
 

 

รหัสทัวร B2B1902446 
ทัวรยุโรป Wonderful Alsace and Beautiful Danube River 
เยอรมนี ฝร่ังเศส ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน (EK) 
เขาชมปราสาทไฮเดลเบิรก  
เท่ียวเมืองสวยแควนอัลซาส เมืองกอลมาร อองกีเชม ริคเวียร และ สตารสบูรก  
ชมยอดเขาซุกสปตเซ ยอดเขาที่สูงท่ีสุดในเยอรมนี 
เขาชมพระราชวังเชินบรุนน ที่วิจิตรตระการตา  
ลองเรือผานชมรัฐสภาท่ีสุดแหงความสวยงามของกรุงบูดาเปสต 
ชิมเมนูท่ีตองไมพลาด...ขาหมูเยอรมัน, กระดูกหมู Rib of Vienna, ซุปกุลาซ       

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพ  
18.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

ประตู 8 เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาท่ี คอยตอนรับ
และอํานวยความสะดวก 

21.25 น. ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเท่ียวบินที ่EK 373 
วันท่ี 2 ดูไบ – แฟรงกเฟรต – ไฮเดลเบิรก – สตราสบูรก 
00.50 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบรอเปล่ียนเคร่ือง 
03.45 น. ออกเดินทางตอสูแฟรงคเฟรต โดยเท่ียวบินที่ EK 43 
08.50 น. ถึงสนามบินแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมนี (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศ

ไทย 5 ช๋ัวโมง และจะเปล่ียนเปน 6 ช๋ัวโมงในวันท่ี 29 ตุลาคม 2562) 
นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานเดินทางเขาสูตัว
เมืองแฟรงกเฟรต (Frankfurt) ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยที่
สําคัญของเยอรมนี รวมทั้งเปนศูนยกลางการธนาคารการเงินและการคา
หุนที่สําคัญของประเทศ ผานชมสถานีรถไฟแฟรงคเฟรต ซ่ึงถือไดวาเปน
สถานีรถไฟตนแบบของหัวลําโพงประเทศไทย คร้ังเม่ือคราวเสด็จ
ประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 นําเท่ียวชมจัตุรัสโรเมอร (Romerberg) 
ซ่ึงเปนจัตุรัสที่เกาแกที่สุดในเมือง ดานขางก็คือ THE ROMER หรือ 
Frankfurt City Hall หรือศาลาวาการเมือง ซ่ึงอยูทางดานตะวันตก
เฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร นําทานออกเดินทางโดยรถโคชสู เมืองไฮเด
ลเบิรก (Heidelberg) เปนเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ต้ังอยูบริเวณฝم�ง



 

 

แมน้ําเน็กคาร (Neckar River) อดีตเมืองศูนยกลางการศึกษาท่ีสําคัญ
ของเยอรมัน เปนท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัย
แหงแรกของเยอรมัน ดวยความสวยงามของเมืองน้ีทําใหมีนักทองเท่ียว
นับลานคนในแตละปตองมาเยือนเมืองแหงน้ี แลวนําทานผานชมยาน
การคาและแหลงรวมของนักศึกษานานาชาติ 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย จากน้ันนําเขาชมปราสาทไฮเดลเบิรก (Heidelberg Castle) ที่สราง

ข้ึนอยูบนเชิงเขาเหนือแมน้ําเน็กคาร ซ่ึงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนของ
เมืองไดโดยรอบ โดยตัวปราสาทสรางดวยหินทรายสีแดงซ่ึงมีอายุกวา 
900 ป ชมประตูคืนเดียว (Elisabeth’s Gate) ท่ีสรางข้ึนโดยคําส่ัง
ของพระเจาเฟเดอริก ที่สรางเพ่ือเปนของขวัญวันเกิดแด พระมเหสี อลิ
ซาเบธ ซ่ึงสรางเสร็จภายในคืนเดียว จากน้ันชมถังไวนที่ใหญที่สุดในโลกมี
ความจุถึง 220,000 ลิตร จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองสตราสบูรก 
(Strasbourg) ประเทศฝร่ังเศส เมืองหลวงแหงแควนอัลซาส (Alszce) 
ที่มี 2 วัฒนธรรม คือฝร่ังเศสและเยอรมนี เน่ืองจากผลัดกันอยูภายใต
การปกครองของ 2 ประเทศน้ีสลับกันไปมา สตราสบูรก เปนเมืองใหญมี
สถาปตยกรรมสมัยโบราณเปนรองรอยประวัติศาสตรใหชาวเมืองปจจุบัน
ไดช่ืนชม 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก  เดินทางเขาสูท่ีพัก MERCURE STRASBOURG AEROPORT 

