี 13 แห่งฝรังเศสยั
่
งทรงพระเยาว์ ขณะพระชนมายุได้ 23 พระชันษา ทรงนิยมล่าสัตว์ในป่ า และ
ทรงเห็นว่าตาบลแวร์ซายส์น่าจะเหมาะแก่การประทับเพื่อล่าสัตว์ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตาหนักขึน้ มา
ใน พ.ศ. 2167 พระราชวังแวร์ซายส์ อดีตพระราชวังในยุคสมัยของพระเจ้าหลุยส์ท1่ี 4 ทีส่ ร้างได้อย่างวิจติ ร
บรรจงจนกลายเป็ นต้นแบบของพระราชวังอื่นๆ มากมาย เดิมทีเมื่อพระเจ้าหลุยส์ท่ี 13 แห่งฝรังเศสยั
่
งทรง
พระเยาว์ ทรงนิยมล่าสัตว์และทรงเห็นว่าตาบลแวร์ซายส์น่าจะเหมาะแก่การประทับเพื่อล่าสัตว์ จึงโปรดเกล้า
สร้างพระตาหนักขึน้ มาในปี 1624 โดยในช่วงแรกเป็ นเพียงกระท่อมเล็กๆ สาหรับพักชัวคราวเท่
่
านัน้ เมื่อ
พระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ขึน้ ครองบัลลังก์ จึงมีพระประสงค์ทจ่ี ะสร้างพระราชวังแห่งใหม่ เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการ
ปกครองของพระองค์ จึงเริม่ มีการปรับปรุงพระตาหนักเดิมในปี 1661 โดยใช้เงินทัง้ หมด 5 แสนล้านฟรังค์
คนงานอีก 30,000 คนและใช้เวลาอยู่ถงึ 30 ปี จงึ แล้วเสร็จในปี 1688 ทุกส่วนทาด้วยหินอ่อนสีขาวเป็ นแบบ
อย่างศิลปกรรมทีง่ ดงามมาก กำรก่อสร้ำงพระรำชวังแวร์ซำยส์แห่งนี้ได้นำเงินมำจำกค่ำภำษีอำกรของ
รำษฎรชำวฝรังเศส
่ ต่อมำจึงได้มกี องทัพประชำชนบุกเข้ำยึดพระรำชวังและจับพระเจ้ำหลุยส์ท่ี 16 แห่ง
ฝรังเศส
่ กับพระนำงมำรี อองตัวเนต ประหำรด้วยกิโยติน ในวันที่ 16 ตุลำคม 1789 ปั จจุบนั พระรำชวังแวร์
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 ภำพและงำนแกะ
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สลักทัง้ หมด 15,034 ชิน้ พร้อมฟั งบรรยำยจำกมัคคุเทศก์ทงั ้ ในส่วนของกษัตริยแ์ ละพระรำชินีรวมทัง้ ห้องโถง
กระจกทีท่ ตู จำกสยำมได้เคยเข้าเฝ้ าพระเจ้าหลุยส์ท1่ี 4 ให้เวลาท่านเดินเล่นบริเวณอุทยานด้านหลัง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง

บ่าย

นำท่ำนสู่ ย่านมงต์มาร์ต Mont Mart มีควำมสูงประมำณ 130 เมตร แต่มคี วำมสูงโดดเด่นเนื่องจำก
พืน้ ทีท่ ร่ี ำยล้อมรอบแม่น้ำเป็ นทีร่ ำบต่ำ จึงทำให้มงต์มำร์ตตระหง่ำนโดดเด่นเหมือนเป็ นภูเขำ ย่ำนนี้
เคยเป็ นทีต่ งั ้ ของทหำรเก่ำตัง้ แต่สมัยสงครำม เมือ่ สงครำมผ่ำนไปมีแหล่งบันเทิงเข้ำมำแทนที่ ย่ำนนี้
จึงเป็ นย่ำนศิลปะเก่ำแก่ทเ่ี ป็ นแหล่งรวมตัวของศิลปิ นมำตัง้ แต่สมัยอดีตจนกระทังปั
่ จจุบนั เป็ นย่ำน
ยอดฮิตของศิลปิ นทีร่ บั จ้ำงวำดภำพ กลำงแจ้ง ร้ำนหนังสือ และโปสเตอร์ศลิ ปิ น ร้ำนกำแฟเก๋ๆ ทีม่ ี
ชีวติ ชีวำ และประทับใจกับสไตล์กำรจัดทีน่ ่ำรักๆ อันเป็ นเสน่ห์ อีกอย่ำงหนึ่งของย่ำนนี้ นำท่ำนเดิน
ชม วิ หารพระหฤทัยอันศักดิ์ สิทธิ์ หรือโบสถ์ซาแครเคอร์ Sacre Coeur โบสถ์แบบศิลปะโรมำ
โนไบแซนไทน์ทส่ี วยทีส่ ดุ ในกรุงปำรีส ทำด้วยหินอ่อนสีขำวทัง้ หลังตัดกับฟ้ ำสีครำม มีควำมสวยงำม
และโดดเด่นอย่ำงทีส่ ดุ ด้ำนหน้ำมีอนุสำวรียอ์ ศั วินขีม่ ำ้ ยืนขนำบซ้ำยขวำ ด้ำนซ้ำยคือเซนต์หลุยส์
ส่วนด้ำนขวำคือ Joan of Arc วีรสตรีผโู้ ด่งดังทีส่ ดุ ของฝรังเศส
่ ภำยในวิหำรมีภำพโมเสกขนำดใหญ่
ทีส่ ดุ ของโลกทีท่ ุกคนต้องไปดูคอื Great Mosaic of Christ ภำพโมเสกทีใ่ ช้เวลำร่วม 10 ปี จงึ สำเร็จ
และ ณ บริเวณนี้ ท่ำนจะได้ชมกรุงปำรีสในมุมทีน่ ่ำประทับใจแบบพำโนรำม่ำวิว พร้อมรืน่ เริงกับนัก
ดนตรีพเนจรทีม่ ำขับกล่อมดนตรีให้กบั ผูม้ ำเยือน ก่อนเดินทางกลับเข้า นครปารีส มหานครทีค่ นทัวโลก
่
ใฝ่ ฝันอยากมาเยือน

คา่

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที เ่ จ็ด
เช้า

ปารีส (ฝรังเศส)
่
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฝรังเศส
่
ทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วมาเยือนมากมายกว่า 20
ล้านคนต่อปี ด้วยประวัตศิ าสตร์ทย่ี าวนานทัง้ ศิลปะและสถาปั ตยกรรมทีส่ วยงาม รวมทัง้ เป็ นศูนย์กลางของ
แฟชันที
่ ท่ นั สมัย นาท่านชมโดยรอบเริม่ จากเก็บภาพสวยของหอคอยไอเฟิ ลบริเวณหน้าโรงเรียนการทหาร
หรือจัตุรสั ทรอคาเดโร,ผ่านชมประตูชยั แห่งจักรพรรดินโปเลียน ณ.จัตุรสั ชาร์ลสเดอโกลล์, ถนนชองเอลิเซ่
ย่านหรูหราราคาแพงทีโ่ ด่งดัง จัตุรสั คองคอร์ตทีต่ งั ้ ของเสาหินโอเบลิสจากวิหารลักซอร์ในอียปิ ต์, โดมอินวา
ลิด สถานทีเ่ ก็บพระศพจักรพรรดินโปเลียน เป็ นต้น ให้ท่านถ่ายรูปภายนอกกับพิ พิธภัณฑ์ลูฟวร์
พิพธิ ภัณฑ์ทางศิลปะตัง้ อยูใ่ นกรุงปารีส ประเทศฝรังเศส
่ พิพธิ ภัณฑ์ลฟู วร์เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทม่ี ชี ่อื เสียงทีส่ ดุ
เก่าแก่ทส่ี ดุ และใหญ่ทส่ี ดุ แห่งหนึ่งของโลก ได้รบั การออกแบบจากสถาปนิกชาวจีน-อเมริกนั ซึง่ ได้เปิ ดให้
สาธารณะชนเข้าชมได้เมื่อปี ค.ศ.1793 มีประวัตคิ วามเป็ นมายาวนานตัง้ แต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียง ตัว
อาคารเดิมเคยเป็ นพระราชวังหลวง ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นสถานทีท่ จ่ี ดั แสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่
ทรงคุณค่าระดับโลกเป็ นจานวนมาก อย่างเช่น ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของเลโอนาร์โด ดาวินชี หรือ
ภาพ Venus de Milo ของอเล็กซานดรอสแห่งแอนทีออก ในปี ค.ศ.2006 ซึง่ พิพธิ ภัณฑ์ลฟู วร์มผี ูม้ าเยีย่ มชม
เป็ นจานวน 8.3 ล้านคน ทาให้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทม่ี ผี มู้ าเยีย่ มชมมากทีส่ ดุ ในโลกและยังเป็ นสถานทีท่ ม่ี ี
นักท่องเทีย่ วมาเยือนมากทีส่ ดุ ในกรุงปารีส

