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Tulip Fest 4 Countries 
เยอรมนั-เนเธอรแ์ลนด-์เบลเย่ียม-ฝรัง่เศส 8 วนั 

บินตรงเข้าแฟร้งคเ์ฟิรต์-ออกปารีส !!.. 
เท่ียว 4 ประเทศ ไมย่อ้นเสน้ทาง .. ชมเมืองแฟรง้คเ์ฟิรต์ แวะโคโลญจ ์

ชมหม ูบ่า้นกงัหนัลมสญัลกัษณข์องชาวฮอลแลนด ์  

เท่ียวอมัสเตอรด์มัเขา้ชมสวนทิวลิป เทศกาลช่ือดงัแห่งปี 
เยี่ยมหนนูอ้ยมาเนเคนพีส ณ กรงุบรสัเซลส ์

เขา้ชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์และชมเมืองแห่งมหานครปารสี  
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ช้อปป้ิงร้านค้าปลอดภาษี  
โดยสายการบินไทย (TG) 

 
บรษิทัฯ น ำท่ำนสมัผสักบัอกีหนึง่เสน้ทำงสวยในยุโรป น ำท่ำนเยอืนประเทศในกลุ่มเบเนลกัซ ์เทีย่ว 4 ประเทศกบั 

เยอรมนั, เนเธอรแ์ลนด,์ เบลเยยีมและประเทศฝรัง่เศส น ำท่ำนชมเมอืงสวยๆ ทีง่ดงำมดงันี้ 
 

แฟรง้คเ์ฟิรต์ เมอืงใหญ่ทีส่ดุของรฐัเฮสสแ์ละใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศเยอรมนี  
โคโลญจ ์ เมอืงใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศเยอรมนั รองจากเมอืงเบอรล์นิ ฮมับวรก์ และมวินิค ถอืเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ของรฐันอรท์ไรน์-เวสทฟ์าเลนิ และยงัเป็นเมอืงทีม่คีวามเก่าแกท่ีส่ดุของเยอรมนั มมีหาวทิยาลยัทีม่คีวาม
เก่าแก่และมชีือ่เสยีงทีส่ดุในทวปียุโรปและเป็นมหาวทิยาลยัทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ 

ซานสคนัส ์ หมู่บำ้นวฒันธรรมฮอลแลนด ์หมู่บำ้นอนุรกัษ์กงัหนัลมเก่ำแก่ ทีต่ัง้อยู่ทำงตอนเหนือของประเทศ โดยหมู่บำ้น
แห่งนี้ถอืว่ำเป็นสถำนทีท่ีเ่กบ็รวบรวมประวตัศิำสตรข์องกงัหนัลมเอำไวเ้ป็นอย่ำงดี  

อมัสเตอรด์มั เมอืงหลวงแสนงำมของประเทศเนเธอรแ์ลนดห์รอืฮอลแลนด ์ อดตีอำณำจกัรใหญ่ในดำ้นกำรคำ้ทำงทะเล และ
ยงัเป็นประเทศทีเ่ป็นทีต่ัง้ของศำลโลกอกีดว้ย ชมธรรมชำตทิีง่ดงำมและเมอืงใหญ่ทีส่วยงำม 

ลิสส ์ ทีต่ัง้ของสวนสวยคอยเคนฮอฟ ทีจ่ดัเทศกำลสวนทวิลปิชือ่ดงักอ้งโลก พบกบักำรจดัสวนและดอกทปิลปินำน
พนัธุ ์ทัง้แบบแปลกตำและพนัธุห์ำยำกในตระกลูทวิลปิมำกมำยหลำกสสีนั 

บรสัเซลส ์ นครหลวงแห่งประเทศเบลเยีย่ม ชมเมอืงทีง่ดงำมและสญัลกัษณ์ของหนูน้อยมำนิคนิพสิ ใหท้่ำน 

ถ่ำยรปูเป็นทีร่ะลกึ  
ปารีส เมอืงทีโ่ดง่ดงัทัง้เรือ่งแฟชัน่ สถำปัตยกรรม และประวตัศิำสตรท์ีน่่ำสนใจ เยอืนพระรำชวงัทีย่ิง่ใหญ่  
 
 

ก าหนดการเดินทาง   11-18 เม.ย.2563 
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วนัแรก  11 เม.ย.63 สนามบินสวุรรณภมิู  
21.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 2-3  เคาน์เตอรส์ายการบิน Thai 

Airways เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ Row D  เจ้าหน้าท่ีคอยให้ความสะดวกเรือ่งเชค็บตัรโดยสารและ
สมัภาระ 

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

 
23.45 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิู โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG920 
 

วนัทีส่อง 12 เม.ย.63 แฟรง้คเ์ฟิรต์-โคโลญจ ์(เยอรมนั) 
06.15 น. เดินทางถึงสนามบินแฟรง้คเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั น ำท่ำนผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกร 