หรือเทียบเทา 



 

 

บาย จากน้ันจากน้ันเดินทางตอสูหมูบานอองกีเชม (Eguisheim) ประเทศ
ฝร่ังเศส หมูบานท่ีไดรับการขนานนามวาเปน “อีกหน่ึงหมูบานท่ีสวยท่ีสุด
ของฝร่ังเศส” อีกทั้งยังเปนหมูบานที่ไดรับความนิยมในหมูนักทองเท่ียวแหง
หน่ึงของแควนอัลซาสอีกดวย ทานจะไดชมชมความงดงามไปตามถนนกอน

วันที่ 3 สตราสบูรก – รีคเวียร - อองกีเชม – กอลมาร – ทิทิเซ – โดเนาเอสชินเกน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมยานริมน้ําฝร่ังเศสนอย หรือ La Petite France หรือ Little 

France เปนยานเกาแกท่ีต้ังอยูท่ีเกาะใหญ กร็องดีล (Grande Île ) บน
ถนน rue des Moulins พ้ืนท่ีประวัติศาสตรแหงน้ีลอมรอบไปดวยแมน้ํา
อิล (River III) ทั้งส่ีดาน นับวาเปนศูนยกลางการทองเที่ยวของเมืองสตราซ
บูรที่มีช่ือเสียงอยางมาก เปนหน่ึงในจุดสําคัญที่สุดของเมืองน้ี ชมความ
งดงามของสถาปตยกรรมบานเรือนริมน้ําตางๆ อีกท้ังยังไดรับการ
ลงทะเบียนเปนมรดกโลกโดย UNESCO ดวยเดินทางตอสูเมืองริค
วีร (Riquewihr) เมืองในเสนทางสายไวนแหงแควนอัลซาคที่มีช่ือเสียงใน
ฝร่ังเศส น่ังรถผานชมบริเวณไรองุนท่ีปลูกกันตามแนวไหลเขาที่ลดหล่ันไป
มา กอนนําทานเขาไปเดินเลนในตัวเมืองเกาที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด แตไดรับ
การอนุรักษไวอยางสวยงาม บรรยากาศภายในหมูบานจะคลายกับเดินเขา
ไปเหมือนหลงอยูในเมืองแหงเทพนิยาย เน่ืองจากบานเกือบทุกหลังจะ
ตกแตง และประดับประดาดวยดอกไม ตุกตาหรือของช้ินเล็กช้ินนอยที่
นารักๆเต็มไปหมด 

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 



 

 

กรวดอันคดเค้ียวของหมูบาน ต่ืนตาไปกับความงดงามของเหลาอาคาร 
บานเรือนท่ียังคงกล่ินอายความเปนยุคกลางไวเปนอยางดี  ชมความเกาแก
ของอาคารไมโบราณท่ีแตงแตมดวยสีสันสีสดใส ชมลานน้ําพุท่ีสรางในแบบ
เรเนสซอง จากน้ันนําทานเดินทางตอสู เมืองกอลมาร (Colmar) ที่ไดช่ือวา
เปนเมืองหลวงของไวนแหงแควนอาลซัส (Capitale des Vins 
d'Alsace) เปนเมืองที่มีช่ือเสียงในการอนุรักษเมืองใหคงบรรยากาศของ
เมืองโบราณ โดยเฉพาะในตัวเมืองเกาท่ีเรียงรายไปดวยเรือนไมเกาแก 
รานคาสวยงาม โบสถ พิพิธภัณฑ คริสตศาสนสถาน และรานคาและที่อยู 
อาศัยท่ีคงสภาพเหมือนเมืองในยุคกลางไดอยางดีสุดแหงหน่ึงใน
ประเทศ เมืองน้ีมีคลองตัดไปมา จนไดรับสมญานามวา “Little 
Venice”  นําทานถายรูปกับ มหาวิหารเซ็นตมารติน โบสถคาทอลิกเกาแก
ขนาดใหญท่ีสรางข้ึนจากหินสีชมพูทั้งหลัง สรางข้ึนในราวป ค.ศ. 1234-
1365 ถือเปนโบสถที่ใหญที่สุดของเมืองกอลมาร สรางดวยสถาปตยกรรม
สไตลโกธิคที่สวยงามโออา นําทานเดินทางสูเมืองโดเนาเอสชินเกน 
(DONAUESCHINGEN) เมืองป�าสนในทิศตะวันตกเฉียงใตของรัฐ 
ประเทศเยอรมนี 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ินเมือง 
ท่ีพัก  เดินทางเขาสูท่ีพัก WYNDHAM GARDEN DONAUESCHINGEN 

