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 Wonderful Alsace and Beautiful Danube River  

เยอรมน ีฝร ัง่เศส สวติเซอรแ์ลนด ์ออสเตรยี ฮงัการ ี 

9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK)         
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 เขา้ชมปราสาทไฮเดลเบริก์ (Heidelberg Castle)  

 เทีย่วเมอืงสวยแควน้อลัซาส เมอืงกอลมาร ์(Colmar) อองกเีชม (Eguisheim) รคิเวยีร ์

(Riquewihr) และ สตารส์บูรก์ (Strasbourg) 

 ชมสงิโตหนิแกะสลกัทีเ่มอืงลูเซริน์ (Lucerne) เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมของสวติเซอรแ์ลนด ์ 

 เดนิเลน่ทีห่มูบ่า้นฮลัสตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายุกวา่ 4,500 ปี 

 เขา้ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace) ทีว่จิติรตระการตา  

 ลอ่งเรอืผา่นชมรฐัสภาทีสุ่ดแหง่ความสวยงามของกรงุบูดาเปสต ์(Budapest)  

 ชมิเมนูทีต่อ้งไมพ่ลาด...ขาหมเูยอรมนั, กระดกูหม ูRib of Vienna, ซุปกุลาซ       

 
 

         ก าหนดการเดนิทาง     
       
วนัที ่  27 ก.พ.-7 ม.ีค. 62 49,900.- 

วนัที ่  6-14, 20-28 ม.ีค. 62 50,900.- 

วนัที ่  2-10 เม.ย. 62 55,900.- 

วนัที ่  10-18 เม.ย. 62 69,900.- 

วนัที ่  23 เม.ย.-1 พ.ค. 62 55,900.- 

วนัที ่  31 พ.ค.-8 ม.ิย. 62 55,900.- 

   

ราคาเร ิม่ตน้    49,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง
วนั 

ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรุงเทพฯ – ดไูบ ✈ ✈ ✈   

2 ดไูบ – แฟรงกเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบริก์ – สตราสบูรก์  ✈ O O 
MERCURE 
STRASBOURG  

3 สตราสบรูก์ – รคีเวยีร ์- กอลมาร ์– อองกเีชม - มวูล์ซู    O O O 
MERCURE 
MULHOUSE  

4 มูวล์ซู – เมอืงลเูซริน์ - เมอืงซกุ - การม์ชิ พารเ์ทน่ เคยีรเ์ชน่ O O X KOENIGHOF 

5 การม์ชิ พารเ์ทน่ เคยีรเ์ชน่ – ฮัลสตทั – เวยีนนา O O O SENATOR 

6 
เวยีนนา – พระราชวังเชนิบรุนน ์– Parndorf Outlet  

– บราตสิลาวา่    
O O X  

FALKENSTEINER 

HOTEL  

7 บราตสิลาว่า – บูดาเปสต ์– ลอ่งเรอืแม่น ้าดานูบ – Vaci Street  O O O 
MERCURE 

BUDAPEST CITY  

8 บูดาเปสต ์– CASTLE HILL – สนามบนิ O ✈ ✈  

9 ดไูบ – กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

    โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1: กรงุเทพฯ – ดไูบ  

17.30 น.
  

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8เคานเ์ตอร ์T สายการ

บนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

20.35 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 373 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่1 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 21.05 น. และถงึดไูบ 

เวลา 00.50 น.*** 

วนัที ่2: ดไูบ – แฟรงกเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบริก์ – สตราสบูรก์  

00.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

03.20 น. ออกเดนิทางตอ่สูแ่ฟรงคเ์ฟิรต์ โดยเทีย่วบนิที ่EK 43 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่2 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 03.45 น. และถงึ 

แฟรงคเ์ฟิรต์ เวลา 08.50 น.*** 

07.35 น. ถงึสนามบนิแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว๋โมง และจะเปลีย่นเป็น 

5 ชัว๋โมงในวันที ่31 มนีาคม 2562) น าทา่นผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร น าท่านเดนิทางเขา้สู่

ตวัเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและพาณชิยท์ีส่ าคัญของเยอรมนี รวมทัง้

เป็นศนูยก์ลางการธนาคารการเงนิและการคา้หุน้ทีส่ าคัญของประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงคเ์ฟิรต์ 

ซึง่ถือไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหัวล าโพงประเทศไทย ครัง้เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของ

รัชกาลที ่5 น าเทีย่วชมจตัรุสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึง่เป็นจัตรุัสทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเมอืง ดา้นขา้งก็คอื 

THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึง่อยู่ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือของ

จัตรุัสโรเมอร ์น าทา่นออกเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงไฮเดลเบริก์ (Heidelberg) เป็นเมืองทีส่ดุแสน

โรแมนตกิ ตัง้อยู่บรเิวณฝ่ังแมน่ า้เน็กคาร ์(Neckar River) อดตีเมืองศูนยก์ลางการศกึษาทีส่ าคัญ

ของเยอรมัน เป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัไฮเดลเบริก์ ซึง่เป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรกของเยอรมัน ดว้ยความ
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สวยงามของเมอืงนี้ท าใหม้นัีกทอ่งเทีย่วนับลา้นคนในแตล่ะปีตอ้งมาเยอืนเมอืงแหง่นี้ แลว้น าทา่นผ่านชม

ย่านการคา้และแหลง่รวมของนักศกึษานานาชาต ิ

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนัน้น าเขา้ชมปราสาทไฮเดลเบริก์ (Heidelberg Castle) ทีส่รา้งข ึน้อยู่บนเชงิเขาเหนือแม่น ้า

เน็กคาร ์ซ ึง่สามารถมองเห็นววิทวิทศันข์องเมอืงไดโ้ดยรอบ โดยตวัปราสาทสรา้งดว้ยหนิทรายสแีดงซึง่

มอีายุกว่า 900 ปี ชมประตคูนืเดยีว (Elisabeth’s Gate) ทีส่รา้งข ึน้โดยค าสัง่ของพระเจา้เฟเดอรกิ 

ทีส่รา้งเพือ่เป็นของขวัญวันเกดิแด ่พระมเหส ีอลซิาเบธ ซึง่สรา้งเสร็จภายในคนืเดยีว จากนัน้ชมถงัไวน์

ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีความจุถ ึง 220,000 ลิตร  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองสตราสบูร ์ก 

(Strasbourg) ประเทศฝรั่งเศส เมืองหลวงแห่งแควน้อลัซาส (Alszce) ที่มี 2 วัฒนธรรม คือ

ฝรั่งเศสและเยอรมนี เนื่องจากผลดักนัอยู่ภายใตก้ารปกครองของ 2 ประเทศนี้สลบักันไปมา สตราสบูรก์ 

เป็นเมอืงใหญ่มสีถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็นร่องรอยประวัตศิาสตรใ์หช้าวเมอืงปัจจุบันไดช้ืน่ชม 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก MERCURE STRASBOURG GARE CENTRALE หรอืเทยีบเทา่      

วนัที ่3: สตราสบูรก์ – รคีเวยีร ์- กอลมาร ์– อองกเีชม - มวูล์ูซ    

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นชมยา่นรมิน า้ฝร ัง่เศสนอ้ย หรอื La Petite France หรอื Little France เป็นย่านเก่าแก่ที่

ตัง้อยู่ทีเ่กาะใหญ่ กร็องดลี (Grande Île ) บนถนน rue des Moulins พื้นทีป่ระวัตศิาสตรแ์ห่งนี้

ลอ้มรอบไปดว้ยแมน่ า้อลิ (River III) ทัง้สีด่า้น นับว่าเป็นศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วของเมอืงสตราซบ์ูร์

ทีม่ชี ือ่เสยีงอย่างมาก เป็นหนึง่ในจุดส าคญัทีส่ดุของเมอืงนี้ ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมบา้นเรือน

รมิน ้าต่างๆ อีกทัง้ยังไดร้ับการลงทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO ดว้ย เดนิทางต่อสูเ่มอืงรคิ

วรี ์(Riquewihr) เมืองในเสน้ทางสายไวน์แห่งแควน้อัลซาคที่มีชือ่เสยีงในฝรั่งเศส น่ังรถผ่านชม

บรเิวณไร่องุ่นทีป่ลูกกันตามแนวไหล่เขาทีล่ดหลั่นไปมา ก่อนน าท่านเขา้ไปเดนิเล่นในตัวเมืองเก่าที่มี

ขนาดเล็กกะทดัรัด แตไ่ดร้ับการอนุรักษ์ไวอ้ย่างสวยงาม บรรยากาศภายในหมู่บา้นจะคลา้ยกบัเดนิเขา้ไป

