รหัสทัวร B2B2000057

ทัวรเยอรมัน ฝรัง่ เศส สวิตเซอรแลนด 8 วัน 5 คืน (TG)

แฟรงคเฟรต | สตารสบูรก
 | กอลมาร | ลูเซิรน | ยอดเขาริกิ | ปารีส | พระราชวังแวรซาย

ENCHANTED VILLAGE IN EUROPE
เยอรมัน ฝรังเศส สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

เดินทาง เมษายน – พฤษภาคม 63

ราคาแนะนําเริมต้นเพียง

55,900.-

เสนทางการเดินทาง

วันที่ 1. กรุงเทพฯ - แฟรงคเฟรต

วันที่ 2. แฟรงคเฟรต
 – จัตรุ ัสโรเมอร – สตารสบูรก

วันที่ 3. สตารสบูรก
 – ริโบวิลล – รีคเวียร – กอลมาร – ลูเซิรน
วันที่ 4 ลูเซิรน – ยอดเขาริกิ – ดิจอง

วันที่ 5. ดิจอง – TROYES OUTLET – ปารีส
วันที่ 6. ปารีส – พระราชวังแวรซาย – ชอปปงﻤ
วันที่ 7. ปารีส – สนามบิน
วันที่ 8.กรุงเทพ
วันที่ 1

กรุงเทพฯ – แฟรงคเฟรต

20.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร D
23.45 น.
วันที่ 2

06.15 น.

ประตู 2 พบเจาหนาทีค
่ อยอํานวยความสะดวก

ออกเดินทางสูแฟรงคเฟรต โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920

แฟรงคเฟรต
 – จัตรุ ัสโรเมอร – สตารสบูรก


เดินทางถึงสนามบินแฟรงคเฟรต
 ประเทศเยอรมัน

(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง ) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากร นําทานเดินทางเขาสูตวั เมืองแฟรงกเฟรต (Frankfurt) ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ

และพาณิชยที่สําคัญของเยอรมนี รวมทัง้ เปนศูนยกลางการธนาคารการเงินและการคา
หุนที่สําคัญของประเทศ ผานชมสถานีรถไฟแฟรงคเฟรต
 ซึง่ ถือไดวา เปนสถานีรถไฟ

ตนแบบของหัวลําโพงประเทศไทย ครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 นํา
เที่ยวชมจัตุรัสโรเมอร (Romerberg) ซึง่ เปนจัตุรัสที่เกาแกที่สด
ุ ในเมือง ดานขางก็คือ
THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาวาการเมือง ซึง่ อยูท
 างดาน
ตะวันตกเฉียงเหนือของจัตรุ ัสโรเมอร

กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองสตราสบูรก
 (Strasbourg) ประเทศฝรัง่ เศส เมืองหลวง
แหงแควนอัลซาส (Alszce)

ที่มี 2 วัฒนธรรม คือฝรัง่ เศสและเยอรมนี เนือ
่ งจากผลัดกันอยูภ
 ายใตการปกครองของ
2 ประเทศนี้สลับกันไปมา สตราสบูรก
 เปนเมืองใหญมีสถาปตยกรรมสมัยโบราณเปน
คํ่า

ที่พก
ั

รองรอยประวัตศ
ิ าสตรใหชาวเมืองปจจุบันไดชน
ื่ ชม

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

เดินทางเขาสูที่พก
ั 7HOTEL & FITNESS หรือเทียบเทา

วันที่ 3

สตารสบรู ก – ริโบวิลล – รีคเวียร – กอลมาร – ลูเซิรน

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําเดินทางโดยรถโคชสูเมือง ริโบวิลล (Ribeauville) เมืองเล็กๆทีถ
่ ก
ู ลอมรอบดวย

กําแพงเมืองโบราณภายในเมืองยังคงกลิ่นอายของเมืองแบบยุโรปกลางไดเปนอยางดี
และยังคงมีโบสถ สไตลกอธิคอีกสองแหงคือโบสถเซนตแกรกรอรี่และโบสถออกัสติน