หรือเทียบเทา 
วันที่ 4 โดเนาเอสชินเกน - ลินเดา - ทิทิเซ – เขาซุกสปตเซ - พารเทน เคียรเชน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

 จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองทิทิเซ เมืองริมทะเลสาปที่ต้ังอยูในเขตป�าดํา 
(Black Forest) ใหทานไดอิสระชมความงามของบานเรือน ชมทัศนียภาพ
ของทะเลสาบท่ีมีฉากหลังเปนป�าสนอยูบนภูเขา ท่ีเรียกวา แบล็กฟอเรสต 
สถานท่ีอันเปนตนกําเนิดนาฬิกากุกกู ใหทานไดมีโอกาสชิมเคกแบล็กฟอเรส
อันข้ึนช่ือ ณ เมืองตนตํารับตามอัธยาศัย และเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือ
สินคาท่ีระลึก จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองลินเดา (Lindau) เมืองเกา
สไตลบาวาเรียน เมืองที่มีลักษณะเปนเกาะ โดยมี ทะเลสาบคอนสแตนซ
โอบลอมเอาไว อีกทั้งฉากหลังของเมืองมีเทือกเขาแอลป� ท าใหมี
ทัศนียภาพอัน งดงาม เปนอีกหน่ึงเมืองที่สวยงามเปนอันดับตนๆ ของ
เยอรมนี เต็มไปดวยมนตเสนหของสถานท่ี ทองเที่ยว ผูคนท่ีมีสีสนและมี
ชีวิตชีวา เดินทางถึง เมืองลินเดา น าทาน ชมเมืองลินเดานเดินเลนตาม 
ถนนแมกซิมิเลียน ชมบานเรือนท่ีงดงามมากมาย ถายภาพกับศาลาวา
การเมืองเกา Alte Rathaus (Old Town Hall) ท่ีสรางเสร็จในปค.ศ. 
1436 ที่เปนตัวอยางท่ีดีของสถาปตยกรรมในแถบหุบเขาไรน ของเทือกเขา
แอลป� (Alpine Rhine Valley) ที่ผสมผสานกันระหวางศิลปะสไตลกอธิค 
และเรอเนสซองส ที่งดงาม ไดเวลาอันสมควร 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บาย นําเดินทางโดยรถโคชสู สูเมืองการมิช พารเทน เคียรเชน (Garmisch 

Partenkirchen) จากน้ันนําทานสู สถานีรถไฟซุกสปตเซ เพ่ือโดยสาร
รถไฟไตเขาเดินทางข้ึนสู ยอดเขาซุกสปตเซ ภูเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน ให
ทานช่ืนชมทัศนียภาพที่สวยงามตลอด2ขางทาง จนถึงลานหิมะบนความสูง



 

 

ระดับ 2,000เมตร นําทานเปล่ียนเปนกระเชาเคเบิลคารเพ่ือไตระดับความ
สูงสูระดับความสูง 3,000 เมตร ใหเวลาทานเดินเลนถายรูปและช่ืนชม
ความสวยงามของเทือกเขาแอลป� และบนยอดเขาซุกสปตเซ น้ันเปนอีกหน่ึง
พรมแดนทางธรรมชาติของเยอรมันและออสเตรีย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพัก  เดินทางเขาสูท่ีพัก ATLAS GRAND หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 การมิช พารเทน เคียรเชน – ฮัลสตัท – เวียนนา 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 

4,500 ป เมืองที่ต้ังอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจี
สวย งามราวกับภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกท่ีสุดใน 
Salzkammergut เขตที่อยูบนอัพเพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 
76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปนไขมุกแหงออสเตรีย และเปนพ้ืนที่
มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดิน
เที่ยวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บาย นําเดินทางโดยรถโคชสู กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศ

ออสเตรีย ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพ้ืนท่ีอันเขียวชอุม
ของป�าไมแหงออสเตรีย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก       เดินทางเขาสูที่พัก AZIMUT HOTEL VIENNA หรือเทียบเทา   



 

 

วันที่ 6 เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน – Parndorf Outlet – บราติสลาวา    
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเขาชมความงดงามของ พระราชวังเชินบรุนน (Schoenbrunn 