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านมีเวลาเลือกซือ้ สินค้าแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี ไม่ว่าจะเป็ น กระเป๋ าเดินทางริโมวา, กระเป๋ า
แบรนด์ดงั รวมถึงน้าหอมต่างๆ ก่อนให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งสินค้ำแบรนด์เนมสุดหรู ณ ห้ำงดังใจกลำงกรุง
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ปำรีส อิสระช้อปปิ้ งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ห้ำงสรรพสินค้ำทีใ่ หญ่และมีชอ่ื เสียงทีส่ ดุ ในประเทศ
ฝรังเศส
่ ตัง้ อยูใ่ กล้กบั โรงโอเปร่ำกำร์นิเยร์ มีสำขำอยูต่ ำมเมืองใหญ่ๆ มำกมำยในหลำยๆ ประเทศ แต่
ทีโ่ ด่งดังขึน้ ชือ่ ทีส่ ดุ คงเป็ นสำขำปำรีส ทีต่ งั ้ อยูบ่ นถนนโฮสมำนน์ เปิ ดกิจกำรในค.ศ.1894 ในย่ำน
โอเปร่ำทีค่ นปำรีสชอบเดินช้อปปิ้ งกันมำกทีส่ ดุ มีแฟชันโชว์
่ ให้ชมฟรีทกุ ๆ สัปดำห์ แถมมีรำ้ นอำหำร
แบบบริกำรตนเองกับทิวทัศน์ทส่ี วยงำมบนชัน้ 6 ซึง่ สำมำรถมองเห็นตึกโอเปร่ำได้อย่ำงชัดเจน
ห้ำงสรรพสินค้ำนี้มสี นิ ค้ำหลำยหลำกแบรนด์ดงั ไว้สำหรับนักช้อปปิ้ ง ให้เลือกสรรได้อย่ำงครบครัน
อำทิ Prada, Gucci, Louis Vuitton, Versace, Chanel, Hermes, Dolce & Gabbana, Burberry เป็ น
ต้น
(เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้าของท่าน อาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย)
นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
วันที แ่ ปด
เช้า

13.40 น.

ปารีส (ฝรังเศส)-สนามบิ
่
น
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดิ นทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล เพื่อนาท่านทาคืนภาษี และเช็คอิ น
ตั ๋วโดยสาร
ออกเดิ นทางจากสนามบินนครปารีส โดยสายการบินไทย เที่ ยวบินที่ TG931

วันที เ่ ก้า
05.55 น.

กรุงเทพฯ
เดิ นทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ ภาพ...

รายการการเดิ นทางอาจมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กบั เหตุการณ์ ต่างๆ อาทิ เช่น การจราจร การซ่อมแซมถนน
สภาพอากาศ หิ มะตก การเมือง การจลาจล การปกครอง หรือภัยธรรมชาติ เป็ นต้น ซึ่งอาจมีการปรับ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะคานึ งถึงประโยชน์ ของผู้เดิ นทางเป็ นสาคัญ
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อัตราค่าเดิ นทาง

15-23 ก.ย. / 22-30 ก.ย. 2561

Europe Benelux-France 9 Days / TG
(เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ลักเซมเบิรก์ -ฝรังเศส)
่
ผูใ้ หญ่ ท่านละ

ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋ว

59,900

36,900

56,900
36,900
54,900
34,900
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
12,900
ท่านทีป่ ระสงค์จะพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
12,900
**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 3,900 บาท //
ค่าทิ ปคนขับและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง **
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ ม
ภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผู้โดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 30 ท่าน และจะต้องชาระมัดจา
หลังจากได้รบั การยืนยันการจองทัวร์ทนั ที ท่านละ 20,000 บาท
 กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทาง
บริ ษทั ทัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่า
พร้อมคณะได้
 กรณี ท่านที่ ต้องการอยู่ต่อ กรุณาตรวจสอบวันเดิ นทางอีกครัง้ ของสายการบิ น ไม่สามารถเปลี่ยนสนามบิน
ที่ บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิ น 7 วัน นับจากวันกลับออกจากยุโรป มีค่าธรรมเนี ยมในการเลื่อนตั ๋วกลับ
ท่านละ 4,500 บาท หากเปลี่ยนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอีกได้ และการยื่นวีซ่าไม่สามารถยื่นพร้อมคณะ
ได้ หากมีการเดิ นทางต่อไปยังกลุ่มเชงเก้นอื่น ท่านจะต้องตรวจสอบเมืองที่ อยู่ต่อว่าอยู่ที่ไหนนานที่ สดุ
ท่านอาจจะต้องไปยื่นวีซ่าเชงเก้นที่ เมืองนัน้ ๆ แทน บริ ษทั สามารถออกเอกสารสาหรับการยื่นวีซ่าให้ท่าน
ได้เพียงเฉพาะตามรายการทัวร์และระยะเวลาของคณะเท่านัน้ และท่านจะต้องดาเนิ นการด้วยตัวท่านเอง
 การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือใน
การจัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวก
รวดเร็วในการดาเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที่ สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและ
สแกนนิ้ วมือ
อัตรานี้ รวมบริ การ
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-แฟร้งค์เฟิ รต์ // ปารีส-กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (2 ท่านต่อห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มตามรายการและค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
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 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางใน
ต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และ
ผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี ได้รบั ความคุม้ ครอง 500,000 บาท (ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน)
 ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ
วันที่ 1 มิ.ย.2561 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิม่ ตามกฏ
และเงือ่ นไขของสายการบิน
อัตรานี้ ไม่รวมบริ การ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ เชงเก้นและค่าบริการนัดหมายและแปลเอกสาร ท่านละ 3,900 บาท (ชาระพร้อมค่าทัวร์สว่ นที่
เหลือก่อนเดินทาง)
 ค่าทิปพนักงานขับรถ, พนักงานท้องถิน่ และหัวหน้าทัวร์ทเ่ี ดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ ท่านละ 2,000 บาท (ชาระ
พร้อมค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือก่อนเดินทาง)
 ค่าบริการยกกระเป๋ าทุกแห่ง ท่านผูเ้ ดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์ส นิ ของท่านด้วยตนเอง
 ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์)
 ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
หรือค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที่
เกีย่ วกับวีซ่า หรืออืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าประกันอืน่ ๆ ทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์ และผูเ้ ดินทางต้องการทาเพิม่ เติม อาทิ ภัยธรรมชาติรนุ แรง หรือ
ทรัพย์สนิ หรือเทีย่ วบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้น
การชาระเงิ น
ทำงบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ ดยสำรหนึ่งท่ำน สำหรับกำรจองทัวร์สว่ นที่
เหลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วันทำกำร มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจำ
ทัง้ หมด
การยกเลิ ก
 หำกมีกำรยกเลิกเกิน 45 วันทำกำรแต่ไม่เกิน 90 วันทำกำร บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรไม่คนื เงินมัดจำค่ำตั ๋ว
โดยสำรของท่ำนนัน้ ๆ (เงือ่ นไขค่ำมัดจำตำมทีท่ ำงสำยกำรบินเรียกเก็บ)
 หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 45 วันทำกำร บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในกำรไม่คนื เงินมัดจำทัง้ หมด
 หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันทำกำร บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในกำรไม่คนื เงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
 หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใด ยืน่ วีซ่ำแล้วไม่ได้รบั กำรอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสำรต้องชำระค่ำมัดจำ 20,000.- บำท และค่ำวีซำ่ ตำมที่
สถำนทูตเรียกเก็บ
 หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใดวีซ่ำผ่ำนแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสำรเครือ่ งบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนค่ำมัดจำ
 หำกผูโ้ ดยสำรแจ้งยกเลิกกำรเดินทำงหลังจำกออกตั ๋วโดยสำรแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
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หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ
เกิดขึน้ และมีเหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน
จนกว่าจะได้รบั การยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืน
เงินได้
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่ างๆ และอืน่ ๆ ทีม่ ี
เหตุทาให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกาหนดการเดินทางของรายการทัวร์
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้าม
นาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่
กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ
หรือ คนต่างด้าวทีพ่ านักอยูใ่ นประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสาย
การบิน ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้า
หรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่า
มาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนทีเ่ กิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนด
ทีช่ ดั เจนในเรือ่ งการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี า่ นเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่ า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับ
วันทีส่ ถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยใน
วันทีค่ ณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพือ่ ให้ทา่ นได้เข้าชมสถานที่
ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หาก
มีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ทา่ นไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทาง
บริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ทา่ น เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่
ดังนัน้ ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่ พกั
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้หอ้ งพักแบบ
ห้องเดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple
Room) ห้องพักอำจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง
เดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตี ยงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น
1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอำกำศเนื่องจำกอยูใ่ นแถบทีม่ อี ณ
ุ หภูมติ ่ำ
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3. กรณีทม่ี งี ำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คำ่ โรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรปรับเปลีย่ นหรือย้ำยเมืองเพือ่ ให้เกิดควำมเหมำะสม
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอำจเป็ นห้องทีม่ ขี นำดกะทัดรัต และ
ไม่มอี ำ่ งอำบน้ำ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน
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เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตฝรังเศส)
่
ใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน
- ผูย้ ื่นคาร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวด้วยตัวท่านเองเพื่อ ถ่ายรูป และสแกนนิ้ วมือ ที่
สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าของสถานทูตนัน้ ๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้ า และไม่สามารถยืนยันได้หากไม่มีการทานัดหมายไว้ก่อน (วันและเวลานัดหมายเป็ นไปตาม
กฎและเงื่อนไขของสถานทูตนัน้ ๆ)
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อทาการนัดหมายการยื่นวีซ่า
- ในวันยื่นวีซ่าหากผูส้ มัครไม่ได้ให้เอกสารที่ครบถ้วน แล้วนาเอกสารมาแนบยื่นเพิ่ มเติ มในวันนัด
หมายยื่นและหากมีค่าใช้ จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรูปเพิ่ มเติ มใดๆ ผูส้ มัคร
จะต้องเป็ นผูช้ าระค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ ด้วยตนเอง

