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Paris Colmar Hallstatt Munich 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์D ประต ู2 พบเจา้หนา้ที่คอยอ านวย

ความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ปารีส – พระราชวงัแวรซ์ายน ์– ประตชูยั – หอไอเฟล  

วนัท่ี 3. ปารีส – ลอ่งเรือบาโตมชุ – พิพิธภณัฑน์ า้หอม – ชอ้ปป้ิง 

วนัท่ี 4. ปารีส – แรง็ส ์– กอลมาร ์

วนัท่ี 5. กอลมาร ์– ทิทิตเซ ่– อินสบ์รูก  

วนัท่ี 6. อินสบ์รูก– เบริช์เตท็กาเดน้ – ทะเลสาบโคนิก – ซาลสบ์วรก์  

วนัท่ี 7. ซาลสบ์วรก์ – ฮลัสตทั – มิวนิค 

วนัท่ี 8. มิวนิค – สนามบนิ  

วนัท่ี 9. กรุงเทพฯ 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที ่2 กรุงเทพฯ – ปารีส – พระราชวังแวรซ์ายน ์– ประตูชัย – หอไอเฟล 
00.05 น. ออกเดินทางสูเ่มืองมิลาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930 

*** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่ 8 พ.ย. 62 จะออกเดินทางเวลา 00.05 น. และไปถึงกรุงปารีสเวลา 06.50 
น.*** 

07.10 น. ถึงสนามบินถึงท่าอากาศยานชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝรั่งเศส น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ศลุกากร  
(เวลาทอ้งถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 6 ชั่ วโมงในวันที่ 28 ตุลาคม 2562)  น าท่านเดินทางสู ่    
มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอันดบั 1 ใน 10 ของโลกที่
นกัท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สดุ ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมที่ล  า้สมยัแห่ง
หนึง่ของโลก ที่ทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศกึษา บนัเทิง สือ่ แฟชั่น วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ท าใหก้รุงปารสีเป็นหนึ่ง
ในเมืองที่ส  าคญัที่สดุแห่งหนึ่งของโลก น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวังแวรซ์ายส ์(Versaille Palace) อนัยิ่งใหญ่ 
(มีไกดท์อ้งถ่ินบรรยายในพระราชวงั) ที่สรา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตร
อลงัการ ทัง้จิตรกรรมฝาผนงั รูปป้ัน รูปแกะสลกัและเครือ่งเรอืน ซึง่เป็นการใชเ้งินอย่างมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของ
พระราชวงั เช่น โบสถห์ลวงประจ าพระราชวงั,ทอ้งพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอคิวรี่, หอ้ง
กระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นหอ้งที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทตูไทยสมยัพระนารายณ์
มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลยุสท์ี่ 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทัง้ยงัเป็นหอ้งที่ใชส้  าหรบัจัดงานเลีย้งและเตน้ร  าของ
พระนางมารี องัตัวแนตต ์มเหสีของพระเจา้หลุยสท์ี่ 16 , ชมหอ้งบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม , ภาพเขียน
ปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลยีนที่ยิ่งใหญ่ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
         บ่าย น าเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านลานประวตัิศาสตร ์จตัรุสัคองคอรด์ (Place de laConcorde) ที่พระเจา้

หลยุสท์ี่ 16 และพระนางมารีองัตวัเนต ถกูตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวตัิฝรั่งเศส แลว้ผ่านเขา้สูถ่นนสายโร
แมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจตัรุสัคองคอรด์ตรงสูป่ระตชูยันโปเลียน น าชมและถ่ายรูปคู่กบั
ประตชูยันโปเลยีน (Arc deTriomphe) สญัลกัษณแ์หง่ชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลยีนในศกึ เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดย
เริ่มสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 แลว้จากนัน้น าถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับหอไอเฟล (Tour 

Eiffel) สญัลกัษณท์ี่โดดเดน่สงูตระหง่านคู่นครปารีสดว้ยความสงูถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 ที่บริเวณจตัรุสั
ทรอคคาเดโร ่
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (หอยเอสคาโก)้ 
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั MERCURE PARIS ROISSY หรอืเทียบเทา่   