Palace)  แหงราชวงศฮับสบวรก ซ่ึงมีประวัติการสรางมาต้ังแตกลาง
คริสตศตวรรษที่ 16 และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางข้ึนใหมอยาง
สงางามดวยจํานวนหองถึง 1,441 หองในระหวางปค.ศ.1744 - 1749 
เพ่ือใชเปนพระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของทองพระโรง และพลับพลา
ที่ประทับ ซ่ึงไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจงสวยงามไมแพ
พระราชวังแวรซายสของฝรั่งเศส จากน้ันเชิญชอปปم�งสินคาเครื่องแกว
สวาร็อฟสก้ี หรือสินคานานาชนิด อาทิเชน Louis Vitton, Gucci, ราน
นาฬิกา Bucherer, สินคาเส้ือแฟช่ันทันสมัย เชน Zara, H&M ฯลฯ และ
สินคาของฝากเชน ชอคโกแลตโมสารท ในยาน ถนนคารนทเนอร 
(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา ชมถนนสายวงแหวน 
(Ringstrasse) ที่แวดลอมไปดวยอาคารอันงดงามสถาปตยกรรมเกาแก 
ผานชมโรงละครโอเปรา ท่ีสรางข้ึนในระหวางปค.ศ.1863-1869 แตตัว
อาคารไดถูกทําลายไปในระหวางสงครามโลกคร้ังที่ 2 และเปดใหมอีกคร้ัง
ในปค.ศ.1955, ผานพระราชวังฮอฟเบิรก (Hofburg Palace) ซึ่งเปนกลุม
อาคารที่เคยเปนท่ีประทับของราชสํานักฮัปสบูรก มาต้ังแตคริสตศตวรรษท่ี 
13 จนถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20 จากน้ันนําชมบริเวณรอบนอกโบสถสเต
เฟ�นส (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณของกรุงเวียนนา ซ่ึงพระ
เจาคารลท่ี 6 โปรดใหสรางข้ึนในปค.ศ.1713 เพ่ือเปนการแกบนตอความ



 

 

ทุกขยากของประชาชน 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (กระดูกหมู 

Rib of Vienna)   
 นําทานเดินทางสู McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให

เวลาทานไดอิสระชอปปم�ง McArthurGlen Designer Outlet in 
Parndorf สินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน GUCCI, BALLY, 
HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, 
CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL 
และอ่ืนๆอีกมากมาย 
*** เน่ืองจาก OUTLET จะปดทําการในวันอาทิตย ถาหากคณะใดตรงกับ
วันอาทิตยในวันน้ัน ทางบริษัทขอสลับโปรแกรมไปเท่ียวเดินเลนในยานเมือง
เกากรุงบราติสลาวาแทน พรอมทั้งมีบริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตราคารจีน 
*** 

ค่ํา   อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
        เดินทางเขาสูที่พัก BRATISLAVA หรือเทียบเทา    
วันที่ 7 บราติสลาวา – บูดาเปสต – ลองเรือแมน้ําดานูบ - Vaci Street   
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางโดยรถโคชผานยานเกษตรกรรมขามพรมแดนสู กรุง

บูดาเปสต (Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี (Hungary) ซ่ึงได
ช่ือวาเปนเมืองที่ทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเช้ือ
ชาติที่มีอารยธรรม รุงเรืองมานานกวาพันป ถึงกับไดรับการขนานนามวา



 

 

เปน “ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ”  ชมเมืองท่ีไดช่ือวางดงามติดอันดับโลกดวย
ทัศนียภาพบนสองฝم�งแมน้ําดานูบ ชมจัตุรัสวีรบุรุษ (Heroes’ Square) 
บนฝم�งเปสต ท่ีต้ังของ Millenary Monument อนุสาวรียท่ีสรางข้ึนฉลอง 
1,000 ป แหงชัยชนะของชาวแมกยาร 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานสูถนนชอปปم�ง วาซ่ี อุตซา Vaci Street (Vaci út) ถนนความยาว 

