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ก าหนดการเดนิทาง   25-31 มนีาคม 2563 (55,900.-) 

 

..... รายละเอยีดการเดนิทาง ..... 

 

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – แฟรงคเ์ฟริต์  (เยอรมนั) 
 

20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ ชัน้ที่ 4  ผูโ้ดยสารขาออก  ประตทูางเขา้ที ่3 

เคานเ์ตอรแ์ถว D  สายการบนิไทย แอรเ์วย ์  (TG ... THAI AIRWAYS) ....   
เจา้หนา้ที่เอฟวนีวิ ทวัร์ ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน 

 

 

 กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวนีวิ ทวัร ์ณ จดุนดัพบ  

 บริษัทฯ  จดัเตรียมปา้ยชือ่ของทา่นพรอ้มโบว ์เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั้น จะน ามาแจกคืนให้ท่าน 
พร้อมได้จดัเตรียมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

 กฎของสายการบิน......สิ่งของท่ีเป็นของมีคม และของเหลวปรมิาณทีม่ากกวา่ 100 มลิลลิติร 

หา้มน าตดิตวัถอืขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้าท่ีซื้อภายในร้านปลอดภาษี DUTY FREE  เท่านั้น 
  

***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะนั้นจะไม่มีการประกาศเรียกขึ้นเคร่ือง*** 

ทุกทา่นกรณุาตรงตอ่เวลา......ตามเวลาทีก่ าหน ดไวใ้นบตัรโดยสารเครือ่งบนิ Boarding Pass 
 

23.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงแฟรงค์เฟิร์ต  ประเทศเยอรมัน  โดยเท่ียวบินท่ี  TG 920 

(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ  11 ชั่วโมง 50 นาที) 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง แฟรงคเ์ฟริต์ – พระราชวงัวรีส์บวรก์ 

 โรเธนเบริก์ – ไฮเดลเบริก์ 
 

05.55 น. เดินทางถึง เมอืงแฟรงคเ์ฟริ์ท ประเทศเยอรมัน เมืองศูนย์กลางทางการเงิน และการธนาคาร

ของประเทศ อดีตท่ีตั้งถิ่นฐานของพวกโรมันเมื่อกว่าสองพนัปีท่ีแล้ว 

(เวลายโุรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 

(เวลายโุรป ... ฤดูหนาว (พ.ย.-ม.ีค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงวรีส์บวรก์ เมืองเก่าแก่ตั้งอยู่ภายใต้การปกครองบิช้อพ ซึ่งเป็นผู้น าทาง

ศาสนาคริสต์ โดยสร้างวงัอยูบ่นเนินเขามาเรยีนแบร์ก ต่อมาเมืองเริ่มขยายออกไปท าให้ต้องมา

ตั้งพระราชวังแห่งใหม่ในเขตเมืองปัจจบุัน  

(ระยะทางประมาณ  119  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 45 นาที) 

จากนั้น น าท่านชม พระราชวงัวรีส์บวรก์ ซึ่งสร้างระหว่าง 1720-1744 โดยการออกแบบเป็นสไตล์

เยอรมันบาร็อคตอนใต้ โดยนอยแมน ปจัจุบันพระราชวังแห่งนี้ติดอันดับพระราชวังบาร็อคท่ี

สวยงามมาท่ีสุดแห่งหนึ่งในยุโรป ท่านจะได้ชมความงามของห้องต่าง ๆ 

ภายในพระราชวัง โดยเฉพาะภาพวาดแบบเฟรสโก้ท่ียิ่งใหญ่ ติดอันดบั

โลก ฝีมือศิลปินชาวอิตาเลยีน จิโอวานนี  แบททิสต้า  ทีเอ็พโปโล  ท่ี

ยิ่งใหญ่ติดอันดับโลก จากนั้น ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองเก่าท่ีงดงาม 

นอกจากนี้ ณ ท่ีแห่งนี้ยังไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกจาก UNESCO 

อีกด้วย 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโรเธนเบริก์ เป็นต้นทางเริ่มต้นของถนนสายโรแมนติค ท่ียังคงความ

เป็นชาวโกธ บรรพบุรุษของชาวเยอรมันไว้อยา่งสมบูรณ์ท่ีสุด 

(ระยะทางประมาณ  65  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง) 