***สิ่ งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถำนทูตฝรังเศสไม่
่
อนุญำตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพำสปอร์ตระหว่ำงทีส่ ถำนทูตพิจำรณำวีซ่ำ
2. สำหรับผูเ้ ดินทำงทีศ่ กึ ษำหรือทำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพำนักหรือ
ศึกษำอยู่เท่ำนัน้
3. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็ นดุลยพินจิ ของสถำนทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ กำรเตรียมเอกสำรทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้กำรพิจ ำรณำของ
สถำนทูตง่ำยยิง่ ขึน้
หมายเหตุ กรณีผเู้ ดินทำงท่ำนใดมีกำรใช้หนังสือเดินทำงเดินทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวีซ่ำ ผูเ้ ดินทำงต้องแจ้งให้ทำงบริษทั ฯ ทรำบ
ล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน

o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์
หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 รูป เน้ นหน้ า (ขนาดรูปหน้ าเท่ากับใน
หนังสือเดิ นทาง)
- ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือเครื่องประดับบดบัง
หน้าตา, ไม่ใส่คอนแท็กเลนส์สหี รือบิก๊ อายส์ **

ั ว่ นใบหน้า 90%
สดส

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
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- หากเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูตบิ ตั รด้วยและกรุณา
แนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
o
o
o
o
o

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มอื ถือ
สาเนาทะเบียนสมรส กรณี ท่านที่สมรสแล้ว
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณี ท่านที่หย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ
เข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน เอกสารออกมาไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันยื่น เป็ นต้น

** สาเนาสลิ ปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลังไม่ตา่ กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ **
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร เอกสารออกมาไม่เกิน 1 เดือน นับจากวัน
ยื่น พร้อมใบลาและ สาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1 ชุด

** 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 ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น

 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จา่ ย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้หี าก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สาเนาสมุดรายงานประจาตัวนักเรียนหรือสาเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็ นเด็กเล็ก

o หลักฐานการเงิ น

- สาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี อัพเดทรายการไม่เกิ น 15 วัน
ถ่ายสาเนาย้อนหลัง 6 เดือน หากสมุดบัญชีไม่มีเลขที่เล่มกากับทุกหน้ ารายการต้องขอสเตท
เม้นท์ (Statement) จากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมประทับตราจากธนาคารเท่ านัน้
- ถ่ายสาเนา ทุกหน้า และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปั จจุบนั ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทาได้ พร้อมสาเนาหน้าบัญชีหน้าแรกทีม่ ชี ่อื
เจ้าของบัญชี
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาเนาหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็ นปั จจุบนั
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา
เป็ นต้น
- กรณีทเ่ี ดินทางเป็ นครอบครัว หากใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยืน่ ขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลใน
ครอบครัวด้วย แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่า
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จะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าจะต้องทาจดหมายรับรองการเงิน
พร้อมระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองทัง้ บิดาและมารดา
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจาก
อาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม ทาง
บริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่าน
ทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมายื่นเดีย่ วและแสดง
ตัวทีส่ ถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศตามทีร่ ะบุ
เท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทาง
อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นหลัก

*************************************************************************************************************
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กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่งยื่นคาร้องขอ
วีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใน

ระบบออนไลน์ จุดละ 200 บาท / ท่าน
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษี ยณ / แม่บ้าน / 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).........................................
Europe Benelux-France 9 D/TG, (D-N-B-L-F) (FRA//CDG), 15-23Sep/22-30Sep2018

15

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

ไม่เคย
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ตัง้ แต่วนั ที่
รวม

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

ถึงวันที่

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

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่

ไม่เคย

เคย

กรณี ท่ ีทา่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุ วนั 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

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

Europe Benelux-France 9 D/TG, (D-N-B-L-F) (FRA//CDG), 15-23Sep/22-30Sep2018

17