เหมือนหลงอยู่ในเมืองแห่งเทพนิยาย เนื่องจากบา้นเกือบทุกหลังจะตกแต่ง และประดับประดาดว้ย

ดอกไม ้ตุก๊ตาหรอืของชิน้เล็กช ิน้นอ้ยทีน่่ารักๆเต็มไปหมด 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย จากนั้นน าท่านเดนิทางต่อสู ่เมอืงกอลมาร ์(Colmar) ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นเมืองหลวงของไวน์แห่งแควน้

อาลซัส (Capitale des Vins d'Alsace) เป็นเมืองทีม่ีชือ่เสยีงในการอนุรักษ์เมืองใหค้งบรรยากาศ

ของเมืองโบราณ โดยเฉพาะในตัวเมืองเก่าที่เรียงรายไปดว้ยเรือนไมเ้ก่าแก่ รา้นคา้สวยงาม โบสถ ์

พพิธิภณัฑ ์ครสิตศ์าสนสถาน และรา้นคา้และทีอ่ยู่ อาศยัทีค่งสภาพเหมอืนเมอืงในยุคกลางไดอ้ย่างดสีดุ

แห่งหนึง่ในประเทศ เมืองนี้มีคลองตัดไปมา จนไดร้ับสมญานามว่า “Little Venice”  น าท่านถ่ายรูป

กบั มหาวหิารเซ็นตม์ารต์นิ โบสถค์าทอลกิเกา่แกข่นาดใหญ่ทีส่รา้งข ึน้จากหนิสชีมพูทัง้หลัง สรา้งข ึน้

ในราวปี ค.ศ. 1234-1365 ถอืเป็นโบสถท์ีใ่หญ่ทีส่ดุของเมืองกอลมาร์ สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสไตล์

โกธคิทีส่วยงามโอ่อ่า จากนัน้จากนัน้เดนิทางต่อสูห่มูบ่า้นอองกเีชม (Eguisheim) ประเทศฝรั่งเศส 

หมู่บา้นทีไ่ดร้ับการขนานนามว่าเป็น “อีกหนึง่หมู่บา้นทีส่วยทีส่ดุของฝรั่งเศส” อีกทัง้ยังเป็นหมู่บา้นที่

ไดร้ับความนยิมในหมู่นักท่องเทีย่วแห่งหนึง่ของแควน้อัลซาสอีกดว้ย ท่านจะไดช้มชมความงดงามไป

ตามถนนกอ้นกรวดอันคดเคีย้วของหมู่บา้น ตืน่ตาไปกับความงดงามของเหล่าอาคาร บา้นเรือนทีย่ังคง

กลิน่อายความเป็นยุคกลางไวเ้ป็นอย่างดี  ชมความเก่าแก่ของอาคารไมโ้บราณทีแ่ต่งแตม้ดว้ยสสีนัสี

สดใส ชมลานน ้าพุที่สรา้งในแบบเรเนสซอง น าท่านดนิทางสู่เมอืงมูวล์ูซ (Mulhouse) เมืองแห่ง
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พพิธิภณัฑย์นตกรรมของแควน้กรองแตส (GRAND EST) อดตีเมอืงในแควน้อาลซัส ปัจจุบันเมืองนี้เป็น

ทีต่ัง้ของ พพิธิภณัฑย์านยนตแ์ห่งชาตขิองฝรั่งเศส และยังเป็นทีต่ัง้ของ พพิธิภัณฑร์ถยนตแ์ละรถไฟที่

ใหญ่ทีส่ดุในโลก มูวล์ซูยังมฉีายาว่า "แมนเชสเตอรข์องฝรั่งเศส" อกีดว้ย 

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก MERCURE MULHOUSE CENTRE หรอืเทยีบเทา่     

วนัที ่4: มวูล์ูซ – เมอืงลูเซริน์ - เมอืงซุก - การม์ชิ พารเ์ทน่ เคยีรเ์ชน่ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอันดบัหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ที่

ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา จากนัน้พาท่านชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of 

Lucerne) ทีแ่กะสลกับนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหาร

สวสิทีเ่กดิจากการปฏวิัตใินฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มี

ความยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแมน่ า้รอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึง่เป็นเหมอืนสญัลกัษณ์

ของเมอืงลเูซริน์ เป็นสะพานไมท้ีม่หีลงัคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยุโรป สรา้งข ึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคา

คลุมสะพานมีภาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน  จากนั้นใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซื้อ