เดินทางตอสูเมืองริควีร (Riquewihr) เมืองในเสนทางสายไวนแหงแควนอัลซาคที่มี

ชื่อเสียงในฝรั่งเศส นั่งรถผานชมบริเวณไรองุนที่ปลูกกันตามแนวไหลเขาที่ลดหลั่นไปมา

กอนนําทานเขาไปเดินเลนในตัวเมืองเกาที่มขี นาดเล็กกะทัดรัด แตไดรับการอนุรก
ั ษไว
อยางสวยงาม บรรยากาศภายในหมูบานจะคลายกับเดินเขาไปเหมือนหลงอยูในเมือง
แหงเทพนิยาย เนือ
่ งจากบานเกือบทุกหลังจะตกแตง และประดับประดาดวยดอกไม

ตุกตาหรือของชิ้นเล็กชิ้นนอยที่นารักๆเต็มไปหมด จากนั้นนําทานเดินทางตอสู เมือง
กอลมาร (Colmar) ที่ไดชื่อวาเปนเมืองหลวงของไวนแหงแควนอาลซัส (Capitale

des Vins d'Alsace) เปนเมืองทีม
่ ีชื่อเสียงในการอนุรก
ั ษเมืองใหคงบรรยากาศของ

เมืองโบราณ โดยเฉพาะในตัวเมืองเกาที่เรียงรายไปดวยเรือนไมเกาแก รานคาสวยงาม

โบสถ พิพิธภัณฑ คริสตศาสนสถาน และรานคาและทีอ
่ ยู อาศัยที่คงสภาพเหมือนเมืองใน
ยุคกลางไดอยางดีสด
ุ แหงหนึง่ ในประเทศ เมืองนี้มค
ี ลองตัดไปมา จนไดรับสมญานามวา
“Little Venice” นําทานถายรูปกับ มหาวิหารเซ็นตมารติน โบสถคาทอลิกเกาแก

ขนาดใหญที่สรางขึ้นจากหินสีชมพูทงั้ หลัง สรางขึน
้ ในราวป ค.ศ. 1234-1365 ถือเปน
โบสถที่ใหญที่สด
ุ ของเมืองกอลมาร สรางดวยสถาปตยกรรมสไตลโกธิคที่สวยงามโออา

กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

เดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ

สวิตเซอรแลนด ทีถ
่ ูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากนัน
้ พาทานชมสิงโตหิน

แกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพือ
่ เปนอนุสรณ
รําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรัง่ เศสเมื่อป
ค.ศ.1792 นําทานชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึง่ มีความยาวถึง 204

เมตร ทอดขามผานแมนํ้ารอยส (Reuss River) อันงดงามซึง่ เปนเหมือนสัญลักษณของ
เมืองลูเซิรน เปนสะพานไมทม
ี่ ีหลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1333
โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัตศ
ิ าสตรของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน

จากนั้นใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิส เชน ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ,
นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน

วันที่ 4

ลูเซิรน
 – ยอดเขาริกิ – ดิจอง

ที่พก
ั

เชา

เดินทางเขาสูที่พก
ั IBIS STYLE LUZERN หรือเทียบเทา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานลองเรือทะเลสาบลูเซิรน (lake Lucerne Cruise) ทะเลสาบสี่พน
ั ธรัฐทีม
่ ีขนาด
ใหญเปนอันดับที่4 ของประเทศมีความงดงามของทัศนียภาพอยูทา มกลางหุบเขาที่โอบ

ลอม เรือเทียบทาที่หมูบา นวิทซนาว (Vitznau) จากนั้นนั่งรถไฟไตเขาริกิ (Rigi) ทีถ
่ ือ

ไดวา เปนรถไฟไตเขาที่เกาแกที่สุดในยุโรป และยังเปนอันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชิงตัน
ในมลรัฐนิวแฮมปเชียร ในสหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดับนํา้ ทะเล 1,797 เมตร ยอด
เขาริกิ (Rigi Kulm) นีม
้ ีทม
ี่ าจากคําวา Mons Regina แปลไดวา ราชินแิ หงภูเขา

เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศนของยอดเขาอืน
่ ๆ ไดรอบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรา
มาโอบลอมดวยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug

กลางวัน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

จากนั้นเดินทางสูเมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแหงแควนเบอรกัน
ดี ผานทุง ราบอันกวางใหญแหลงผลิตมัสตารดชื่อดัง อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในการผลิตไวน

ชั้นเลิศอีกดวย ผานชมอาคารบานเรือนสมัยเรเนสซองส โบสถและวิหารเกาแกในสมัยยุค
กลาง ซึ่งมีจด
ุ เดนคือ การมุงหลังคาดวยกระเบือ
้ งสีแดงสดจัดเรียงเปนลวดลายงดงาม

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

วันที่ 5

ดิจอง – TROYES OUTLET – ปารีส

ที่พัก

เชา

นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั MERCURE DIJON หรือเทียบเทา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู McArthurGlen Designer Outlet in Troyes ใหเวลาทานได
อิสระชอปปง ﻤสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน GUCCI, PRADA, BALLY,

HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX,
กลางวัน
บาย

GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

เดินทางสู มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองทีม
่ ีมนตเสนหอ
 ัน
เหลือลน ที่นก
ั ทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด กรุงปารีสเปนหนึง่ ในศูนยกลางทาง

เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแหงหนึง่ ของโลก ทีท
่ รงดวยอิทธิพลของการเมือง

การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปนหนึง่ ในเมืองที่
สําคัญที่สด
ุ แหงหนึ่งของโลก

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ที่พก
ั

นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเทา

วันที่ 6

ปารีส – พระราชวังแวรซาย – ชอปปงﻤ

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

เดินทางสู เมืองแวรซายส นําเขาชมความงดงามของพระราชวังแวรซาย (Versaille
Palace) อันยิง่ ใหญ (มีไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สรางขึ้นตามพระราช

ประสงคของพระเจาหลุยสที่ 14 ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ทัง้ จิตรกรรมฝาผนัง

รูปปﻤน รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเปนการใชเงินอยางมหาศาล พาทานชมหองตางๆ

ของพระราชวัง เชน โบสถหลวงประจําพระราชวัง,ทองพระโรงที่ตกแตงอยางวิจิตรบรรจง
, หองอพอลโล, หองเมอคิวรี,่ หองกระจก (Hall of Mirror) ที่มค
ี วามยาวถึง 73 เมตร

ซึ่งเปนหองทีพ
่ ระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณมหาราชเคยเขาถวาย
สาสนตอพระเจาหลุยสที่ 14 แหงฝรัง่ เศส อีกทั้งยังเปนหองที่ใชสําหรับจัดงานเลี้ยงและ
เตนรําของพระนางมารี อังตัวแนตต มเหสีของพระเจาหลุยสที่ 16, ชมหองบรรทมพระ
ราชินีทต
ี่ กแตงอยางงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยงิ่ ใหญ

กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

นําเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผานลานประวัติศาสตรจัตรุ ัสคองคอรด

(Place de la Concorde) ทีพ
่ ระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูก

ตัดสินประหารชีวต
ิ โดยกิโยตินในสมัยปฏิวัตฝ
ิ รัง่ เศส จากนั้นเขาสูถ
 นนสายโรแมนติกช

องปเอลิเซ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตรุ ัสคองคอรดตรงสูประตูชัยนโป

เลียน, นําชมและถายรูปคูก
 ับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณแหง
ชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาสเตอรลิทซในป1805 โดยเริม
่ สรางขึ้นในป

ค.ศ.1806 แตมาแลวเสร็จในป ค.ศ.1836 ใหเวลาทานไดเลือกซื้อสินคาชั้นนําบนถนน
ชองปเอลิเซ ที่เต็มไปดวยรานคาสุดหรูหรา สินคาแฟชั่นมากมาย แลวนําถายรูปเปนที่
ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณที่โดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีสดวย
ความสูงถึง 1,051 ฟุต