จำกนัน้รถโคช้รอรบัท่ำน น ำท่ำนเดนิทำงเขำสูต่วัเมอืง น ำท่ำนชมย่านจตัรุสัโรเมอร ์Romerberg ซึง่เป็น
จตุัรสัทีเ่ก่ำแกท่ีส่ดุในเมอืง มบีำ้นไมท้รงเยอรมนั ทีไ่ดส้รำ้งจ ำลองมำจำกของเก่ำ โดยรกัษำรปูแบบ
สถำปัตยกรรมโบรำณอนัสวยงำมไวไ้ดอ้ยำ่งดเียีย่ม ชมภำยนอกของมหำวหิำรโดมแห่งแฟรงคเ์ฟิรต์ ทีไ่ดร้บั
กำรบรูณะขึน้มำหลงัไดร้บัผลกระทบอย่ำงหนกัในช่วงสงครำมโลกครัง้ที ่2 ดำ้นขำ้งกค็อื Frankfurt City Hall 
หรอืศำลำว่ำกำรเมอืง ศลิปะแบบโกธคิทีไ่ดร้บักำรก่อสรำ้งขึน้ในปี 1405 ซึง่อยูท่ำงดำ้นตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของจตุัรสั จุดท่องเทีย่วทีน่่ำสนใจทีส่ดุจุดหนึ่งในแฟรงกเ์ฟิรต์ มอีำคำร 9 อำคำร ซึง่ไดร้บัมำจำกครอบครวั
พ่อคำ้ครอบครวัหนึ่ง โดยอำคำรตรงกลำงกลำยเป็น City Hall และถูกเชื่อมกบัอำคำรรอบๆ สถำนทีแ่หง่นี้
เป็นทีต่ัง้ของรฐับำลทอ้งถิน่มำมำกกว่ำ 600 ปี โดยทัง้ภำยนอกและภำยในมกีำรตกแต่งดว้ยสไตลโ์กธคิ
สมยัใหม่ ซึง่มคีวำมสวยงำมเป็นอย่ำงมำก พบกบัอำคำรกึง่ไมซุ้งอนังดงำมแบบฟำคแวรก์เฮำ้สท์ีเ่รยีกว่ำ 
“ออสไซเล่อ”ทีไ่ดร้บักำรก่อสรำ้งขึน้มำใหม่โดยสำมำรถรกัษำรำยละเอยีดของอำคำรดัง้เดมิทีเ่คยถูกท ำลำย
หมดสิน้เมื่อสมยัสงครำมโลกครัง้ทีส่องไดทุ้กรำยละเอยีด จำกนัน้น ำท่ำนถ่ำยภำพควำมสวยงำมของน ้ำพุแห่ง
ควำมยตุธิรรม Gerechtigkeitsbrunnen ทีต่ัง้เด่นเป็นตระหง่ำนอยู่กลำงลำน ผ่ำนชมโบสถ์เซนตพ์อลและ
วหิำรใหญ่ประจ ำเมอืง 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองโคโลญจ ์Cologne (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงใหญ่อนัดบั 4 ของ

ประเทศเยอรมนั รองจำกเมอืงเบอรล์นิ ฮมับวรก์ และมวินิค ถอืเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของรฐันอรท์ไรน์-เวสท์

http://bit.ly/2NMk5YE
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ฟำเลนิ และยงัเป็นเมอืงทีม่คีวำมเก่ำแก่ทีส่ดุของเยอรมนัอกีดว้ย ซึง่สรำ้งขึน้โดยชำวโรมนัในปี ค.ศ.50 ตวั
เมอืงตัง้อยู่บนฝัง่แม่น ้ำไรน์ มมีหำวทิยำลยัทีม่คีวำมเก่ำแกแ่ละมชีื่อเสยีงทีส่ดุในทวปียุโรปและเป็น
มหำวทิยำลยัทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ น ำท่ำนชมมหำวหิำรโคโลญจ ์เป็นมหำวหิำรทีอ่ยู่ในรำยชื่อ
ของสถำนทีแ่ห่งมรดกโลก เริม่กอ่สรำ้งมำตัง้แต่ปี 1248 แต่มปัีญหำใหต้อ้งหยุดพกักำรก่อสรำ้งไปบำ้ง จงึ
ตอ้งใชเ้วลำกว่ำหกรอ้ยปีจงึสรำ้งเสรจ็สมบรูณ์ และสรำ้งเสรจ็ในปี 1880 มหำวหิำรโคโลญจ ์เป็นศำสนสถำน
ของครสิตศ์ำสนำโรมนัคำทอลกิ นบัเป็นวหิำรทีใ่หญ่และสงูทีส่ดุในโลกในสมยันัน้ ลกัษณะสถำปัตยกรรม
แบบโกธกิ เป็นหอคอยแฝดสงู 157 เมตร กวำ้ง 86 เมตร ยำว 144 เมตร สรำ้งเพื่ออุทศิใหน้กับญุปีเตอรแ์ละ
พระแมม่ำร ีจำกนัน้น ำท่ำนเดนิเล่นในเขตเมอืงเก่ำ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของสถำนทีส่วยงำมและส ำคญัหลำยแหง่ ชม
มหำวหิำรเซน้ตม์ำรต์นิ ศำลำกลำงแหง่เมอืงโคโลญจ ์และเดนิเล่นบรเิวณรมิฝัง่แม่น ้ำไรน์ ซึง่เป็นแม่น ้ำสำย
หลกัของเยอรมนัทีเ่ชื่อมต่อไปยงัประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์อสิระใหท้่ำนเดนิเล่นและเลอืกซือ้สนิคำ้แบรนดเ์นม 
อำท ิH&M  MediaMarkt, Esprit, Mango, Zero, Tommy Hilfigure รวมถงึสนิคำ้ทีร่ะลกึต่ำงๆ จำกย่ำน 
Hohestrasse และ Schildergasse  

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ.ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กั Mercure Hotel Koeln West หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 
วนัทีส่าม 13 เม.ย.63 โคโลญจ ์(เยอรมนั)-ช้อปป้ิงโรมอนดเ์อา๊ทเ์ลต็-ซานสคนัส-์อมัสเตอรด์มั   
    (เนเธอรแ์ลนด)์ 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู ่เมืองโรมอนด ์Roermond เขตประเทศเนเธอรแ์ลนด ์(ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 1 ชัว่โมง) ทีต่ัง้ของเอ๊ำทเ์ลต็ขนำดใหญ่ในเครอืแมค็อำรเ์ธอรเ์กลน อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงสนิคำ้ต่ำงๆ 
ที ่McArthurGlen Outlet (Designer Roermond) แหล่งรวมสนิคำ้แบรนดเ์นมชื่อดงั Gucci, Prada, Polo, 
Ralph Lauren, Nike, Burberry, Michael Kors, Swarovski และอกีมำกมำย อสิระใหท้่ำนเดนิเล่นและชอ้ป
ป้ิงสนิคำ้ต่ำงๆ **เพื่อความสะดวกในการเลือกชมและเลือกซ้ือสินค้า อิสระให้ท่านรบัประทานอาหาร
กลางวนัภายในเอา๊ทเ์ลต็** 