สนิคา้ของสวสิ เชน่ ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬกิายี่หอ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag 

Heuer เป็นตน้   

กลางวนั       อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 

บา่ย จากนัน้เดนิทางตอ่สูเ่มอืงซุก (Zug) เมอืงเล็กๆ รมิทะเลสาบทีส่วยงามราวกับเทพนยิายตัง้อยู่ทางภาค

กลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทศันียภาพแลว้ เมอืงนี้ยังมีอัตราการเก็บภาษี

ทีค่อ่นขา้งต า่จงึถอืเป็นทีต่ากอากาศทีน่ยิมของเหลา่เศรษฐ ีคนดงัส าคญัระดบัโลกมากมายมาเยอืน ทา่น

อาจจะเห็นซเูปอรค์ารจ์อดเรียงรายอยู่ 2 ขา้งทาง จนเป็นเรื่องธรรมดาไปเลย น าทา่นชมเมอืงชมหอ

นาฬกิาเมอืงซุก (Clock Tower) แลนดม์ารก์ทีส่ าคญัแห่งหนึง่ของเมือง ดว้ยความสงูของหอถงึ 52 

เมตรและความโดดเด่น ของหลังคาซึง่เป็นสนี ้าเงนิขาวโดนเด่นตัดกับสหีลังคาสนี ้าตาลของบา้นเมือง

สวยงามอย่างยิง่ มเีวลาใหท้า่นเดนิข ึน้บันไดสูจุ่ดชมววิดา้นบนของหอนาฬกิา ทีท่า่นจะสามารถเห็นววิที่

สวยงามโดยรอบของเมืองซุก น าท่านเขา้ชมรา้นท าทองทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในยุโรป (The Oldest 

house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิดท าการตัง้แต่สมัยศัตวรรตที ่16 

ภายในตวัอาคารมกีารตกแตง่ในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยจักวรรดนิโปเลยีน มีซุม้ประตูและเสาโรมัน มี

รูปปั้นและจติรกรรมฝาผนัง ดว้ยการวาดลายหนิอ่อนดว้ยมือ ในปี 1971 ไดเ้ปิดรา้นนี้เป็นพพิธิภัณฑ์

ศลิปะล ้าคา่และเครือ่งประดบัหายาก และบางชิน้มเีพยีงช ิน้เดยีวในโลก มีเวลาใหท้่านเดนิชืน่ชมอาคาร 

งานศลิปะล ้าคา่และเครือ่งประดบัหายากแลว้ ในสว่นของ Lohri Store ยังมีนาฬกิาชัน้น าระดับโลกให ้

ท่านเลอืกซือ้เลอืกชมอาท ิเช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani 

Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ และไม่ควร

พลาดเคก้เชอรร์ ี ่Zug Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จากรา้น Speck เคก้ทีม่ีรสชาตทิีเ่ป็น

เอกลักษณ์และมีขายมากว่ารอ้ยปี มีบุคคลที่มีชื่อเสยีงมากมายต่างเคยลิม้ลองเคก้จากรา้นนี้ เช่น 

Charlie Chaplin, Winston Churchill หรอืสมเด็จพระสนัตะปาปาฟรานซสิ โดยเมอืงซกุนี้มกีารท าฟารม์

ผลไม ้ทัง้สตอเบอรร์ี่, บูลเบอรร์ี่, ราสเบอรร์ี่,ลูกแพร ์ฯลฯ รวมทัง้ เชอรร์ี่ ทีม่ีปลูกมากกว่า 40,000 ตน้  

จากนั้นน าท่านออกเดนิทาง สู่เมอืงการม์ชิ พารเ์ท่น เคยีรเ์ช่น (Garmisch Partenkirchen) 

ระหว่างทางผ่านเมืองโอเบอรามาเกา เมืองเล็กๆที่แสนจะน่ารัก อาคารบา้นเรือนลว้นประดับไปดว้ย

ภาพเขยีนสเีกีย่วกบัครสิตศ์าสนา รา้นรวงลว้นแต่จ าหน่ายของทีร่ะลกึส าหรับศาสนกิชน เหตุเพราะเคย
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ไดร้ับภยัพบิัตจิากโรครา้ย 

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ขาหมเูยอรมนั)   

ทีพ่กั         เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก KOENIGHOF หรอืเทยีบเทา่     

วนัที ่5: การม์ชิ พารเ์ทน่ เคยีรเ์ช่น – ฮลัสตทั – เวยีนนา  

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสูฮ่ลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองทีต่ัง้อยู่รมิ

ทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองทีโ่รแมน

ตกิทีส่ดุใน Salzkammergut เขตทีอ่ยู่บนอัพเพอรอ์อสเตรยี และมีทะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรีย

ใหฉ้ายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-

Historical Heritage เพยีงเดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ทา่นอยู่ในภวังคแ์ห่งความฝัน 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง   

บา่ย น าเดนิทางโดยรถโคช้สู ่กรุงเวยีนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเสน้ทาง

ธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพืน้ทีอ่ันเขยีวชอุ่มของป่าไมแ้ห่งออสเตรยี  

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั        เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก SENATOR หรอืเทยีบเทา่      
 

วนัที ่6: เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์– Parndorf Outlet – บราตสิลาวา่    

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace)  แห่งราชวงศฮ์ับสบวรก์ 

ซึง่มีประวัตกิารสรา้งมาตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที ่16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ใหส้รา้งข ึน้

ใหม่อย่างสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหว่างปีค.ศ.1744 - 1749 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวัง

ฤดรูอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรง และพลับพลาทีป่ระทับ ซึง่ไดร้ับการตกแต่งอย่างวจิติรบรรจง

สวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝรั่งเศส จากนัน้เชญิชอ้ปป้ิงสนิคา้เครื่องแกว้สวาร็อฟสกี ้หรือ

สนิคา้นานาชนดิ อาทเิชน่ Louis Vitton, Gucci, รา้นนาฬกิา Bucherer, สนิคา้เสือ้แฟชัน่ทันสมัย เชน่ 

Zara, H&M ฯลฯ และสนิคา้ของฝากเช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท ในย่าน ถนนคาร ์นทเ์นอร ์

(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวยีนนา ชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ทีแ่วดลอ้มไปดว้ย

อาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผา่นชมโรงละครโอเปรา่ ที่สรา้งข ึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-

1869 แตต่วัอาคารไดถ้กูท าลายไปในระหว่างสงครามโลกครัง้ที ่2 และเปิดใหม่อีกครัง้ในปีค.ศ.1955, 

ผ่านพระราชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซ ึง่เป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราช

ส านักฮัปสบูรก์ มาตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 จากนัน้น าชมบรเิวณรอบนอก

โบสถส์เตเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) สญัลักษณ์ของกรุงเวียนนา ซึง่พระเจา้คารล์ที ่6 

โปรดใหส้รา้งขึน้ในปีค.ศ.1713 เพือ่เป็นการแกบ้นตอ่ความทกุขย์ากของประชาชน  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (เมนกูระดกูหม ูRib of Vienna)   

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิง 

McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่ GUCCI, 

BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, 

LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอืน่ๆอกีมากมาย 

*** เนือ่งจาก OUTLET จะปิดท าการในวนัอาทติย ์ถา้หากคณะใดตรงกบัวนัอาทติยใ์นวนัน ัน้ 

ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปเทีย่วเดนิเลน่ในย่านเมอืงเกา่กรุงบราตสิลาวา่แทน พรอ้มท ัง้ม ี

บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตราคารจนี *** 
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***คณะเดนิทางวนัที ่25 ธ.ค.-2 ม.ค. 62 (ปีใหม่) OUTLET จะปิดท าการ เนือ่งจากเป็น

วนัหยุดประจ าปี ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปเทีย่วเดนิเลน่ในย่านเมอืงเกา่กรุงบราตสิลาวา่

แทน พรอ้มท ัง้มบีรกิารอาหารมือ้ค า่  ณ ภตัตราคารจนี *** 

ค า่       อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศยั  

 จากนัน้น าเดนิทางโดยรถโคช้สูก่รงุบราตสิลาวา่ (Bratislava) เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของ 

ประเทศสโลวกั ตัง้อยู่รมิฝ่ังแมน่ ้าดานูบทีบ่รเิวณพรมแดนของ  สโลวัก ออสเตรยี และฮังการ ีและใกล ้

กบัพรมแดนสาธารณรฐัเชก็ 

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม FALKENSTEINER HOTEL BRATISLAVA หรอืเทยีบเทา่      

วนัที ่7: บราตสิลาวา่ – บูดาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบ - Vaci Street   

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้ผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู ่กรุงบูดาเปสต ์ (Budapest) เมือง