จากนั้น น าท่านชมเขต เมอืงเกา่โรเธนเบริก์ ซึ่งเป็นเมืองท่ีล้อมรอบด้วย

ก าแพงเมือง ตามแบบของเมืองในยุคกลาง ตามถนนของเมืองยังคงปู

ด้วยก้อนหิน และตามร้านค้าสองข้างทาง ก็ยังคงใช้ป้ายชื่อร้านรูป

สัญลักษณ์แบบโบราณ ไม่ใช้ป้ายตัวอักษรดังเช่นในปัจจบุัน ผ่านชม ศาลา

กลาง แห่งเมืองโรเธนเบิร์ก สร้างด้วยศลิปะแบบโกธิคจากศตวรรษท่ี 14 

เดินชม ยา่นจตัรุสั Markt Platz ซึ่งเต็มไปด้วยอาคารสวยงาม 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงไฮเดลเบริก์ ตั้งอยู่ในรฐับาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ

ประเทศเยอรมัน ถือเป็นเมืองท่ีเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ของไทยเมืองหนึ่ง เนื่องจาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลท่ี 8 ทรงประสูติ ณ เมืองนี้ และอัลเบิร์ต 

ไอสไตน์ เคยมาเดินบนเส้นทางนกัปราชญ์ของเมืองนี้แล้ว และเป็นเมอืงมรดกโลก UNESCO มี

แหล่งท่องเท่ียวมากมาย และมีมหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์กเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่สุด 

(ระยะทางประมาณ  166  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง 30 นาที) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร  

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม  LEONARDO  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง ปราสาทไฮเดลเบริก์ –  

 สตราสบรูก์ แควน้อลัซาส  (ฝรัง่เศส) 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
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จากนั้น น าท่านเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบริก์ ตั้งอยูบ่นเนินเขาริมฝั่งแม่น้ าเนคค่า เป็นศิลปะกอธิคผสม

เรอนาซองส์ ถือเป็นปราสาทขนาดใหญ่ ท่ีเร่ิมสร้างข้ีนราวเมื่อปี ค.ศ. 1300 ใช้เวลาก่อสร้างร่วม 

900 ปี ปราสาทนี้ประดบัด้วยรูปป้ันของเหล่านักบุญ และเทพเจ้าชาวโรมัน ด้วยหินทรายสีแดง 

โดยเจ้าชายเอเล็กเตอร์รูเปรคท์ท่ี 3 สไตล์โกธิก-บารอก ถูกท าลายตอนท่ีฝรั่งเศลยึดเมืองได ้

ต่อมาไดบู้รณะภายหลัง โดยรอบมีปา่ละเมาะแสนสวยให้เดินเล่น บริเวณสวนมตี้นไม้ใหญ่ เช่น 

ต้นเบิช ต้นเมเป้ิล ต้นโอ้ค ในฤดใูบไม้ผลิมีสีสันสวยงามมาก เมื่อมองจากระเบียงปราสาท

ออกไปเห็นวิวเมืองไฮเดลเบิร์ก สะพาน Karl-Theodor-Heuss Bruecke  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงสตราสบรูก์ ตั้งอยูบ่ริเวณลุ่มแม่น้ าไรน์ บนพรมแดนติดกับประเทศ

เยอรมนี  ได้ชื่อว่าเป็นหัวใจของยุโรป เป็นเมืองหลวงของ แคว้นอลัซาส ประเทศฝรั่งเศส ท่ี

หลายคนต่างร่ าลอืกนัว่า แคว้นอัลซาสยังคงรกัษาวัฒนธรรม 

และประเพณีท้องถิ่นเอาไว้เป็นอย่างดี ดินแดนท่ียังคงอนุรกัษ์ 

วิถีชีวิต และความเป็นอยู่แบบเก่า รวมไปถงึเหล่าอาคาร

บ้านเรอืน ท่ียังคงเป็นสถาปตัยกรรมท้องถิ่นท่ีมีความสวยงาม 

ไม่เปลี่ยนแปลง จากนั้น มีเวลาให้ท่านไดเ้ดินเล่นชมย่านเมือง

เก่าท่ีเรียกว่า  LE PETITE FRANCE น าท่านผา่นชม มหา   

วหิารนอทเทรอดาม ท่ียิ่งใหญ่อลังการ ซึ่งได้รับการยกย่องให้

เป็นมหาวหิารทีด่ทีีสุ่ดแหง่หนึง่ของยโุรป ออกแบบด้วย

สถาปตัยกรรมแบบโกธิค สร้างด้วยหินทรายสีชมพูท้ังหลัง โดย

สร้างข้ึนในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษท่ี 12 ใช้เวลาในการ

ก่อสร้างนานกว่า 260 ปี 

(ระยะทางประมาณ  134  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 30 นาที) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร  

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม  7HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง สตราสบรูก์ – หมูบ่า้นอองกเีชม –  