กวา 1 กิโลเมตร จุดนัดพบของนักชอปและเปนที่ต้ังของโรงแรมไฮโซ รวม
รานคาแบรนเนมหลากหลายย่ีหอ รานขายของท่ีระลึก คาเฟ� บารใหน่ังกิน
ลมชมวิว หรือ ใหทานไดเดินตลาดสด Central Market Hall (Nagy 
Vasarcsarnok) โดยเปนตลาดในรมท่ีตัวอาคารสรางโดยศิลปะแบบ นีโอ
โกธิค ถือเปนตลาดสดที่ใหญที่สุดในชวงยุคตนคริสศตวรรษที่19 และเกาแก
ที่สุดในบูดาเปสต แหลงรวมวัตถุดิบทองถ่ินของชาวฮังการี เชน พริกปา
ปริกา ตับหาน ถือเปนสินคาสงออกอันดับหน่ึงของประเทศฮังการี อิสระให
ทานไดเดินเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย นําทานลองเรือแมน้ําดานูบอันเลือง
ช่ือ ชมความงามของทิวทัศนและอารยธรรมฮังการีในชวง 600-800 ป
มาแลวท่ีต้ังเรียงรายกันอยู 2 ฟากฝم�ง ชมความตระการตาของอาคารตางๆ 
อาทิ อาคารรัฐสภา ซ่ึงงดงามเปนท่ีร่ําลือ ดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค บน
ตัวอาคารประกอบดวยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากน้ีทานจะไดชม 
สะพานเชน สะพานถาวรแหงแรกที่สรางขามแมน้ําดานูบ โดยนาย 
WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกช้ินที่ใชในการ
สรางไดถูกนํามาจากประเทศอังกฤษเชนกัน (การลองเรือข้ึนอยูกับสภาพ



 

 

อากาศ โดยเฉพาะในชวงฤดุหนาว น้ําในแมน้ําอาจกลายเปนน้ําแข็ง จนไม
สามารถลองเรือได ทางบริษัทขอคืนเงินจํานวน 10 ยูโรตอทาน)    

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพัก  เดินทางเขาสูท่ีพัก HUNGARIA CITY CENTER หรือเทียบเทา    
วันที่ 8 บูดาเปสต – CASTLE HILL – สนามบิน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมบริเวณ CASTLE HILL ซ่ึงเต็มไปดวยสถาปตยกรรมโบราณอัน

ทรงคุณคา ถายรูปดานนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลวชมบริเวณ
รอบนอกโบสถแมทเธียส (Matthias Church) ซ่ึงเคยใชเปนสถานท่ีจัดพิธี
สวมมงกุฎใหกษัตริยมาแลวหลายพระองค ช่ือโบสถมาจากช่ือกษัตริยแมท
เธียส  ซ่ึงเปนกษัตริยที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก  และยังเปนกษัตริยผูทรง
สรางส่ิงกอสรางท่ีงดงามในเมืองหลวงตางๆ อีกมากมาย ซ่ึงสรางในสไตล
นีโอ-โกธิก หลังคาสลับสีสวยงามอันเปนจุดเดนที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัด
จากโบสถเปนอนุสาวรียของพระเจาสตีเฟ�นท่ี 1 พระบรมรูปทรงมา ผลงาน
ประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยูหนา ป�อมชาวประมง 
(Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาท่ีทานสามารถชมความ
งามของแมน้ําดานูบไดอยางดีป�อมแหงน้ีสรางขึ้นต้ังแต ค.ศ.1905 โดยกลุม
ชาวประมงฮังกาเรียน                  

12.00 น. นําคณะเดินทางสู สนามบินเฟเรนซ ลิซท เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืน
ภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซ้ือสินคาในรานคาปลอดภาษี
ภายในสนามบิน 



 

 

16.00 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ EK 112 
***คณะเดินทางวันท่ี 22-30 ต.ค. 62 ออกเดินทาง เวลา 14.50 น. และ
ถึงดูไบ เวลา 23.05 น.*** 

วันที่ 9 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
23.20 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 
 ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK 

376 
***คณะเดินทางวันท่ี 22-30 ต.ค. 62 ออกเดินทาง เวลา 03.30 น. และ
ถึงกรุงเทพฯ เวลา 12.35 น.*** 

13.15 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
       

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหอง
ละ 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12
ป 
 [มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12
ป 
[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 
แตไมถึง7
ป  
[ไมมีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

24 ก.ย.-02 ต.ค. 
62 

49,900.
- 49,900.- 49,900.- 49,900.- 32,900.

- 8,900.- 

08  ต.ค.  - 16 ต.ค. 
62 

49,900.
- 49,900.- 49,900.- 49,900.- 32,900.

