
 

 

รหัสทัวร  B2B2000057 
ทัวรเยอรมัน ฝร่ังเศส สวติเซอรแลนด 8 วัน 5 คืน (TG) 
แฟรงคเฟรต  | สตารสบูรก | กอลมาร | ลูเซิรน | ยอดเขาริกิ | ปารีส | พระราชวังแวรซาย 

 
 
 
 
 

 

ENCHANTED VILLAGE IN EUROPE 
เยอรมัน ฝรั�งเศส สวิตเซอรแ์ลนด ์8 วัน 5 คืน 

โดยสายการบินไทย (TG) 

ราคาแนะนําเริ�มตน้เพยีง 55,900.- เดินทาง เมษายน – พฤษภาคม 63 



 

 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ - แฟรงคเฟรต   
วันที่ 2. แฟรงคเฟรต – จัตุรัสโรเมอร – สตารสบูรก  
วันที่ 3. สตารสบูรก –  ริโบวิลล – รีคเวียร – กอลมาร – ลูเซิรน 
วันที่ 4  ลูเซิรน – ยอดเขาริกิ – ดิจอง 
วันที่ 5. ดิจอง – TROYES OUTLET – ปารีส  
วันที่ 6. ปารีส – พระราชวังแวรซาย – ชอปปم�ง 
วันที่ 7. ปารีส – สนามบิน 
วันที่ 8.กรุงเทพ 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ  –  แฟรงคเฟรต 
20.30 น. 
 
23.45 น. 

คณะพรอมกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร D 
ประตู 2 พบเจาหนาทีค่อยอํานวยความสะดวก 
ออกเดินทางสูแฟรงคเฟรต โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920 

วันที่ 2 แฟรงคเฟรต – จัตรุัสโรเมอร – สตารสบูรก 
06.15 น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ช่ัวโมง ) นําทานผานพธิีตรวจคนเขาเมอืงและ
ศุลกากร นําทานเดินทางเขาสูตัวเมอืงแฟรงกเฟรต (Frankfurt) ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ
และพาณิชยที่สําคัญของเยอรมนี รวมทัง้เปนศูนยกลางการธนาคารการเงินและการคา
หุนที่สําคัญของประเทศ ผานชมสถานีรถไฟแฟรงคเฟรต ซึง่ถือไดวาเปนสถานีรถไฟ
ตนแบบของหวัลําโพงประเทศไทย คร้ังเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 นํา
เที่ยวชมจตุัรัสโรเมอร (Romerberg) ซึง่เปนจัตุรัสที่เกาแกที่สดุในเมือง ดานขางกคื็อ 
THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาวาการเมอืง ซึง่อยูทางดาน
ตะวันตกเฉียงเหนือของจัตรัุสโรเมอร 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองสตราสบูรก (Strasbourg) ประเทศฝร่ังเศส เมอืงหลวง

แหงแควนอัลซาส (Alszce)  
ที่มี 2 วัฒนธรรม คือฝร่ังเศสและเยอรมนี เน่ืองจากผลดักันอยูภายใตการปกครองของ 
2 ประเทศน้ีสลับกันไปมา สตราสบูรก เปนเมอืงใหญมีสถาปตยกรรมสมัยโบราณเปน
รองรอยประวติัศาสตรใหชาวเมอืงปจจุบันไดช่ืนชม 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั 7HOTEL & FITNESS  หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 3 สตารสบรูก – ริโบวลิล – รีคเวียร – กอลมาร – ลูเซริน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําเดินทางโดยรถโคชสูเมือง ริโบวิลล (Ribeauville) เมอืงเลก็ๆทีถ่กูลอมรอบดวย
กําแพงเมืองโบราณภายในเมอืงยงัคงกลิ่นอายของเมืองแบบยุโรปกลางไดเปนอยางดี
และยังคงมโีบสถ สไตลกอธคิอกีสองแหงคือโบสถเซนตแกรกรอร่ีและโบสถออกัสติน 
เดินทางตอสูเมอืงริควีร (Riquewihr) เมืองในเสนทางสายไวนแหงแควนอัลซาคที่มี
ช่ือเสียงในฝร่ังเศส น่ังรถผานชมบริเวณไรองุนที่ปลูกกันตามแนวไหลเขาที่ลดหลั่นไปมา 



 

 