ซึ่งสรางขึ้นในป ค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร

จากนั้นนําทานลองเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมนํ้าแซนด ที่
ไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคาร
ตางๆตลอดสองฝากฝง ﻤแมนาํ้ เปนอีกหนึง่ ประสบการณที่นาประทับใจ โดยเรือจะลอง
ผานมหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกวา 800 ป

เปนมหาวิหารสถาปตยกรรมสไตลโกธิคที่งามเลิศ โดดเดนดวยหอคอยคูหนาทรงเหลี่ยม
และยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง 96 เมตร เปนสถานที่

ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวางพระเจาหลุยสที่ 16 กับพระนางมารี อังตัวแนตต และ
ยังเปนจุดกิโลเมตรทีศ
่ ูนยของประเทศฝรั่งเศสอีกดวย หลังจากนั้นเชิญเลือกซื้อสินคา
แฟชั่นอยางเต็มอิม
่ ในราคาถูกที่รา นคาปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เชน

เครื่องสําอางค นํา้ หอม นาฬิกาหรือกระเปา จากนั้นพาทานสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็ม

ไปดวยนักชอปปง ﻤจากทัว่ ทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญสุดหรูใจกลางกรุงปารีสทีแ่ กล
เลอรี่ ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) หรือทานสามารถเลือกซื้อสินคาของสวิส
จากราน Bucherer รานดังของสวิส ทีม
่ ีสาขาเปดอยูใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคา

มากมาย อาทิเชน ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex,
คํ่า

ที่พก
ั

วันที่ 7
เชา

Omega, Tag Heuer เปนตน

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเทา

ซูริค – สนามบิน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําเดินทางสู สนามบิน เพือ
่ ใหทา นมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลา
ในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน

 รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG931
13.40 น. ออกเดินทางกลับสูก

วันที่ 8

กรุงเทพฯ

05.55 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดวยความสวัสดิภาพ
ENCHANTED VILLAGE IN EUROPE

เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิตเซอรแลนด 8 วัน 5 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพก
ั 2-3
ทาน

ทานละ

เด็กอายุไมเกิน 12

เด็กอายุไมเกิน 12

(เสริมเตียง)

(ไมเสริมเตียง)

ป

ทานละ

ป

ทานละ

ไมรวมตั๋ว
ทานละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ทานละ

5 - 12 เม.ย. 63

69,900

69,900

69,900

37,725

9,900

11 - 18 เม.ย. 63

69,900

69,900

69,900

34,015

9,900

13 - 20 เม.ย. 63

69,900

69,900

69,900

37,725

9,900

1 – 8 พ.ค. 63

55,900

55,900

55,900

33,295

9,900

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการใหบริการ
1.

ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ทีน
่ ั่งจะยืนยันเมือ
่ ไดรับเงินมัดจํา

2.

สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม
่ อ
ี ายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทํา

3.

4.

5.

แลวเทานั้น

การจองคิวยื่นวีซา ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสง สําเนาหนาพาสปอรตทางบริษท
ั
ขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที
หากทานที่ตอ
 งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลก
ู คาอยูต
 างจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจา ยที่เกิดขึ้น

การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน

ทั้งแบบหมูค
 ณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่

6.

หากในคณะของทานมีผต
ู องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ,

มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง

เนื่องจากการเดินทางเปนหมูค
 ณะ หัวหนาทัวรมค
ี วามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทงั้ หมด
อัตราคาบริการนี้รวม
1

คาตัว๋ เครือ
่ งบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ

(ในกรณีมีความประสงคอยูต
 อ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย

การบิน)

2.

คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

4.

คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)

3.
5.

6.
7.

คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ

คาเขาชมสถานที่ทอ
 งเที่ยวตามรายการ

คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาที่)

คาประกันอุบต
ั ิเหตุคม
ุ ครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000

บาท

คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม
เงื่อนไขกรมธรรม)

ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได

เบี้ยประกันเริม
่ ตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

เบี้ยประกันเริม
่ ตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มอ
ี ายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **
8.
9.