บ่าย  สมควรแก่เวลำนดัหมำยน ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองซานสคนัส ์Zaanse Schans เมอืงทีเ่ป็นทีต่ัง้ของหมูบ่ำ้น
  วฒันธรรมของเนเธอรแ์ลนด ์(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) น ำท่ำนชมหมูบ่้านวฒันธรรมฮอลแลนด ์
  ซานสส์คนัส ์หมู่บำ้นอนุรกัษ์กงัหนัลมเก่ำแก ่ทีต่ัง้อยู่ทำงตอนเหนือของประเทศ โดยหมู่บำ้นแห่งนี้ถอืว่ำ
  เป็นสถำนทีท่ีเ่กบ็รวบรวมประวตัศิำสตรข์องกงัหนัลมเอำไวเ้ป็นอย่ำงด ีซึง่จะไดพ้บกบัควำมสวยงำมอย่ำงลง
  ตวัของหมู่บำ้นทีส่รำ้งขึน้สไตลบ์ำ้นไมแ้บบฮอลแลนดส์มัผสับรรยำกำศแบบชนบททีส่วยงำม ซึง่ประกอบไป
  ดว้ยแม่น ้ำ ทุ่งหญำ้ และกำรปศสุตัว ์ใหท้่ำนไดถ่้ำยภำพเป็นทีร่ะลกึกบักงัหนัลม จดัเป็นหนึ่งสญัลกัษณ์ 
  ส ำคญัของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ซึง่กงัหนัของประเทศนี้ไดม้กีำรใชป้ระโยชน์เป็นอย่ำงยิง่โดยเฉพำะในดำ้น
  กำรผนัน ้ำ วดิน ้ำ ระบำยน ้ำเพื่อเอำดนิในทะเลมำใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในดำ้นต่ำงๆ ชมกำรท ำรองเทำ้ไม ้ทีถ่อื
  เป็นของและสนิคำ้ทีร่ะลกึทีส่ ำคญัของเนเธอรแ์ลนด ์และกำรท ำชสีแบบเนเธอรแ์ลนดท์ีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงั  
  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่กรงุอมัสเตอรด์มัส ์Amsterdam 
ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
  น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม  Corendon Village - The Urban Hotel Schiphol-Amsterdam  
  หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
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วนัทีสี่ ่  14 เม.ย.63 อมัสเตอรด์มั-ลิสส-์อมัสเตอรด์มั (เนเธอรแ์ลนด)์-บรสัเซลส ์(เบลเยีย่ม) 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
 น ำท่ำนชมกรงุอมัเสตอรด์มัเมอืงแห่งสำยน ้ำ เมอืงทีไ่ดส้มญำนำมว่ำเวนิสแห่งยุโรป เมอืงทีอ่ยูต่ ่ำกว่ำ

ระดบัน ้ำทะเล ซึง่ตลอดสองฝัง่แม่น ้ำแอมเทลจะพบเหน็บำ้นเรอืนแพทีจ่อดเรยีงรำยประดุจหมู่บำ้นกลำง
สำยน ้ำอำคำรบำ้นเรอืนทีต่ัง้อยูบ่นสองฝัง่ ถงึแมว้่ำจะไม่อำจเอ่ยไดว้่ำมคีวำมคลำสสคิ แต่กม็เีอกลกัษณ์ที ่

 คู่ควรแก่กำรไปเยอืน ชมย่ำนเมอืงเก่ำและย่ำนจตุัรสัดมัสส์แควร ์ชมและถ่ำยรปูดำ้นนอกกบัพระรำชวงัหลวง 
Royal Palace หรอืภำษำดชัท ์Konniklijk Paleis สรำ้งขึน้ในปี 1648-1654 เพื่อใชเ้ป็นศำลำว่ำกำรเมอืง จน
มำในปี 1808 ในสมยัของกษตัรยิ ์Lodewijk Napoleon จงึไดเ้ปลีย่นมำใชเ้ป็นทีพ่กัอำศยัของรำชวงศปั์จจุบนั
พระรำชวงัแหง่นี้ ไดถู้กใชเ้ป็นทีร่บัรองพระรำชอำคนัตุกะของพระรำชนิี จำกนัน้น ำท่ำนเนทำงสูท่ำ่เรอื ให้
ท่ำน ล่องเรอืหลงัคากระจก เพื่อชมบรรยำกำศของเมอืงเก่ำอมัสเตอรด์มัทีส่รำ้งอยู่รมิ 2 ฝัง่คลองทีส่รำ้งขึน้
ตัง้แต่ยุคศตวรรษที ่16-18 ซึง่คลองนี้ขดุขึน้มำเพื่อควบคมุระดบัน ้ำของแม่น ้ำแอมสเตลทีม่กัจะเอ่อลน้เขำ้
ท่วมในเมอืงจนเป็นหนึ่งในต ำนำนของชื่อเมอืงและปัจจบุนัชำวเมอืงยงัใชส้ญัจรไปมำพร้อมกบัสถำปัตยกรรม
รปูปนูปัน้ต่ำงๆ บง่บอกถงึควำมมฐีำนะศกัดนิำและบำ้นบำงหลงัมอีำยุเก่ำแก่กว่ำรอ้ยปี จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้
ชม โรงงานเจียระไนเพชร ชมกรรมวธิกีำรเจยีรนยัเพชร 1 ในสนิคำ้ออกทีส่ ำคญัของเนเธอรแ์ลนดท์ีจ่ะท ำ
ใหเ้ขำ้ใจถงึวธิกีำรในกำรเลอืกซือ้อญัมณีล ้ำค่ำน้ี ท่ำนมโีอกำสเขำ้ชมโชวร์มูทีจ่ะน ำเพชรน ้ำดขีนำดต่ำงๆ มำ
ใหท้่ำนไดช้ม  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่ขตเมอืงลสิส ์Lisse ทีต่ัง้ของสวนชื่อดงั ชมและสมัผสัควำมสวยงำมของ สวนคอยเคน