กอนนําทานเขาไปเดินเลนในตัวเมืองเกาที่มขีนาดเลก็กะทดัรัด แตไดรับการอนุรักษไว
อยางสวยงาม บรรยากาศภายในหมูบานจะคลายกับเดินเขาไปเหมือนหลงอยูในเมือง
แหงเทพนิยาย เน่ืองจากบานเกือบทกุหลังจะตกแตง และประดับประดาดวยดอกไม 
ตุกตาหรือของช้ินเล็กช้ินนอยที่นารักๆเต็มไปหมด จากน้ันนําทานเดินทางตอสู เมือง
กอลมาร (Colmar) ที่ไดช่ือวาเปนเมืองหลวงของไวนแหงแควนอาลซัส (Capitale 
des Vins d'Alsace) เปนเมืองทีม่ีช่ือเสียงในการอนุรักษเมอืงใหคงบรรยากาศของ
เมืองโบราณ โดยเฉพาะในตัวเมอืงเกาที่เรียงรายไปดวยเรือนไมเกาแก รานคาสวยงาม 
โบสถ พพิิธภัณฑ คริสตศาสนสถาน และรานคาและทีอ่ยู อาศัยที่คงสภาพเหมือนเมืองใน
ยุคกลางไดอยางดีสดุแหงหน่ึงในประเทศ เมืองน้ีมคีลองตัดไปมา จนไดรับสมญานามวา 
“Little Venice”  นําทานถายรูปกับ มหาวหิารเซ็นตมารติน โบสถคาทอลกิเกาแก
ขนาดใหญที่สรางขึ้นจากหินสีชมพูทัง้หลงั สรางขึน้ในราวป ค.ศ. 1234-1365 ถือเปน
โบสถที่ใหญที่สุดของเมืองกอลมาร สรางดวยสถาปตยกรรมสไตลโกธคิที่สวยงามโออา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย เดินทางสูเมอืงลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของ

สวิตเซอรแลนด ทีถู่กหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ันพาทานชมสงิโตหิน
แกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพือ่เปนอนุสรณ
รําลึกถงึการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏวิัติในฝร่ังเศสเมื่อป 
ค.ศ.1792 นําทานชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึง่มีความยาวถงึ 204 
เมตร ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซึง่เปนเหมือนสัญลักษณของ
เมืองลูเซิรน เปนสะพานไมทีม่ีหลงัคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1333 
โดยใตหลงัคาคลมุสะพานมีภาพวาดประวติัศาสตรของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน  
จากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิส เชน ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง,   มดีพับ, 
นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั IBIS STYLE LUZERN  หรือเทียบเทา 
วันที่ 4 ลูเซิรน – ยอดเขารกิิ – ดิจอง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานลองเรือทะเลสาบลูเซิรน (lake Lucerne Cruise) ทะเลสาบสี่พนัธรัฐทีม่ีขนาด

ใหญเปนอันดับที่4 ของประเทศมีความงดงามของทัศนียภาพอยูทามกลางหบุเขาที่โอบ
ลอม เรือเทียบทาที่หมูบานวทิซนาว (Vitznau) จากน้ันน่ังรถไฟไตเขารกิิ (Rigi) ทีถ่ือ
ไดวาเปนรถไฟไตเขาที่เกาแกที่สุดในยุโรป และยังเปนอันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชิงตัน 
ในมลรัฐนิวแฮมป�เชียร ในสหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,797 เมตร ยอด
เขาริกิ (Rigi Kulm) น้ีมีทีม่าจากคาํวา Mons Regina แปลไดวา ราชินิแหงภูเขา 
เพราะสามารถมองเหน็ทิวทัศนของยอดเขาอ่ืนๆ ไดรอบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรา
มาโอบลอมดวยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย จากน้ันเดินทางสูเมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝร่ังเศส อดีตเมอืงหลวงแหงแควนเบอรกัน

ดี ผานทุงราบอันกวางใหญแหลงผลิตมัสตารดช่ือดงั อีกทั้งยงัมีช่ือเสียงในการผลติไวน
ช้ันเลิศอีกดวย ผานชมอาคารบานเรือนสมัยเรเนสซองส โบสถและวิหารเกาแกในสมัยยุค
กลาง ซึ่งมีจดุเดนคือ การมงุหลังคาดวยกระเบ้ืองสีแดงสดจดัเรียงเปนลวดลายงดงาม 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั MERCURE DIJON หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 ดิจอง – TROYES OUTLET – ปารสี 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู McArthurGlen Designer Outlet in Troyes ใหเวลาทานได

อิสระชอปปم�ง สินคาแบรนดเนมมากมาย อาท ิเชน GUCCI, PRADA, BALLY, 
HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, 
GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย เดินทางสู มหานครปารีส (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองทีม่ีมนตเสนหอัน

เหลือลน ที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด กรุงปารีสเปนหน่ึงในศูนยกลางทาง



 

 

เศรษฐกิจและวฒันธรรมที่ลํ้าสมัยแหงหน่ึงของโลก ทีท่รงดวยอิทธิพลของการเมอืง 
การศึกษา บันเทงิ สื่อ แฟช่ัน วิทยาศาสตรและศิลปะ ทาํใหกรุงปารีสเปนหน่ึงในเมอืงที่
สําคัญที่สดุแหงหน่ึงของโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 6 ปารสี – พระราชวงัแวรซาย – ชอปปم�ง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