- 8,900.- 

22-30 ต.ค. 62 49,900. 49,900.- 49,900.- 49,900.- 32,900. 8,900.- 



 

 

- - 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

เง่ือนไขการใหบริการ 

1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลว
เทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจอง
คิวย่ืนวีซา  
           ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการ
จองทัวรโดย      
           อัตโนมัติ 
3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี  
           กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไม  
           รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 
5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบ
หมูคณะและ 
           ย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจอง
ไดจากทาง 
          เจาหนาที่ 
6.      หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค

ประจําตัว หรือไม    
          สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัว

ตองใหการดูแล   
          สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ

จําเปนตองดูแล  
            คณะทัวรทั้งหมด 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1 คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
        คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไข

กรมธรรม) 
         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูล  
         เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ช้ิน,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศฝร่ังเศส (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันยื่นจํานวนเงิน
โดยประมาณ 3,500 บาท) 



 

 

6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถ่ิน  (16 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูโร) 
 

เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 



 

 

5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 
 

1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหที่น่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  



 

 

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5.     บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัว
เคร่ืองบินแลว)   คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพัก
แบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไม
ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมหีองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 
เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิ
ต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและ
หองพักในเมืองเต็ม  
    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัต  
    และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (ฝร่ังเศส) 

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7-10 วันทําการ 

ย่ืนวีซาแสดงตนท่ีศูนยย่ืนวีซา TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 



 

 

ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 

 

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมชํ่ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทาํงานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี
เพราะการยื�นขอวซีา่จะมเีงื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ และ บาง
สถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี�รวมไปถงึผูเ้ดนิทางที�ถอื
พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สงู2.5- 3 CM.ขึ�นอยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบคุคล  พื�นหลงัขาวเทา่น ั�น ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิ�ว หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื�องประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยชํารดุ*** 

ตวัอยา่งรปู 



 

 

 

 

3. หลกัฐานการทาํงาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชี ื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี�แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สัญญาเชา่ที� 
โฉนดที�ดนิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ�มทํางาน, วนัลา 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที�ออกจากสถาบนัที�กําลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  
- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารท ั�วไป 

ยอ้นหลัง 3 เดอืน ที�ออกจากทางธนาคารเทา่นั�น (รบกวนลูกคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการฝากหรอื
ถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพื�อใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยู่ในเดอืนที�ยื�นวซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรพัยย์อ้นหลัง 3 เดอืน

(ของผูท้ี�ออกคา่ใชจ้่าย)  
- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชื�อ-นามสกุลใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขที�บญัชคีรบทกุตวั และ

จะตอ้งมแีสดงทั �งหมดในทกุ ๆ หนา้ 



 

 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรูปแบบที�เป็นตวัครึ�งกระดาษ A4 ไม่

สามารถใชย้ื�นได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบบัเด็ม 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี� กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้
พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคัด
หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้
พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้
บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สังกดั พรอ้มแนบ
สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย
ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชื�อรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิได้
ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยื�นวซีา่เชงเกนประเทศฝร ั�งเศส 
    (กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื�องจากทางเราจะใชข้อ้มูลนี�ในการจองควินดั

หมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ั�นเอกสารที�ทา่นสง่ตามมาที�หลงัจะตอ้งตรง
กบัขอ้มูลที�ทา่นกรอกใหม้าเทา่น ั�น) 



 

 

ชื�อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชื�อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานที�เกดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศที�เกดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สัญชาตปัิจจุบนั ................................สัญชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจุบนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อื�นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีที�ผูส้มคัรขอวซีา่เป็นเด็ก อายตํุ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ื�อ และที�อยู ่ผูป้กครอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………..… 

11. ที�อยูปั่จจุบนัของผูข้อวซีา่ 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………..…………… 

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืที�ตดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื�อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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



 

 

13. ชื�อบรษัิทหรอืรา้นคา้ และที�อยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื�อ ที�อยูข่อง
สถาบนัศกึษา  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……….…… 

14. วซีา่เชงเกนที�เคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที�..........................ถงึวนัที�............................ 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิ�วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี� 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที� หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผูีอ้ื�นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรุณาระบชุื�อ ......................................................  

สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที�พักที�มผีูจ้ัดหาให ้

   ชําระค่าที�พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั �งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระค่าพาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระค่าพาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื�นๆ (โปรดระบ)ุ     อื�นๆ (โปรดระบ)ุ    

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเก ี�ยวขอ้งใดๆท ั�งส ิ�น 
ท ั�งนี�บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั�น 

 