วันที ่3 ปารีส – ล่องเรือบาโตมุช – พพิธิภณัฑน้์าหอม – ช้อปป้ิง  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นลอ่งเรอืบาโตมชุ (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมน่ า้แซนด ์ท่ีไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงาม
ของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น า้ เป็นอีกหนึ่งประสบการณท์ี่น่าประทบัใจ น าท่าน
เขา้ชม พิพิธภณัฑน์ า้หอม Fragonard พิพิธภัณฑท์ี่จัดแสดงประวัติความเป็นมาและจัดแสดงวิธีการผลิตน า้หอมใน
ปัจจุบนั ของโรงงานผลิตน า้หอมยี่หอ้ Fragonard ยี่หอ้น า้หอมอนัโด่งดงั ที่มีแหล่งผลิตตน้ก าเนิดมาจากเมือง Grasse 
เมืองที่ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองหลวงของโลกน า้หอม โดยพิพิธภณัฑแ์หง่นีก้่อตัง้ขึน้มาในปี 1983 ตวัอาคารเป็นท่ีอยู่เดิมของ นโป
เลียน โบนาปารต์ที่ 3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซึ่งแต่ละหอ้งจดัแสดงเรื่องราวเก่ียวกบับรรจุภณัฑบ์รรจุน า้หอม
ตัง้แตส่มยัอดีตจนถึงปัจจบุนั และบอกเลา่เรือ่งราวการผสมผสานกลิ่นน า้หอมใหม้ีเอกลกัษณอ์นัรญัจวนใจ และหากท่าน
มองหาของฝากจากปารีสที่ไม่เหมือนใคร ท่านสามารถเลือกซือ้น า้หอมจากโรงงานของ  Fragonard ไดโ้ดยตรงตาม
อธัยาศยั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
บ่าย จากนัน้เชิญเลอืกซือ้สนิคา้แฟชั่นราคาถกูในรา้นคา้ปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครือ่งส าอาง น า้หอม นาฬิกา

หรอืกระเป๋า จากนัน้พาทา่นสมัผสักบับรรยากาศที่เต็มไปดว้ยนกัชอ้ปป้ิงจากทั่วทกุมมุโลกในหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ใจกลาง
กรุงปารสีที่แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของสวิสจากรา้น Bucherer  รา้น
ดงัของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยูใ่จกลางกรุงปารสี โดยมีสนิคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เครือ่งหนงั, มีดพบั, นาฬิกายี่หอ้
ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 
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ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั  
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั MERCURE PARIS ROISSY หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่4 ปารีส – แร็งส ์– กอลมาร ์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูเ่มืองแร็งส ์(Reims) ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส เป็นเมืองในจงัหวดัมารน์ในแควน้ช็อง
ปาญาร ์เมืองแร็งสก์่อตัง้ขึน้โดยกอลและกลายมาเป็นเมืองส าคญัระหว่างสมยัจักรวรรดิโรมนั ต่อมาแร็งสก็์มามีบทบาท
ส าคญัตอ่ราชบลัลงักฝ์รั่งเศสในการเป็นสถานท่ีส าหรบัการท าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริยฝ์รั่งเศส น าท่าน
ถ่ายรูปภายนอกกบั มหาวิหารนอเทรอดามแห่งแรงส ์(Cathedral Notre-Dame de Reims) ที่เคยใชใ้นพิธีสวมมงกุฎ
กษัตรยิข์องประเทศฝรั่งเศส มหาวิหารที่เห็นในปัจจบุนัสรา้งบนมหาวิหารเดิมที่ถกูไหมไ้ปเมื่อค.ศ. 1211 ท่ีพระเจา้โคลวิสท่ี 
1ผูถื้อกนัวา่เป็นพระเจา้แผน่ดินองคแ์รกของฝรั่งเศสไดท้ าพิธีรบัศีลจุ่มจากนกับญุเรมี (St. Remi) บาทหลวงของเมืองแรงส์
เมื่อค.ศ. 496ที่มหาวิหารนอเทรอดามแหง่แรง็ส ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าทา่นเดินทางตอ่สู ่เมืองกอลมาร ์(Colmar) ที่ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองหลวงของไวนแ์ห่งแควน้อาลซสั (Capitale des 

Vins d’Alsace) เป็นเมืองที่มีช่ือเสยีงในการอนรุกัษ์เมืองใหค้งบรรยากาศของเมืองโบราณ โดยเฉพาะในตวัเมืองเก่าที่เรียง
รายไปดว้ยเรือนไมเ้ก่าแก่ รา้นคา้สวยงาม โบสถ์ พิพิธภัณฑ ์คริสตศ์าสนสถาน และรา้นคา้และที่อยู่ อาศยัที่คงสภาพ
เหมือนเมืองในยคุกลางไดอ้ย่างดีสดุแห่งหนึ่งในประเทศ เมืองนีม้ีคลองตดัไปมา จนไดร้บัสมญานามว่า “Little Venice”  
น าทา่นถ่ายรูปกบั มหาวิหารเซ็นตม์ารต์ิน โบสถค์าทอลกิเก่าแก่ขนาดใหญ่ที่สรา้งขึน้จากหินสชีมพทูัง้หลงั สรา้งขึน้ในราวปี 
ค.ศ. 1234-1365 ถือเป็นโบสถท์ี่ใหญ่ที่สดุของเมืองกอลมาร ์สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิคที่สวยงามโออ่า่ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง  
ที่พัก น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั MERCURE UNTERLINDEN หรอืเทียบเทา่  