 เดินทางสู เมืองแวรซายส นําเขาชมความงดงามของพระราชวงัแวรซาย (Versaille 
Palace) อันย่ิงใหญ (มีไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สรางขึ้นตามพระราช
ประสงคของพระเจาหลุยสที ่14 ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง 
รูปปم�น รูปแกะสลักและเคร่ืองเรือน ซึ่งเปนการใชเงินอยางมหาศาล พาทานชมหองตางๆ
ของพระราชวงั เชน โบสถหลวงประจําพระราชวงั,ทองพระโรงที่ตกแตงอยางวิจิตรบรรจง
, หองอพอลโล, หองเมอคิวร่ี, หองกระจก (Hall of Mirror) ที่มคีวามยาวถงึ 73 เมตร 

ซึ่งเปนหองทีพ่ระยาโกษาธบิดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณมหาราชเคยเขาถวาย
สาสนตอพระเจาหลุยสที่ 14 แหงฝร่ังเศส อีกทั้งยงัเปนหองที่ใชสําหรับจัดงานเล้ียงและ
เตนรําของพระนางมารี อังตัวแนตต มเหสีของพระเจาหลุยสที่ 16, ชมหองบรรทมพระ
ราชินีทีต่กแตงอยางงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ย่ิงใหญ 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บาย นําเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผานลานประวติัศาสตรจัตุรัสคองคอรด 

(Place de la Concorde) ทีพ่ระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถกู
ตัดสินประหารชีวติโดยกิโยตินในสมัยปฏวิัตฝิร่ังเศส จากน้ันเขาสูถนนสายโรแมนติกช
องป�เอลิเซ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตรัุสคองคอรดตรงสูประตูชัยนโป



 

 

เลียน, นําชมและถายรูปคูกับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณแหง
ชัยชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศึก เอาสเตอรลิทซในป1805 โดยเร่ิมสรางขึ้นในป 
ค.ศ.1806 แตมาแลวเสร็จในป ค.ศ.1836 ใหเวลาทานไดเลือกซื้อสินคาช้ันนําบนถนน
ชองป�เอลิเซ ที่เต็มไปดวยรานคาสุดหรูหรา สนิคาแฟช่ันมากมาย แลวนําถายรูปเปนที่
ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณที่โดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีสดวย
ความสูงถึง 1,051 ฟตุ    ซึ่งสรางขึ้นในป ค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร  
จากน้ันนําทานลองเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมน้ําแซนด ที่
ไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคาร
ตางๆตลอดสองฝากฝم�งแมน้ํา เปนอีกหน่ึงประสบการณที่นาประทับใจ โดยเรือจะลอง
ผานมหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส (Notre-dame de Paris) อายกุวา 800 ป 
เปนมหาวหิารสถาปตยกรรมสไตลโกธิคที่งามเลิศ โดดเดนดวยหอคอยคูหนาทรงเหลี่ยม
และยอดปลายแหลมบนหลงัคาวหิารสูงจากระดับพื้นดินถงึ 96 เมตร เปนสถานที่
ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวางพระเจาหลุยสที่ 16 กับพระนางมารี อังตัวแนตต และ
ยังเปนจุดกิโลเมตรทีศู่นยของประเทศฝร่ังเศสอีกดวย หลงัจากน้ันเชิญเลือกซื้อสินคา
แฟช่ันอยางเต็มอ่ิมในราคาถกูที่รานคาปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เชน 
เคร่ืองสําอางค น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป�า  จากน้ันพาทานสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็ม
ไปดวยนักชอปปم�งจากทัว่ทกุมมุโลกในหางสรรพสินคาใหญสุดหรูใจกลางกรุงปารีสทีแ่กล
เลอร่ี ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) หรือทานสามารถเลือกซื้อสินคาของสวิส
จากราน Bucherer รานดังของสวิส ทีม่ีสาขาเปดอยูใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคา
มากมาย อาทิเชน ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มดีพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, 
Omega, Tag Heuer เปนตน 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเทา 
วันที่ 7 ซูริค – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเดินทางสู สนามบิน เพือ่ใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลา

ในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษภีายในสนามบิน 
13.40 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที ่TG931 



 

 

วันที่ 8 กรุงเทพฯ 
05.55 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดวยความสวัสดิภาพ   

 
ENCHANTED VILLAGE IN EUROPE 

เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิตเซอรแลนด 8 วัน 5 คืน 
โดยสายการบินไทย (TG) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
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.    ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ทีน่ั่งจะยืนยันเมือ่ไดรับเงินมดัจาํ

แลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทาํ

การจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทั
ขออนุญาติยกเลกิการจองทวัรโดยอัตโนมติั 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจดัเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที ่
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมขีั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่