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั ิเหตุ 1.5 ลานบาท]

คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
คาภาษีมูลคาเพิม
่ 7%

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1.

2.

คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

คาใชจา ยสวนตัว อาทิเชน คาเครือ
่ งดืม
่ ที่สงั่ พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด,

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คานํา้ หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30

ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คา

3.
4.
5.

6.
7.

กระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน

คาธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน
้ ราคา

คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึง่ ทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทาน
เอง

คาธรรมเนียมวีซา (ประมาณ 3,500 บาท ชําระหนางาน)

คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (16 EURO)
คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 EURO)

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง

หากทานไมผา นการอนุมต
ั ิวีซา หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา
1.

2.

การพิจารณาวีซา เปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารทีด
่ ีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น

กรณีทา นใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซา ของทาน
ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซา ทีค
่ อ
 นขางนานและอาจไมสามรถดึงเลม

3.

ออกมาระหวางการพิจารณาอนุมต
ั ิวีซา ได

สําหรับผูเดินทางที่ศก
ึ ษาหรือทํางานอยูตา งประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศทีต
่ นพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น

4.

หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริม
่ เดินทางออกนอกประเทศ

หากนับแลวตํา่ กวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกบ
ั ทางบริษท
ั ดวย เนื่องจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนา

5.

หนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซา ไมตํ่ากวา 3 หนา

ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม

รับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ
ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นงั่ บนเครื่องบิน
1.

2.

3.

ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋ เครือ
่ งบินแลว หากทานยกเลิกทัวร

ไมวา จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก
์ ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจา ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง

หากตัว๋ เครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์เรียกเก็บคาใชจา ยตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย

นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉก
ุ เฉิน และผูที่จะนัง่ ตองมี

คุณสมบัตต
ิ รงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท
 ี่มรี างกายแข็งแรง และ

ชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญ
 หา เชน สามารถเปดประตู
ฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทม
ี่ ีปญหาทางดานสุขภาพและ

รางกาย และอํานาจในการใหทน
ี่ ั่ง Long leg ขึ้นอยูก
 ับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการ
บิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.

แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง

คืนคาใชจา ยทัง้ หมด

2.

แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง

4.

แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

3.

แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง
ทั้งหมด

เก็บคาใชจา ย ทานละ 10,000 บาท

เก็บคาใชจา ย ทานละ 20,000 บาท

5.

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจาก

เกิดความเสียหายตอทางบริษท
ั และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอง
6.

นําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่ จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน ไปยังคณะตอไปแตทั้งนีท
้ าน

จะตองเสียคาใชจา ยที่ไมสามารถเรียกคืนไดคอ
ื คาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และ
7.

คาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ

กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบ
ั การอนุมต
ั วิ ีซาจากทางสถานทูต (วีซา ไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษท
ั ฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจา ยที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครือ
่ งบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว) คาสวนตางในกรณีทก
ี่ รุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน

8.

กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

9.

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการหามของ

การไมคืนคาทัวรทั้งหมด

เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทงั้ หมด

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหอ
 งพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง

(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกบ
ั 1 เตียงพับเสริม

2.

โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มอ
ี ุณหภูมิ

3.

กรณีทม
ี่ งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

ตํ่า

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพือ
่ ใหเกิด

ความเหมาะสม

4.