วันที ่5 กอลมาร ์– ททิติเซ่ – อินสบ์รูก  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองทิทิตเซ ่เมืองรมิทะเลสาปท่ีตัง้อยูใ่นเขตป่าด า (Black Forest) นอกจากเป็นเมืองตน้ก าเนิดของเคก้
แบลก็ฟอเรสตร์สเลศิแลว้ ทิติเซ ่ยงัเป็นแหลง่ผลติ นาฬิกากุ๊กก ูท่ีดีท่ีสดุในโลก อิสระใหท้า่นชมทศันียภาพของทะเลสาบท่ีมี
ฉากหลงัเป็นป่าสนอยู่บนภเูขา ที่เรียกว่า แบล็กฟอเรสต ์อนัมีเหตมุาจากพืน้ที่ป่ามีตน้สนปกคลมุอยู่มากจนแสงแดดไม่
สามารถสอ่งทะลเุขา้ไปขา้งในป่าไดอ้ยา่งทั่วถึง ท าใหเ้มื่อมองจากที่ไกลๆ จะเห็นป่าเป็นแนวทะมึนทึบ อนัเป็นที่มาของช่ือ
เรยีก Black Forest หรอื ป่าด า นัน้เอง ใหท้า่นไดม้ีโอกาสเขา้ชมโรงงานผลตินาฬิกากุ๊กก ูโดยลกัษณะเดน่ของนาฬิกากุ๊กกู
จะตอ้งท าจากไมส้นแกะสลกัถ่วงดว้ยตุม้น า้หนกั มีฟังกช์นัการท างานทัง้ตีบอกเวลาบางเรือนมีนกรอ้ง กลอ่งดนตรี ตุ๊กตา
เตน้ร  า และคนเลื่อยไม ้อนัเป็นอาชีพหลกัของคนในหมู่บา้นทิทิตเซ่อีกดว้ย ท่านสามารถเลือกซือ้ของที่ระลึกจากโรงงาน
นาฬิกาไดต้ามอธัยาศยั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
บ่าย จากนัน้น าทา่นเดินทางกลบัเมืองอินสบ์รูค (Innsbruck) น าท่านชมหลงัคาทองค า(Golden Roof) เป็นสญัลกัษณส์ าคญั

ของเมืองอินสบ์รูค ซึ่งตัง้อยู่ในเขตเมืองเก่า สรา้งขึน้โดยจกัรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงตน้ศตวรรษที่ 15 ส าหรบัเป็นที่
ประทบัของผูป้กครองแควน้ทิโรล ตอ่มาจกัรพรรดิ Maximilian และใหอ้ิสระเดินเลน่ภายในเมืองเก่า 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
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ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั ALP HOTEL หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่6 อินสบ์รูก – เบริช์เตท็กาเด้น – ทะเลสาบโคนิก – ซาลสบ์วรก์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองเบิรช์เต็ทกาเด้น (Berchtesgaden) เมืองสวยในเขตบาวาเรียที่หอ้มลอ้มไปดว้ยเทือกเขาและ
งดงามดว้ยทะเลสาบตา่งๆใหเ้วลาทา่นไดเ้ดินเลน่ชมเมืองที่เดิมเป็นศนูยก์ลางทางการคา้และการส ารวจหาเกลอืและสนิแร ่
บรเิวณเมืองเก่าเต็มไปดว้ยศิลปะและการสรา้งอาคารในรูปแบบบาวาเรยีตอนบนท่ีมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัตกแต่งดว้ยลาย
ปนูสไตลส์ตดัโก ้

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง  
บ่าย น าทา่นลอ่งเรอืชมความสวยงามของ ทะเลสาบโคนิก (Konig See) ที่แปลวา่ทะเลสาบพระราชา เพราะเป็นทะเลสาบท่ีมี