หลวงของ  ประเทศฮงัการี (Hungary)  ซ ึ่งไดช้ื่อว่า เ ป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามดว้ย

ศลิปวัฒนธรรมของชนหลายเชือ้ชาตทิีม่อีารยธรรม รุ่งเรอืงมานานกว่าพันปี ถงึกบัไดร้ับการขนานนามว่า

เป็น “ไขมุ่กแห่งแม่น ้าดานูบ”  ชมเมืองทีไ่ดช้ือ่ว่างดงามตดิอันดับโลกดว้ยทัศนียภาพบนสองฝ่ังแม่น ้า

ดานูบ ชมจตัรุสัวรีบรุษุ (Heroes’ Square) บนฝ่ังเปสต ์ทีต่ัง้ของ Millenary Monument อนุสาวรีย์

ทีส่รา้งข ึน้ฉลอง 1,000 ปี แห่งชยัชนะของชาวแมกยาร ์ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย น าทา่นสูถ่นนชอ้ปป้ิง วาซี ่อุตซา่ Vaci Street (Vaci út) ถนนความยาว กว่า 1 กโิลเมตร จุดนัดพบ

ของนักชอ้ปและเป็นทีต่ัง้ของโรงแรมไฮโซ รวมรา้นคา้แบรนเนมหลากหลายยี่หอ้ รา้นขายของทีร่ะลกึ 

คาเฟ่ บาร์ใหน่ั้งกนิลมชมวิว หรือ ใหท้่านไดเ้ดนิตลาดสด Central Market Hall (Nagy 

Vasarcsarnok) โดยเป็นตลาดในร่มทีต่ัวอาคารสรา้งโดยศลิปะแบบ นีโอโกธคิ ถอืเป็นตลาดสดที่

ใหญ่ทีส่ดุในชว่งยุคตน้ครสิศตวรรษที1่9 และเกา่แกท่ีส่ดุในบูดาเปสต ์แหลง่รวมวัตถดุบิทอ้งถิน่ของชาว

ฮังการ ีเชน่ พรกิปาปรกิา้ ตับห่าน ถอืเป็นสนิคา้สง่ออกอันดับหนึง่ของประเทศฮังการี อสิระใหท้่านได ้

เดนิเลือกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย น าทา่นล่องเรอืแมน่ า้ดานูบอนัเลอืงชือ่ ชมความงามของทวิทัศน์

และอารยธรรมฮังการใีนชว่ง 600-800 ปีมาแลว้ทีต่ัง้เรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของ

อาคารต่างๆ อาท ิอาคารรัฐสภา ซึง่งดงามเป็นที่ร ่าลือ ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตัวอาคาร

ประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 365 ยอด นอกจากนี้ทา่นจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกทีส่รา้งขา้ม

แม่น ้าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกช ิน้ทีใ่ชใ้นการสรา้งได ้

ถูกน ามาจากประเทศอังกฤษเชน่กัน (การล่องเรอืข ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดุ

หนาว น า้ในแมน่ า้อาจกลายเป็นน า้แข็ง จนไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ทางบรษิทัขอคนืเงนิจ านวน 

10 ยูโรตอ่ทา่น)    

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ซุปกลุาซ)  

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม MERCURE BUDAPEST CITY HOTEL หรอืเทยีบเทา่      

วนัที ่8: บูดาเปสต ์– CASTLE HILL – สนามบนิ  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นชมบรเิวณ CASTLE HILL ซ ึง่เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคณุคา่ ถา่ยรูปดา้นนอก

ของอาคารพระราชวังโบราณ แลว้ชมบรเิวณรอบนอกโบสถแ์มทเธยีส (Matthias Church) ซ ึง่เคย

ใชเ้ป็นสถานทีจ่ัดพธิีสวมมงกุฎใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชือ่โบสถม์าจากชือ่กษัตรยิแ์มทเธียส  

ซึง่เป็นกษัตรยิท์ีท่รงพระปรชีาสามารถมาก  และยังเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งส ิง่ก่อสรา้งทีง่ดงามในเมือง
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หลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึง่สรา้งในสไตลน์ีโอ-โกธกิ หลังคาสลับสสีวยงามอันเป็นจุดเด่นที่สุดใน

ศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจา้สตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงาน

ประตมิากรรมทีง่ดงามของศตวรรษที ่11 อยู่หนา้ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชม

ววิเหนือเมอืงบูดาทีท่า่นสามารถชมความงามของแม่น ้าดานูบไดอ้ย่างดป้ีอมแห่งนี้สรา้งข ึน้ตัง้แต่ ค.ศ.