ฮอฟ (Keukenhof Spring Gardens) สวนดอกไมใ้นช่วงฤดใูบไม้ผลิท่ีโด่งดงัท่ีสุดในยโุรปและเป็นสวน
ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก ดว้ยทวิลปิทีม่มีำกกว่ำ 7 ลำ้นตน้ในแต่ละปี รวมทัง้ไมห้วัอื่นๆ เช่น ลลิลี ่แดฟ
โฟดลิ หรอืนำซสิซสั ไฮยำซนิธอ์อกดอกบำนสะพรัง่อยู่ดลูะลำนตำ สวนไดถู้กออกแบบไวอ้ย่ำงสวยงำม 
ประกอบไปดว้ยตน้ไมน้้อยใหญ่อนัเก่ำแก่ มทีำงเดนิอนัร่มรื่น บำงตอนกม็งีำนประตมิำกรรมประดบัสวนอยู่
เป็นระยะ มสีระน ้ำและน ้ำพุ มศีำลำจดัแสดงกจิกรรมต่ำงๆ เกีย่วกบัดอกไมม้ำกมำย มกีำรจดัสวนตวัอย่ำง 
กำรวำงแผนจดัปลกูไมด้อกไมใ้บ มรีำ้นอำหำร 4 แห่ง รวมทัง้คอฟฟ่ีชอ็ป (สวนคอยเคนฮอฟเปิดใหเ้ขำ้ชม
ประมำณกลำงเดอืนมนีำคมจนถงึประมำณกลำงเดอืนเดอืนพฤษภำคมของทุกปี) สมควรแก่เวลำน ำท่ำน
เดนิทำงสู ่กรงุบรสัเซลส ์เมืองหลวงของประเทศเบลเย่ียม (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) 

  น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม  Ramada Brussels Woluwe หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำทีโ่รงแรม จำกนัน้ใหท้่ำนพกัผ่อนตำมอธัยำศยั 
 

วนัทีห้่า  15 เม.ย.63 บรสัเซลส ์(เบลเยีย่ม)-ปารีส (ฝรัง่เศส) 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
  น ำท่ำนชมและถ่ำยรปูภำยนอก อะโตเม่ียม ประตมิำกรรมอนังดงำมสญัลกัษณ์ของงำนแสดงสนิคำ้โลก

 เอก็ซโ์ป ซึง่จดัขึน้ ณ ประเทศเบลเยีย่ม ถอืเป็นผลงำนชิน้ส ำคญัและปัจจุบนัถอืเป็นสญัลกัษณ์อกีอย่ำง 
 หนึ่งของกรงุบรสัเซลส ์ จำกนัน้น ำท่ำนชมเมอืงและชมควำมสวยงำมของจตัรุสัแกรนดเ์พลซ ทีเ่ป็นแลนด์
 มำรค์ของบรสัเซลส ์สถำนทีต่ัง้ของอดตีพระรำชวงัหลวง ศำลำวำ่กำรเมอืงเก่ำทีม่สีรำ้งดว้ยศลิปะหลำยยุค
 สมยัทัง้สไตลโ์กธคิ บำรอ็คและรอ็คโคโค น ำท่ำนถ่ำยรปูคู่กบัหนูน้อยมาเนเคนพีส หรอืหนูน้อยยนืฉี่   
 สญัลกัษณ์ทีส่ ำคญัยิง่ของบรสัเซลสแ์ละเลอืกซือ้ของฝำกและชอ็คโกแลต็รปูหนูน้อยมำเนเคสพสิแสนอร่อย 
 ซึง่ประเทศเบลเยีย่มยงัเป็นประเทศทีม่ชีื่อเสยีงดำ้นควำมอร่อยของชอ็คโกแลต็อกีดว้ย อสิระใหท้ำ่นเลอืกซือ้
 สนิคำ้หรอืของฝำกของทีร่ะลกึตำมอธัยำศยั   

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
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บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่มหานครปารีส มหำนครทีค่นทัว่โลกใฝ่ฝันอยำกมำเยอืน (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4 
ชัว่โมง) ผ่ำนชมทศันียภำพสองขำ้งทำง 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กัในเขตเมอืงเวอรล์ซิี ่Appart’City Confort Paris Velizy หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีห่ก  16 เม.ย.63 ปารีส (ฝรัง่เศส) 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
  น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองแวรซ์ายส ์ซึง่ตัง้อยู่ทำงทศิตะวนัตกเฉยีงใตไ้ม่ไกลจำกกรงุปำรสี ปัจจุบนัเป็นสว่น