ความลกึที่สดุและเป็นทะเลสาบท่ีไดช่ื้อวา่น าใสที่สดุในเยอรมนี เป็นฟยอรด์งดงามที่สดุในเยอรมนี แหลง่ก าเนิดมาจากการ
ละลายของหิมะบนยอดเขา อิสระใหท้า่นเดินเลน่ท่ีทะเลสาบตามอธัยาศยั ถ่ายรูปกบักบัทะเลสาบสีเขียวมรกตตดักบัสีฟ้า
ของทอ้งฟา้โดยมีเทือกเขาแอลป์เป็นฉากหลงัก็ได ้จากนัน้เดินทางสูเ่มืองซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมือง
อนัเป็นบา้นเกิดของนกัดนตรีเอก “วลูฟ์กงั อมาดิอสุ โมสารท์” ที่มีช่ือเสียงกอ้งโลก น าเที่ยวชมความงามของเมืองซาลส์
บวรก์ที่มีความหมายวา่ “ปราสาทเกลอื” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคที่ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น า้ซลัซาค เมืองซาลสบ์วรก์เคยเป็นที่
ประทบัถาวรของอารค์บิชอป และ เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาคริสตน์ิกายคาทอลิกที่ส  าคญัยิ่งของบรรดาประเทศที่ใช้
ภาษาเยอรมนั ชมสวนดอกไม้มิราเบล(Mirabell Garden) ซึ่งเป็นฉากหนึ่งในการถ่ายท าภาพยนตรเ์รื่อง “มนตร์กัเพลง
สวรรค”์ (The Sound of Music) ที่โดง่ดงัไปทั่วโลก  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั AUSTRIA TREND MITTE หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่7 ซาลสบ์วรก์ – ฮัลสตัท – มวินิค  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสูฮ่ัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายกุว่า 4,500 ปี เมืองที่ตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ย
ขนุเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สดุใน Salzkammergut เขตที่อยู่บน
อพัเพอรอ์อสเตรยี และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง่ ออสเตรยีใหฉ้ายาเมืองนีว้า่เป็นไขม่กุแหง่ออสเตรีย และเป็นพืน้ที่มรดก
โลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึง่ทา่นอยูใ่นภวงัคแ์หง่ความฝัน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี เป็นเมืองหลวงของรฐับาวาเรีย และยงัเป็น

เมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮมับรูก์) เป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สดุของยโุรป ซึ่งมีพรมแดน
ติดเทือกเขาแอลป์ โดยรฐับาวาเรียเคยเป็นรฐัอิสระปกครองดว้ยกษัตริยม์าก่อน ก่อนที่จะผนวกเขา้เป็นส่วนหนึ่งของ
ประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลกัษณท์างวฒันธรรมเป็นของตวัเอง ทัง้ดา้นศิลปวฒันธรรม และอาหารอนัเลื่องช่ือ ซึ่งไดแ้ก่ ไส้
กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร ์น าชมจัตุรสัมาเรียนพลาสท ์(Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเริ่มตน้ของ
ประวตัิศาสตรแ์ละธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนีเ้ป็นที่ตัง้ของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่
งดงามซึ่งสรา้งขึน้ในช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษที่ 19 ใชเ้วลาสรา้งถึง 42 ปี มีหอระฆงัสงู 85 เมตร ซึ่งจะมีนกัท่องเที่ยวรอ
คอยเฝา้ชมตุ๊กตาไขลานท่ีจะออกมาเตน้ร  า เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น  
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (ขาหมเูยอรมนั) 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั MERCURE MUNCHEN OST MESSE หรอืเทียบเทา่  

วันที ่8 มวินิค – สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ในรา้นคา้
ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

14.25 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG925 
*** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่ 25 ตุลาคมจะออกเดินทางเวลา 13.35 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 06.10 
น.*** 

วันที ่9 กรุงเทพฯ 
06.05 น. ถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัดิภาพ   

 

อัตราค่าบริการ Paris Colmar Hallstatt Munich 

ฝร่ังเศส ออสเตรีย เยอรมนี 9 วัน 6 คนื  
โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

วันที่ 8 – 16 พ.ย. 62 63,900 63,900 63,900 40,900 8,900 

วันที่ 22 – 30 พ.ย. 62 63,900 63,900 63,900 40,900 8,900 

วันที ่29 ธ.ค. 62 – 6 ม.ค. 63 74,900 74,900 74,900 49,900 12,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 
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5. การยื่นวีซา่ในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
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 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศฝรั่งเศส (ประมาณ 3,000 บาท ช าระพรอ้มเงินมดัจ า) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (16 EURO) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (27 EURO) 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซา่ที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทาง



  12  PARIS COLMAR HALLSTATT MUNICH  ฝรั่งเศส ออสเตรยี เยอรมนี  9D 6N BY TG                 [GQ3CDG-TG015]                                                                                                         

 

บริษัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จ านวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สงู2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบคุคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ 

ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นค ิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อน
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แทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารดุ*** 

ตวัอยา่งรปู 

 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน, วัน

ลา 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิ

บัญช ีโดยการฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วนั

หรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว 

และจะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 
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- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ 

A4 ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 
    (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มลูนีใ้นการจองควิ
นดัหมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลงั
จะตอ้งตรงกบัขอ้มลูทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ัน้) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

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

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

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

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

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยู่

ของสถาบันศกึษา  

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่......................ถงึวนัที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

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

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .................................................... 

  

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 

 



  18  PARIS COLMAR HALLSTATT MUNICH  ฝรั่งเศส ออสเตรยี เยอรมนี  9D 6N BY TG                 [GQ3CDG-TG015]                                                                                                         

 

 