 

 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ 
มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมคีวามจาํเปนตองดูแลคณะทวัรทัง้หมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจาํนวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 

บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม

เงื่อนไขกรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบรษัิทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7%  
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 
ก.ก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คา
กระเป�าเดินทางหรือของมคีาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทาน

เอง 
5. คาธรรมเนียมวีซา (ประมาณ 3,500 บาท ชําระหนางาน) 
6. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น  (16 EURO) 
7. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (24 EURO) 
 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 
 
 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวซีาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทตู มใิชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารทีดี่และ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทตูงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกบัทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน 
ซึ่งบางสถานทตูใชเวลาในการพิจารณาวีซาทีค่อนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลม
ออกมาระหวางการพิจารณาอนุมติัวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศทีต่นพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 



 

 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํา่กวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทาํหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกบัทางบริษทัดวย เน่ืองจากประวติัการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง ตองเหลอืวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะไม
รับผดิชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถอืเปนหนังสือของทางราชการ 
ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขดีเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแขง็แรง และ
ชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตู
ฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดานสขุภาพและ
รางกาย และอํานาจในการใหทีน่ั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการ
บิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 



 

 

5. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและมผีล
ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจาํนวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจาก
เกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคนืไดคือ คาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที ่สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทวัรหรือมดัจํามาแลว ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจาํต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัว
เคร่ืองบินแลว) คาสวนตางในกรณีทีก่รุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมคืนคาทวัรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที ่ไมวาเหตผุลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทวัรทัง้หมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง 
(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มอุีณหภมูิ
ต่ํา 

3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมอืงเพือ่ใหเกิด
ความเหมาะสม 



 

 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มขีนาดกะทัดรัตและไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (ฝรั่งเศส) 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7-10 วันทําการ 
ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา TLS Contact 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และ
สําเนา 1 ชุด 
ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
 
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย 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
ย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไม
สามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 
 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 
***ใบหนาสูง2.5- 3 CM.ขึ้นอยูกับลักษณะใบหนาของแตละบุคคล  พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 
6 เดอืน รวบผม ใหเห็นหู เห็นคิ้ว หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะ
หมึก.และไมมีรองรอยชํารุด*** 
ตัวอยางรูป 



 

 

 

 
3. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุ

ไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาที่ 

โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน, วันลา 

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

 
4. หลักฐานการเงิน  
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป 

ยอนหลัง 3 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน 
กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement เพื่อใหอัพเดทไมเกิน 15 วันหรืออยูในเดือนที่ย่ืนวีซา 

- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใชสําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพยยอนหลัง 3 เดือน
(ของผูที่ออกคาใชจาย)  

- **Bank Statement จะตองสะกดช่ือ-นามสกุลใหตรงกับพาสปอรต แสดงเลขที่บัญชีครบทุกตัว และ
จะตองมีแสดงทั้งหมดในทุก ๆ หนา 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถาธนาคารออกมาเปนรูปแบบที่เปนตัวครึ่งกระดาษ A4 ไม
สามารถใชย่ืนได รบกวนแจงธนาคารใหออกเปนรูปแบบฉบับเด็ม 
 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีตดิลบ บัญชีกระแสรายวัน 
 พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 



 

 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเดก็อายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัด

หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบดิา จากอําเภอตนสังกดั (โดยบิดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกดั พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�ายใด
เปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา 
  

 
                                                                               

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพ่ิมเติม 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศฝรั่งเศส 
    (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากทางเราจะใชขอมูลน้ีในการจองคิวนัดหมายให

ทานกอนและไมสามารถแกไขไดอีก เพราะฉะนั้นเอกสารที่ทานสงตามมาที่หลังจะตองตรงกับขอมูลที่ทาน
กรอกใหมาเทาน้ัน) 

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



 

 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  
6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….………………… 
7. สัญชาติปจจุบัน ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจบัุน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

  หยา                แยกกันอยู                       หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีที่ผูสมัครขอวีซาเปนเด็ก อายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ใหใสช่ือ และที่อยู ผูปกครอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………รหัสไปรษณีย………………..… 
 
11. ที่อยูปจจุบันของผูขอวีซา 

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

   E-MAIL (ตองระบ)ุ............................................................................................ 
   หมายเลขโทรศัพทมือถือที่ติดตอได.................................................................. 
12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน) 
     ....................................................................................................... 
13. ช่ือบริษัทหรือรานคา และที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยูของ

สถาบันศึกษา  
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………….…… 

 
14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
            ไมเคย                   เคยได   ใชไดต้ังแตวันที่..........................ถึงวนัที่............................ 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................ 
 
**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 
 



 

 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุช่ือ ......................................................   

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…   
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

   
************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ี
บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