 หนึ่งของมหำนครปำรสี เป็นทีต่ัง้ของพระรำชวงัแวรซ์ำยส ์พระรำชวงัหรหูรำชื่อดงัของโลก น ำทำ่นเขำ้ชม 
 พระราชวงัแวรซ์ายส ์Versailles Palace พระรำชวงัทีย่ิง่ใหญ่และสวยงำมแห่งหนึ่งของโลกและนบัเป็น
 หนึ่งในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคปัจจุบนัดว้ย เดมินัน้แวรซ์ำยสเ์ป็นเพยีงเมอืงเลก็ๆ แห่งหนึ่งเท่ำนัน้ มี
 ผูค้นอำศยัอยู่เบำบำง บรเิวณสว่นใหญ่เป็นป่ำเขำเยีย่งชนบทอื่นๆ  ของฝรัง่เศส เมื่อพระเจำ้หลุยสท์ี ่13 แหง่
 ฝรัง่เศสยงัทรงพระเยำว ์ขณะพระชนมำยไุด ้23 พระชนัษำ ทรงนิยมล่ำสตัวใ์นป่ำ และทรงเหน็วำ่ต ำบลแวร์
 ซำยสน่์ำจะเหมำะแก่กำรประทบัเพื่อล่ำสตัว ์จงึโปรดเกลำ้ฯ ใหส้รำ้งพระต ำหนกัขึน้มำใน พ.ศ. 2167 
 พระรำชวงัแวรซ์ำยส ์อดตีพระรำชวงัในยุคสมยัของพระเจำ้หลุยสท์ี ่14 ทีส่รำ้งไดอ้ย่ำงวจิติรบรรจงจน
 กลำยเป็นตน้แบบของพระรำชวงัอื่นๆ มำกมำย เดมิทเีมื่อพระเจำ้หลุยสท์ี่ 13 แห่งฝรัง่เศสยงัทรงพระเยำว ์
 ทรงนิยมล่ำสตัวแ์ละทรงเหน็ว่ำต ำบลแวรซ์ำยสน่์ำจะเหมำะแก่กำรประทบัเพื่อล่ำสตัว ์จงึโปรดเกลำ้สรำ้งพระ
 ต ำหนกัขึน้มำในปี 1624 โดยในช่วงแรกเป็นเพยีงกระท่อมเลก็ๆ ส ำหรบัพกัชัว่ครำวเท่ำนัน้ เมื่อพระเจำ้
 หลุยสท์ี ่14 ขึน้ครองบลัลงัก ์จงึมพีระประสงคท์ีจ่ะสรำ้งพระรำชวงัแห่งใหม่เพื่อเป็นศนูยก์ลำงในกำรปกครอง
 ของพระองค ์จงึเริม่มกีำรปรบัปรุงพระต ำหนกัเดมิในปี 1661 โดยใชเ้งนิทัง้หมด 5 แสนลำ้นฟรงัค ์คนงำนอกี 
 30,000 คนและใชเ้วลำอยู่ถงึ 30 ปีจงึแลว้เสรจ็ในปี 1688 ทุกสว่นท ำดว้ยหนิอ่อนสขีำวเป็นแบบอย่ำง
 ศลิปกรรมทีง่ดงำมมำก  กำรก่อสรำ้งพระรำชวงัแวรซ์ำยสแ์หง่นี้ไดน้ ำเงนิมำจำกค่ำภำษอีำกรของรำษฎรชำว
 ฝรัง่เศส ต่อมำจงึไดม้กีองทพัประชำชนบุกเขำ้ยดึพระรำชวงัและจบัพระเจำ้หลุยสท์ี ่16 แห่งฝรัง่เศสกบัพระ
 นำงมำร ีอองตวัเนต ประหำรดว้ยกโิยตนิ ในวนัที ่16 ตุลำคม 1789 ปัจจุบนัพระรำชวงัแวรซ์ำยสย์งัอยู่ใน
 สภำพดแีละเปิดใหป้ระชำชนเขำ้ชมได ้น ำท่ำนชมภำยในทีม่กีำรแบ่งเป็นหอ้งต่ำงๆ อำท ิหอ้งบรรทม  หอ้ง
 เสวย  หอ้งส ำรำญ เป็นตน้ ทุกหอ้งลว้นมเีครื่องประดบังดงำมตระกำรตำและภำพเขยีนทีม่ชีื่อเสยีง อำท ิหอ้ง
 กระจก (Galerie des Glaces หรอื The Hall of Mirrors) เป็นหอ้งทีม่ชีื่อเสยีงมำกทีส่ดุซึง่เคยใชเ้ป็น หอ้งลง
 นำมในสญัญำสงบศกึระหว่ำงสมัพนัธมติรกบัจกัรวรรดเิยอรมนั ในสงครำมโลกครัง้ที ่1 และใชเ้ป็นทีล่งนำม 
 ในเมื่อเยอรมนบีุกตชีนะฝรัง่เศสในสงครำมโลกครัง้ที ่2 อกีดว้ยหอ้งนี้พระเจำ้หลุยสท์ี ่14 ทรงท ำกำรก่อสรำ้ง
 เอง ภำยในหอ้งประกอบดว้ยกระจกยกัษ์ 17 บำน เปิดออกแลว้จะเหน็สวนแวรซ์ำยสอ์นัสวยงำม ในพระ 

  รำชวงัแวรซ์ำยสม์หีอ้งทัง้หมด 700 หอ้ง รวมภำพวำดทัง้หมด 6,123 ภำพและงำนแกะสลกัทัง้หมด 15,034 
  ชิน้ พรอ้มฟังบรรยำยจำกมคัคุเทศกท์ัง้ในสว่นของกษตัรยิแ์ละพระรำชนิีรวมทัง้หอ้งโถงกระจกทีท่ตูจำก 
  สยำมไดเ้คยเขำ้เฝ้ำพระเจำ้หลุยสท์ี ่14 
กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 

บ่าย น ำท่ำนชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งสาธารณรฐัฝรัง่เศส ทีม่นีกัท่องเทีย่วมำเยอืนมำกมำยกว่ำ 20 
ลำ้นคนต่อปี ดว้ยประวตัศิำสตรท์ีย่ำวนำนทัง้ศลิปะและสถำปัตยกรรมทีส่วยงำม รวมทัง้เป็นศนูยก์ลำงของ
แฟชัน่ทีท่นัสมยั น ำท่ำนถ่ำยรปูกบัหอไอเฟิล Eiffel Tower หอคอยทีเ่ป็นสญัลกัษณ์หรอืแลนดม์ำรค์ของ
ประเทศฝรัง่เศสทีรู่จ้กักนัไปทัว่โลก ทัง้ยงัเป็นสิง่ก่อสรำ้งทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุของโลกอีกดว้ย โดยสรำ้งขึน้ดว้ย
โครงเหลก็บรเิวณแม่น ้ำแซนในกรุงปำรสี และตัง้ชื่อตำมสถำปนกิและวศิวกรทีอ่อกแบบหอคอยแห่งนี้คอื
กุสต๊ำฟ ไอเฟิล เดมิสรำ้งขึน้ เพื่อใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ของงำนแสดงสนิคำ้โลกในปี ค.ศ.1889 เพื่อแสดงถงึควำม
ยิง่ใหญ่ของประเทศฝรัง่เศส ควำมเจรญิกำ้วหน้ำทำงเทคโนโลย ีวทิยำศำสตรแ์ละต่อมำกลำยมำเป็น