 กอลมาร ์– นอ็งซ ี
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ หมูบ่า้นอองกเีชม หมู่บา้นท่ีได้รับการขนานนามว่าเป็น “อกีหนึ่งหมูบ่า้นทีส่วย

ที่สดุของฝรัง่เศส” เป็นหมู่บ้านท่ีได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเท่ียวแห่งหนึ่งของแคว้นอัลซาสอีก

ด้วย จากนั้น น าท่านเดินชมความงดงามไปตามถนนก้อนกรวดอันคด

เค้ียวของหมู่บ้าน ตื่นตาไปกับความงดงามของเหล่าอาคารบ้านเรอืนท่ี

ยังคงกลิ่นอายความเป็นยุคกลางไว้เป็นอย่างดี  ชมความเก่าแก่ของ

อาคารไม้โบราณท่ีแต่งแต้มด้วยสีสันสีสดใส  และเดินลัดเลาะไปชมหมู่

ดอกไม้หลากสีสันท่ีออกดอกชูช่อตามระเบยีงบา้น ราวกับจะเชื้อเชิญแขก

ต่างถิ่นให้เข้าไปชื่นชมความงดงาม และชมลานน้ าพุท่ีสร้างในแบบเรเนส

ซองส์ อีกหนึ่งจุดท่องเท่ียวท่ีหลายคนอาจบ่นเสียดายถ้าหากไม่ได้ไปเยือน  

(ระยะทางประมาณ  75  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง) 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงกอลมาร ์เมืองเล็ก ๆ ท่ีมีความโรแมนติกเมืองหนึ่งของฝรั่งเศส และเป็น

สถานท่ีท่ีคู่รัก มักจะให้ค าสัญญาในความรักระหว่างกันและกัน ด้วยบรรยากาศท่ีสวยงาม 

สถาปตัยกรรมของอาคารบ้านเรอืนเก่าแก่ 

(ระยะทางประมาณ  9  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  15 นาที) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินเล่นชม เมอืงกอลมาร ์ เป็นเมืองท่ีมีลักษณะสถาปตัยกรรม และบรรยากาศของเมือง

โบราณ มีบ้านเรอืนท่ีสวยงาม และได้รับการดูแลรกัษาไว้เป็นอย่างดี ปจัจุบันเมืองเก่าแก่แห่งนี้

ได้กลายเป็นเมืองท่ีน่ามาเยอืนเป็นอันดบัต้นๆ ของประเทศฝรั่งเศส 

บ้านเรอืน จะเป็นบ้านครึ่งไม้ซุง เป็นแบบบ้านท่ีเป็นเอกลักษณ์ และเห็น

ได้ท่ัวไปในแคว้นอัลซาส ลักษณะพิเศษของบ้านจะข้ึนโครงบ้านด้วยไม้ท้ัง

หลังรวมท้ังหลังคาก่อน จากนั้นก็จะโบกปูนระหว่างช่องไม้ แล้วทาทับ

ด้วยสีสันสวยงามตามใจเจ้าของบ้าน เมืองนีย้ังมีคลองน้ าไหลผ่าน 

จดัเป็นอีกเมืองท่ีถูกจดัให้เป็นเมืองท่ีมีความโรแมนติก ซึ่งบริเวณนี้ถูก

เรยีกว่า ลติเติล้เวนซิ เป็นมุมบังคับท่ีนักท่องเท่ียวส่วนมากต้องมาเก็บภาพเป็นท่ีระลึก 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงนอ็งซี เมืองหลวงของแคว้นลอแรนแห่งฝรั่งเศส และเป็นเมืองท่ีได้รับ

การยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 1983 จากนั้น น าท่านแวะถ่ายรูปบริเวณ

จตัุรสัหน้าพระราชวังสตานลิาส ซึ่งมีความสวยงามอ่อนช้อยในแบบศิลปะอาร์ตนูโว ให้ท่านได้

เก็บภาพความสวยงามของอาคารสถาปตัยกรรมเกา่แก ่ทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเปน็มรดกโลก 

(ระยะทางประมาณ  149  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง 15 นาที) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม  NOVOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ของการเดนิทาง    นอ็งซ ี– แรง็ส์ – ปารสี 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงแรง็ส์ เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ในแคว้นช็องปาญ-อาร์แดน แคว้นท่ีได้รับการยก

ย่องว่าเป็นถิ่นก าเนิดของแชมเปญ 

(ระยะทางประมาณ  244  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง 45 นาที) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านผ่านชม มหาวหิารแรง็ส์ ถูกใช้เพื่อเป็นสถานท่ีส าหรับการท าพระราชพิธบีรมราชาภิเษก