โรงแรมในยุโรปทีม
่ ีลก
ั ษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน

หองที่มขี นาดกะทัดรัตและไมมอ
ี างอาบนํ้า ซึง่ ขึ้นอยูก
 ับการออกแบบของแตละโรงแรม
นั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลก
ั ษณะแตกตางกัน

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (ฝรั่งเศส)

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ 7-10 วันทําการ
ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา TLS Contact

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และ
สําเนา 1 ชุด

ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเรื่อย ๆ**
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวี

ซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทาง
จะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)

***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือ

นักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการ
ยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม

สามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดนี้รวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย***
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ

***ใบหนาสูง2.5- 3 CM.ขึ้นอยูกับลักษณะใบหนาของแตละบุคคล พื้นหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน

6 เดือน รวบผม ใหเห็นหู เห็นคิ้ว หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะ
หมึก.และไมมรี องรอยชํารุด***
ตัวอยางรูป

3. หลักฐานการทํางาน
-

เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุ

-

กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาที่

-

เปนพนักงาน

ไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)

โฉนดที่ดิน เปนตัน

หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน, วันลา

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)

-

นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO WHOM IT MAY
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)

4. หลักฐานการเงิน
-

กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป

ยอนหลัง 3 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน

กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement เพื่อใหอัพเดทไมเกิน 15 วันหรืออยูในเดือนที่ยื่นวีซา

-

กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใชสําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพยยอนหลัง 3 เดือน

-

**Bank Statement จะตองสะกดชื่อ-นามสกุลใหตรงกับพาสปอรต แสดงเลขที่บัญชีครบทุกตัว และ

-

(ของผูที่ออกคาใชจาย)

จะตองมีแสดงทั้งหมดในทุก ๆ หนา

***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถาธนาคารออกมาเปนรูปแบบที่เปนตัวครึ่งกระดาษ A4 ไม
สามารถใชยื่นได รบกวนแจงธนาคารใหออกเปนรูปแบบฉบับเด็ม

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีตด
ิ ลบ บัญชีกระแสรายวัน
พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน**

5. เอกสารสวนตัว
-

สําเนาทะเบียนบาน
บัตรประชาชน

สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป)

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา

พาสปอรตมารดามาดวย
-

หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา

พาสปอรตบิดามาดวย
-

หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุต ร

เดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใด
เปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว

*** กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ

เพิ่มเติม

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศฝรั่งเศส

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากทางเราจะใชขอมูลนี้ในการจองคิวนัดหมายให

ทานกอนและไมสามารถแกไขไดอีก เพราะฉะนั้นเอกสารที่ทานสงตามมาที่หลังจะตองตรงกับขอมูลที่ทาน
กรอกใหมาเทานั้น)

ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..…
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..

5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………
6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….…………………

7. สัญชาติปจจุบัน ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน…………………………..

8. เพศ

9. สถานภาพ

ชาย

โสด

หยา

หญิง

แตงงาน (จดทะเบียน)
แยกกันอยู

แตงงาน (ไมจดทะเบียน)

อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….

หมาย (คูสมรสเสียชีวิต)

10. ในกรณีที่ผูสมัครขอวีซาเปนเด็ก อายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ใหใสชื่อ และที่อยู ผูปกครอง

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………รหัสไปรษณีย…
 ……………..…
11. ที่อยูปจจุบันของผูขอวีซา

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
 …………..……………

E-MAIL (ตองระบุ)............................................................................................

หมายเลขโทรศัพทมือถือที่ติดตอได..................................................................

12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน)
.......................................................................................................

13. ชื่อบริษัทหรือรานคา และที่อยู หมายเลขโทรศัพท / สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูของ
สถาบันศึกษา

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
 ……….……
14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
ไมเคย

เคยได ใชไดตั้งแตวันที่..........................ถึงวันที่............................

15. เคยถูกพิมพลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี้
ไมเคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย**

16. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม
ไมเคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ
ตัวผูขอวีซาเอง

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ
เงินสด

เช็คเดินทาง

มีผูอื่นออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)

กรุณาระบุชื่อ ......................................................

…………………………………………………..…
สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ
เงินสด

บัตรเครดิต

ที่พักที่มีผูจัดหาให

ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว

ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว

ชําระคาที่พักลวงหนาแลว
อื่นๆ (โปรดระบุ)

คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให

อื่นๆ (โปรดระบุ)

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้
บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น