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
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สญัลกัษณ์องกรุงปำรสี  จำกนัน้น ำท่ำนชมโดยรอบเริม่จำกบรเิวณหน้ำโรงเรยีนกำรทหำรหรอืจตุัรสัทรอคำเด
โร, ผ่ำนชมประตชูยัแห่งจกัรพรรดนิโปเลยีน ณ.จตุัรสัชำรล์สเดอโกลล,์ ถนนชองเอลเิซ่ย่ำนหรหูรำรำคำ แพง
ทีโ่ด่งดงั จตุัรสัคองคอรต์ทีต่ัง้ของเสำหนิโอเบลสิจำกวหิำรลกัซอรใ์นอยีปิต,์ โดมอนิวำลดิ สถำนทีเ่กบ็ พระ
ศพจกัรพรรดนิโปเลยีน เป็นตน้ ใหท้่ำนถ่ำยรปูภำยนอกกบัพพิธิภณัฑล์ฟูวร ์พพิธิภณัฑท์ำงศลิปะตัง้อยู ่ ใน
กรุงปำรสี ประเทศฝรัง่เศส พพิธิภณัฑล์ฟูวรเ์ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุ เก่ำแก่ทีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุแห่ง
หนึ่งของโลก ไดร้บักำรออกแบบจำกสถำปนิกชำวจนี-อเมรกินั ซึง่ไดเ้ปิดใหส้ำธำรณะชนเขำ้ชมไดเ้มื่อปี ค.ศ.
1793 มปีระวตัคิวำมเป็นมำยำวนำนตัง้แต่สมยัรำชวงศก์ำเปเซยีง ตวัอำคำรเดมิเคยเป็นพระรำชวงัหลวง ซึง่
ปัจจบุนัเป็นสถำนทีท่ีจ่ดัแสดงและเกบ็รกัษำผลงำนทำงศลิปะทีท่รงคุณค่ำระดบัโลกเป็นจ ำนวนมำกอย่ำงเช่น 
ภำพเขยีนโมนำลซิำ ผลงำนของเลโอนำรโ์ด ดำวนิช ีหรอืภำพ Venus de Milo ของอเลก็ซำน ดรอสแห่งแอ
นทอีอก ในปี ค.ศ.2006 ซึง่พพิธิภณัฑล์ฟูวรม์ผีูม้ำเยีย่มชมเป็นจ ำนวน 8.3 ลำ้นคน ท ำใหเ้ป็น พพิธิภณัฑท์ีม่ ี
ผูม้ำเยีย่มชมมำกทีส่ดุในโลกและยงัเป็นสถำนทีท่ีม่นีกัท่องเทีย่วมำเยอืนมำกทีส่ดุในกรุงปำรสี  **เพื่อความ
สะดวกในการเดินเล่นชมเมืองและเลือกซ้ือสินค้าของท่าน ให้ท่านอิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั**   
สมควรแก่เวลำนดัหมำยน ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กัในเขตเมอืงเวอรล์ซิี ่Appart’City Confort Paris Velizy 
หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีเ่จด็  17 เม.ย.63 ปารีส (ฝรัง่เศส) 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
  ใหท้่ำนเชค็เอ๊ำทจ์ำกทีพ่กั จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูส่นำมบนิชำรล์เดอโกลล ์และเผื่อเวลำใหท้่ำนท ำคนื

 ภำษทีีส่นำมบนิ 
13.40 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินชารล์เดอโกลล ์โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG931 
 

วนัทีแ่ปด 18 เม.ย.63 สุวรรณภมิู  
05.55 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.. 
 

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

 

รายการการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน ขึ้นอยู่กบัเหตกุารณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น การจราจร  การซ่อมแซมถนน  
สภาพอากาศ  หิมะตก  การเมือง  การจลาจล  การปกครอง หรือภยัธรรมชาติ เป็นต้น ซ่ึงอาจมีการปรบั

เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั 

 
อตัราค่าเดินทาง    11-18 เม.ย.2563 
 

Tulip Fest 4 Countries 
เยอรมนั-เนเธอรแ์ลนด-์เบลเย่ียม-ฝรัง่เศส 8 วนั (TG) 

ราคารวมตัว๋โดยสาร ราคาไม่รวมตัว๋โดยสาร 

ผูใ้หญ่ ทำ่นละ 57,900 28,900 

เดก็อำยตุ่กว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทำ่น 55,900 28,900 

เดก็อำยตุ่กว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทำ่น เสรมิเตยีง 53,900 26,900 

ทำ่นทีป่ระสงคจ์ะพกัเดีย่วเพิม่ทำ่นละ 8,500 8,500 

  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
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**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 4,600 บาท //  
ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท  ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 

 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
หมายเหตุ 

 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า 
หลงัจากได้รบัการยืนยนัการจองทวัรท์นัที ท่านละ 20,000 บาท 

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทั
ทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ
จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ใน
การด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิวมือ 
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อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิ Thai Airways เสน้ทำง กรุงเทพฯ-แฟรง้คเ์ฟิรต์ // ปำรสี-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่ำโรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (2 ท่ำนต่อหอ้ง) *บำงโรงแรมททีพกัและบำงเมอืงอำจไม่มหีอ้งแบบ 3 เตยีงใหบ้รกิำร* 
 ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรและค่ำรถรบัสง่ระหว่ำงน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
 ค่ำภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำบรกิำรหวัหน้ำทวัรข์องบรษิทัจำกกรุงเทพฯ ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
 ค่ำประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ส ำหรบัซึง่เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บำท (เฉพำะค่ำรกัษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ อนัเกดิจำกอุบตัเิหตุ อำท ิค่ำตัว๋
โดยสำร, ค่ำทีพ่กั, ค่ำอำหำรหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตำมเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 ค่ำภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่30 พ.ย
 2562 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลงัหรอือตัรำกำรผกผนัค่ำน ้ำมนัหรอืภำษใีดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฏและเงื่อนไขของสำย
 กำรบนิ 
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อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรมัต่อท่ำน) 
 ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 
 ค่ำธรรมเนียมวซี่ำเชงเกน้และคำ่บรกิำรนดัหมำยและแปลเอกสำร ท่ำนละ 4,600 บำท (ช ำระพรอ้มค่ำทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อน

เดนิทำง) 
 ค่ำทปิพนกังำนขบัรถและหวัหน้ำทวัรท์ีเ่ดนิทำงไปพรอ้มคณะ ทำ่นละ 1,800 บำท (ช ำระพรอ้มคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อน

เดนิทำง) 
 ค่ำบรกิำรยกกระเป๋ำทุกแห่ง ท่ำนผูเ้ดนิทำงทุกท่ำนจะตอ้งดแูลทรพัยส์นิของท่ำนดว้ยตนเอง 
 ค่ำน ้ำดื่มระหว่ำงทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน ้ำดื่มระหว่ำงทวัร)์ 
 ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
 ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรบัค่ำน ้ำมนั, ค่ำธรรมเนียมวซี่ำ หรอืค่ำแปลเอกสำร, ค่ำบรกิำรทีเ่กีย่วกบัวซี่ำ หรอื
อื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 

 ค่ำประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจำกรำยกำรทวัร ์และผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรท ำเพิม่เตมิ อำท ิภยัธรรมชำตริุนแรง หรอื ทรพัยส์นิ 
หรอืเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืทรพัยส์นิสญูหำย เป็นตน้ 

 ภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่ำย 3% 

การช าระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคำ่มดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะขอ
เกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 30 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำมดัจ ำทัง้หมด 