กษัตริย์ฝรั่งเศส โดยตกแต่งด้วยประติมากรรมแบบโกธิค และได้รับเลือก

โดยองคก์ารยเูนสโกให้ขึน้ทะเบยีนเปน็มรดกโลกเมือ่ปี ค.ศ. 1991 

จากนั้น น าท่านถ่ายรูปกับประตูชยัประจ าเมืองแร็งส์ สิ่งก่อสร้างท่ีถือได้

ว่าเป็นอนุสาวรยี์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองแร็งส์ คนท่ัวไปมักนิยมเรียกประตู

แห่งนี้ว่า ประตูดาวอังคาร จากนั้น แวะถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมอืง

แร็งส์ อาคารสถาปตัยกรรมเก่าแก่ท่ีคงความสวยงามยิ่งในเมอืงนี้  
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ กรงุปารสี ประเทศฝรั่งเศส เมืองผู้น าแห่งโลกแฟชั่น เมืองอันสวยสดด้วย

ศิลปะและสวยท่ีสุดในโลกส าหรับหลายๆคน มีสถาปตัยกรรมแหล่งรวมแฟชั่นชั้นน าของยุโรป 

(ระยะทางประมาณ  144  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง 15 นาที) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร  

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม  MERCURE VELIZY  หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง    ปารสี – กรงุเทพฯ 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านผ่านชมโอเปรา่เฮาส์ ยา่นการค้า จนกระท่ังถึง กรองด์ บูเลอวาดร์, ประตูชัย, ชม

ทิวทัศน์ของร้านค้าบูติคชั้นน าระดบัโลก ท่ีตั้งเรียงรายอยู่บนถนนชองเชลิเช 

ต้นแบบถนนราชด าเนิน ผ่านจตัุรสัแห่งความสามัคคี,  โดมแองวาลิคสถานท่ี

เก็บพระศพของนโปเลียน ชมอาคารพิพิธภัณฑศ์ิลปะสมัยใหม่ พิพิธภัณฑ์ญี่ปุ่น ฯลฯ  

จากนั้น ให้ท่านได้เก็บภาพสวยของหอคอยไอเฟลิ จากบรเิวณหนา้โรงเรยีน

การทหาร หรอืจตรุสัทรอคาเดโร 

จากนั้น น าท่าน ลอ่งเรอืบาตองมซูส ์เพื่อชมสถานท่ีส าคัญคู่บ้านคู่เมืองสอง

ฝั่งของแม่น้ าแซนน์ โบราณสถาน และอาคารท่ีเก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนส

ซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่น เป็นนครท่ีงดงาม

แห่งหนึ่งของโลก ผ่านชมความสวยงามของโบสถ์นอร์ทเทรอดามอันศักดิส์ิทธ์ิ ท่ีมี

อายุกวา่ 800 ปี ตั้งเด่นเป็นตระหง่านริมแม่น้ าแซนด์ท่ีสวยงามอย่างยิ่ง     

(***หมายเหต*ุ** จะงดในกรณทีีน่้ าลน้ตลิง่ และมเีหตกุารณน์ดัหยดุงาน) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 
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บ่าย มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้ง เลือกซ้ือสินค้าแบรนด์ดงั อาทิ น้ าหอม เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องส าอาง    

ณ ร้าน  Duty Free หรือ ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อาทิ แพรงตองส์ หรือ แกลลาร-ีลาฟาแยตต์   

จากนั้น น าท่านออกเดินทางสู่สนามบนิ ชารล์ เดอ โกล  ชานกรุงปารสี 

21.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี  TG 933   

  (ใชเ้วลาในการบนิประมาณ  11 ชัว่โมง) 

 

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ 
 

13.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ  ชั้น 2  ผู้โดยสารขาเข้า โดยสวัสดิภาพ................ 