1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮังกาเรยีน                  

12.00 น. น าคณะเดนิทางสู ่สนามบนิเฟเรนซ ์ลซิท ์เพือ่ใหท้่านมเีวลาในการท าคนืภาษ ี(Tax Refund) 

และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

14.40 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK 112 

***คณะเดนิทางวนัที ่2-10 เม.ย., 31 พ.ค.-8 ม.ิย. 62 ออกเดนิทาง เวลา 16.00 น. และถงึ 

ดไูบ เวลา 23.20 น.*** 

***คณะเดนิทางวนัที ่10-18 เม.ย. 62 ออกเดนิทาง เวลา 15.35 น. และถงึ 

ดไูบ เวลา 22.55 น.*** 

***คณะเดนิทางวนัที ่23 เม.ย.-1 พ.ค. 62 ออกเดนิทาง เวลา 15.30 น. และถงึ 

ดไูบ เวลา 22.45 น.*** 

วนัที ่9: ดไูบ – กรงุเทพฯ  

23.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

03.30 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 376 

***คณะเดนิทางวนัที ่2-10 เม.ย., 31 พ.ค.-8 ม.ิย. 62 ออกเดนิทาง เวลา 03.40 น. และถงึ 

กรงุเทพฯ เวลา 13.15 น.*** 

***คณะเดนิทางวนัที ่10-18 เม.ย., 23 เม.ย.-1 พ.ค. 62 ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่EK 384 

 เวลา 03.00น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 12.15 น.*** 

12.35 น. ถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ   

 

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย ์, ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั 

เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ือ่นไขของ
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หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรม : Wonderful Alsace and Beautiful Danube River  

เยอรมน ีฝร ัง่เศส สวติเซอรแ์ลนด ์ออสเตรยี ฮงัการ ี 

9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK)         
 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:    27 ก.พ.-7 ม.ีค. 62   

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 49,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 49,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 8,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 49,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
49,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ  35,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศฝร ัง่เศส 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท ) 

ช ัน้ธุรกจิเพ ิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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ก าหนดวนัเดนิทาง:    6-14, 20-28 ม.ีค. 62  

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:    2-10 เม.ย. 62   

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:    10-18 เม.ย. 62   

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 50,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 50,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 8,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 50,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
50,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ  36,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศฝร ัง่เศส 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท ) 

ช ัน้ธุรกจิเพ ิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 55,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 55,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 7,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 55,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
55,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ  37,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศฝร ัง่เศส 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท ) 

ช ัน้ธุรกจิเพ ิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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ก าหนดวนัเดนิทาง:    23 เม.ย.-1 พ.ค. 62  

31 พ.ค.-8 ม.ิย. 62    

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 69,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 69,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 7,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 69,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
69,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ  43,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศฝร ัง่เศส 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท ) 

ช ัน้ธุรกจิเพ ิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 55,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 55,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 7,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 55,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
55,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ  37,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศฝร ัง่เศส 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท ) 

ช ัน้ธุรกจิเพ ิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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1. ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิ

จ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

        ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

          เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

        เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

        **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

        [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสาย

การบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอื

ของมคี่าทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ัง่เศส (ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัย ืน่  

เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, พนกังานขบัรถ  (16 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (27 ยโูร) 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเม ือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็น

หมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
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  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อ

วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยู่เทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้ง

ขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอร์ต ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกดิขึ้นจรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืค่าตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    ค่าสว่นต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้ ้องพกัแบบห้องเด ี่ยว (Single) ,ห ้องคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไม่

ตดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่าน 

อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจาก
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โรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่าจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับ

การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

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

***ใบหนา้สูง2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบุคคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่
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เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นหู เห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารดุ*** 

ตวัอยา่งรปู 

 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน, วันลา 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลงั 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการฝาก

หรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ญัชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 
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- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

  

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 
 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 
 

    (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มลูนีใ้นการจองควินดั
หมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลงัจะตอ้งตรง
กบัขอ้มลูทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ัน้) 

 

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

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

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

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

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 
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5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

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 (ตอ้งระบุ)............................................................................................ 

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

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.........................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  
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        กรณุาระบชุือ่ ...................................................... 

  

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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