การยกเลิก 

 หำกมกีำรยกเลกิเกนิ 45 วนัท ำกำรแต่ไม่เกนิ 90 วนัท ำกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำค่ำตัว๋โดยสำรของท่ำน
นัน้ๆ (เงื่อนไขค่ำมดัจ ำตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเกบ็) 

 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 45 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 15 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใด ยื่นวซี่ำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระค่ำมดัจ ำ 20,000.- บำท และค่ำวซี่ำตำมทีส่ถำนทตู

เรยีกเกบ็ 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใดวซี่ำผ่ำนแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสำรเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืค่ำมดัจ ำ  
 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืค่ำทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุ 

o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 

o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไม่สำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกว่ำจะไดร้บักำรยนืยนั
จำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่ำสำมำรถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่ำเสยีหำย เนื่องจำกภยัธรรมชำต ิหรอืเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท ำให้
ไม่สำมำรถเดนิทำงไป-กลบัไดต้ำมก ำหนดกำรเดนิทำงของรำยกำรทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมที่กองตรวจคน
เขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไม่อำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไมว่ำ่จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซี่ำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
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o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คน
ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยู่ในประเทศไทย 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำยกำรบนิ 
ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรอืเสยีหำย
ของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในรำยละเอยีดของกำรแพอ้ำหำรรุนแรง หรอืกำรแพอ้ำหำรหลำยชนิดของผูเ้ดนิทำง ดงันัน้ท่ำนที่
แพอ้ำหำรเลก็น้อยควรเตรยีมยำประจ ำตวัไปดว้ย หรอืไม่สำมำรถจองทวัรไ์ดใ้นกรณีท่ำนทีแ่พอ้ำหำรหลำยชนิดหรือแพ้
อำหำรในระดบัรุนแรง 

o ท่ำนทีม่อีำกำร แพอ้ำหำร, มปัีญหำดำ้นสขุภำพหรอืตอ้งมกีำรใชย้ำเฉพำะ, รวมถงึท่ำนทีต่อ้งกำรควำมช่วยเหลอืและกำร
ดแูลเป็นพเิศษ อำท ิท่ำนทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดกำรเดนิทำง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทำงบรษิทัฯ ใหท้รำบล่วงหน้ำตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจำกกฏทำงดำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภยั  ดำ้นโภชนำกำร ดำ้นกำรบนิ และดำ้นกำรบรกิำร อำจจะไม่ไดร้บัควำม
สะดวกส ำหรบัผูท้ีม่ปัีญหำขำ้งตน้  

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภำระควำมรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในน ้ำหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มกีำรรณรงคเ์รื่องกำรงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องกำรสบูบุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เน่ืองจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไม่สะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำค่อนขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขำ้
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่ำเขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรล่ำชำ้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไม่มกีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่ำน 
เน่ืองจำกไดช้ ำระค่ำ Reservation Fee ไปแลว้  

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิำรณำก่อนกำรจองทวัร ์

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอำจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อำจจะไม่มเีครื่องปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไม่มอี่ำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
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เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทตูฝรัง่เศส) 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนั 
- ผูย้ื่นค ารอ้งต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันัดหมายยื่นค ารอ้งท่ีศนูยย์ื่น 
- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศนูยย์ืน่ 
- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ท่ีศนูยย์ื่น โดยผูย้ื่นค ารอ้งต้องช าระเงินค่าถ่ายรปูด้วยตนเอง 
- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ื่นค ารอ้งช าระเงินด้วยตนเอง 
- ผูย้ื่นค ารอ้ง กรณุาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีสุด พรอ้มกรอกข้อมูลเบือ้งต้นส าหรบัเพื่อใช้ในการ
ท านัดหมาย กรณุากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง พรอ้มเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผูแ้ทน 
ยกเว้น ผูย้ื่นค ารอ้งสูงอายุมากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 
- เอกสารต้นฉบบัท่ีเป็นภาษาไทย อาทิ ส าเนาหนังสือรบัรองบริษทั/กิจการรา้นค้า, ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเดก็), 
ส าเนาสูติบตัร (กรณีผูท่ี้อายุต า่กว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนหย่า, ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, ส าเนาใบ
เปล่ียนนามสกลุ จะต้องถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะบริการท่าน ยกเวน้ ส าเนาหนังสือสญัญาซ้ือ
ขาย/สญัญากู้/สญัญาอาชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหาระบุเจาะจง กรณุาใช้บริการศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพือ่หลีกเล่ียง
ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย้ื่นค ารอ้งจะต้องช าระด้วยตนเอง 

 
o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทำงนี้สำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนบัแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทำง  

o หน้ำหนงัสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีน้ำว่ำงส ำหรบัวซี่ำอย่ำงน้อยไม่ต ่ำกว่ำ 3 หน้ำ   
o หำกท่ำนเปลีย่นหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรยีมเล่มเก่ำใหด้ว้ยเน่ืองจำกประวตักิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำ  
o ท่ำนทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไมจ่ ำเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทำงนัน้ๆ  
 
o รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นหน้า 

(ขนาดรปูหน้าเท่ากบัใน 
หนังสือเดินทาง)   
- ฉำกหลงัสขีำวเท่ำนัน้ เน่ืองจำกสถำนทตูจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซี่ำ   
- รปูถ่ำยหน้ำตรงหำ้มใสแ่ว่น, หำ้มคำดผมและ

หำ้มใสห่มวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้ำตำ ** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 15 ปี  
- ใชส้ ำเนำสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  
- หำกเดก็อำยุมำกกว่ำ 15 ปี แต่ไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษำอยู่ถงึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทตูขอส ำเนำสตูบิตัร

ดว้ยและกรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
o ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
o ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 

o หนังสือรบัรองการท างาน หรอืเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 
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- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่เป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีำยละเอยีดกำร
เขำ้ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน เป็นตน้ (หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำนตอ้งออกมำไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจำกวนัยื่น) 

** ส าเนาสลิปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลงัไม่ต า่กว่า 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ ** 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต ำแหน่ง, 

อตัรำเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลำและ ส ำเนำบตัรประจ ำตวั
รำชกำร 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำนตอ้งออกมำไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจำกวนัยื่น) 
** ส าเนาสลิปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลงัไม่ต า่กว่า 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ * 

 
** กรณีท่ีไม่มีส าเนาสลิปเงินเดือน หรือท างานแบบไม่มีสลิป ให้ท าจดหมายช้ีแจงมาเป็นภาษาองักฤษ 
ช้ีแจงโดยละเอียด เช่น รบัเงินเดือน โดยเป็นเงินสด หรือวิธิอ่ืนแล้วแต่กรณี ** 
 
- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ หรอื ส ำเนำหนงัสอืรบัรอง

ควำมเป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะตอ้งคดัมำไม่ต ่ำกว่ำ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  
- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   

 หำกไมม่อีำชพีหรอืเป็นแม่บำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส 
 หำกสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส ำเนำสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่ำใชจ้ำ่ย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน
ทำงดำ้นกำรเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรบัรองค่ำใชจ้่ำย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ิด   (กรณีนี้หำก
ควำมสมัพนัธไ์ม่สำมำรถสบืได ้หรอืไม่เป็นควำมจรงิ ท่ำนอำจถกูปฏเิสธกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็น 
 ภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  

o หลกัฐานการเงิน   
-  ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั ถ่ำยส ำเนำทุกหน้ำยอ้นหลงั 6 เดอืน และปรบัสมุดอพัเดทถงึเดอืน
ปัจจบุนัทีส่ดุเท่ำทีจ่ะท ำไดห้รอืไม่ต ่ำกว่ำ 15 วนันบัจำกวนันดัหมำยยื่นวซี่ำ พรอ้มส ำเนำหน้ำบญัชหีน้ำแรกทีม่ชีื่อเจำ้ของ
บญัช ี
-  หากสมดุบญัชีธนาคารใดท่ี ไม่มีเลขท่ีเล่มก ากบัทุกหน้ารายการต้องขอสเตทเม้นท์จากธนาคารย้อนหลงั 
6 เดือนพร้อมประทบัตราจากธนาคารเท่านัน้และปรบัยอดให้เป็นปัจจบุนัไม่ต า่กว่า 15 วนั นับจากวนันัด
หมายย่ืนวีซ่า  
-  หำกรำยกำรปรบัสมุดบญัชขีองท่ำนมบีำงเดอืนหำยไป ขอใหอ้อกเป็น statement จำกธนำคำรยอ้นหลงัไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน
และปรบัยอดใหล่้ำสดุ ไม่ต ่ำกว่ำ 15 วนันบัจำกวนันดัหมำยยื่นวซี่ำ แต่หำกใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่กีำรเคลื่อนไหวทุก
เดอืน ขอใหท้ ำหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษ ตำมควำมเป็นจรงิ อำท ิไมม่กีำร
เคลื่อนไหวเนื่องจำกไม่ไดต้ดิต่อธนำคำรเป็นระยะเวลำนำนหรอืเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบุคคล เป็นตน้  
-  หำกมกีำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำถ่ำยส ำเนำหน้ำแรกทีม่ชีื่อเจำ้ของบญัชขีองเล่มเก่ำทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝำกเป็นปัจจุบนั 

-  กรณีมเีงนิฝำกในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงส ำเนำสมุดบญัชเีล่มอื่นแนบดว้ย อำท ิเช่น บญัชเีงนิฝำกประจ ำ 
เป็นตน้ 

-  กรณีทีเ่ดนิทำงเป็นครอบครวั หำกใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในกำรยื่นขอวซี่ำ ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองค่ำใชจ้่ำยใหบุ้คคลใน
ครอบครวัดว้ย  แต่อย่ำงไรกต็ำม โดยเฉพำะคู่สำม-ีภรรยำ จะตอ้งมสี ำเนำสมุดบญัชกีำรเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่ำจะจด
ทะเบยีนสมรสแลว้กต็ำม หำกมกีำรเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกว่ำจะตอ้งท ำจดหมำยรบัรองกำรเงนิพรอ้มระบชุื่อ
และควำมสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถำนทตูเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 
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*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองทัง้บดิำและมำรดำ 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไป

ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกบั
มำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำก
อ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 

*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้่ำ
ท่ำนจะถูกปฏเิสธวซี่ำ สถำนทตูไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำยและ
โปรดแต่งกำยสภุำพ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะสง่เจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทตูขอ
เอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัสง่เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 

***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซี่ำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตู ยกเลกิวซ่ีำของ
ท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯ 

***   เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีำรขอใชห้นงัสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยื่นวซี่ำ ท่ำนตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้รำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทำงก่อนก ำหนดวนัยื่นวซี่ำและท่ำนไม่สำมำรถน ำหนงัสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั ท่ำนนัน้จะตอ้งมำ
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถำนทตูตำมก ำหนดกำรของสถำนทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

*** ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตำมทีร่ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซีำ่อนัเนื่องมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซี่ำปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซี่ำท่องเทีย่ว 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้ำ่นหลงัจำกทวัรอ์อกเดนิทำงภำยใน 20 
วนั โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนึงถงึประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำง
เป็นหลกั                   

 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ยื่นค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทตูขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานที่ เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

    ............................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์............................. 

     ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

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

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น ................................................................... 
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 โทรศพัทมื์อถือ ................................................. อีเมลล ์

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

5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

 ............................................................................................................  รหสัไปรษณีย ์............................. 
  

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) 

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

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย.......................................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)........................................................................................................          

 
8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

    ตัง้แตว่นัท่ี ......................................  ถึงวนัท่ี .........................................

    รวม ........... วนั 

   

กรณีท่ีทา่นเคยไดวี้ซา่เชงเกน้แลว้ กรุณาระบุสถานทูตท่ีออกวีซา่ให ้สถานทูตใด  ..................................................    

 
    ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  

 

 

    กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ............................................................... 
 

9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
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 ................................................................................................................................................................. 
 

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ ......................................................................................................................... 
 

ความสมัพนัธก์บัทา่น ......................................................................................................................................... 
 

เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่  ........ เดินทางดว้ยกนั   ......... ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

 

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