 

****  END  OF  TOUR  **** 

 

 

*** หมายเหต ุ:- *** 

- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์ .... ต้องขออภัยหากรายการตรงวนัดงักล่าว 

- ขอสงวนสิทธ์ิการย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพัก

เมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

- รูปภาพประกอบสถานท่ีท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

- รายการทัวร์, อาหาร, โรงแรมท่ีพัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ของสถานการณ์ โดยมิต้องบอกกลา่วลว่งหน้า อันเนื่องมาจากเหตุการณ์สุดวิสัยต่าง ๆ อาทิเช่น 

ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้าของสายการบิน, อบุัติเหตุตา่ง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบตอ่ค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการล่าช้าหรือยกเลิกของ สายการบิน 

ตลอดจนจากเหตุการณ์สุดวิสยั ภัยพบิัติธรรมชาติตา่ง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมท้ัง

ทรัพย์สินส่วนตัวท้ังหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง 

 

สนใจจองทวัร์ ตดิต่อสอบถาม   :   โทร. 02-108-8666 

คุณเพญ็ / คุณเมย ์/ คณุมิน้ 

 

 
 

 สกลุเงนิ เยอรมนั และ ฝรัง่เศส ใชเ้งนิสกลุ ยโูร (EURO)  

ไฟฟา้    220 โวลต ์ปลัก๊ 2 ขากลม 
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*** แผนที ่*** 

 

 

 

อุณหภมูโิดยเฉลีย่ในแตล่ะเดือน (℃) 

เมือง ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 ปารีส 3 4 5 11 13 17 19 18 16 11 6 4 

  แฟรงกเ์ฟิร์ต 1 3 6 10 14 18 16 18 19 9 5 2 
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ถ้าทา่นเจอสิง่เหลา่นี ้...... ถงึแมว้า่พาสปอรต์ของทา่นยงัไมห่มดอายกุต็าม  

บรษิทัฯ ขอแนะน าวา่ควรตอ้งไปท าพาสปอรต์ใหม่กอ่นมาท าการจองทวัร ์

 

- พาสปอร์ตไมต่รงกับใบหน้าปจัจุบันท่ีจะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมืองต่าง ๆ ... 

บางท่านถามต่อวา่ “ไม่ตรงยังไงบ้าง” อาทิเช่น  

ไปท าศัลยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดตีท่ีเคยไปท าพาสปอร์ตมาก่อน 

หรือ หน้าพาสปอร์ตอ้วนท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตา  

หรือ หนา้พาสปอร์ตเป็นชาย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ท าจมูก ท าตา ท าปากใหม่ 

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชายเต็มตัว มีหนวด มีกล้าม 

ผ่าตัดขากรรไกร (ท าฟนั / ดัดฟัน) ก็ท าให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกนั 

 

- พาสปอร์ตถอืเป็นเอกสารทางราชการท่ีส าคัญ เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมีการช ารุดเสียหาย ผิดไปจาก

เดิมท่ีทางราชการออกมาให้ จะถือว่าพาสปอร์ตเล่มนั้น ๆ ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป อาทิเช่น 

หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด,             

หรือมีการเปียกน้ าเปียกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเห่ียวไม่เหมือนเดิม 

 

- พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ 

ไม่มีการต่อรองใด ๆ ท้ังสิ้น  (อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว) 

 

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

 

วา่ดว้ยเรือ่ง “คดคีวาม / การตัง้ครรภ”์ 

 

- กองตรวจคนเข้าเมือง ไม่อนุญาติให้บุคคลท่ีมี “คดีความ / ค าสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ .... 

เช่น บางท่านมีไปค้ าประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ท าให้ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง 

 

- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านข้ึนเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่าด้วยเรื่องของอายุครรภ์ 

ในวันเดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ให้ชัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กิดขึน้เหลา่นี ้ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ ได้ทัง้สิน้ ซึ่งอยู่นอกเหนอืการควบคมุ 

ถอืเปน็ความรบัผดิชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทวัร ์โปรดท าความเขา้ใจให้ทอ่งแทก้อ่น 
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หลกัฐานการท าวีซา่ฝรัง่เศส 
 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) ท่ีเหลืออายเุกนิกวา่ 6 เดอืน  และเหลอืหนา้วา่งอยา่งนอ้ย…3…หนา้ 

2. รปูถา่ยส-ีปัจจบุนัขนาด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จ านวน....2…รปู  (***รปูสฉีากหลงัสขีาวเทา่นัน้***)  รูปใหม่ไม่เกิน 6 เดือน 

- ใบหน้าต้องชัดเจน มองเห็นหน้าผาก และใบหูท้ังสองข้าง ... หากมีผมปรกหน้า ต้องใส่เจลหวีข้ึน หรือติดก๊ิบ 

- ห้ามสวมแว่นตา และคอนแทคเลนส์สีต่าง ๆ 

- ห้ามใส่เครื่องประดบั, สร้อยคอ, ต่างหู ทุกชนิด 

3. ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรขา้ราชการ /   

ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ / ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาใบหยา่ /  

ส าเนาสตูบิตัร (ในกรณเีด็กอายตุ่ ากวา่ 18 ปีขึน้ไป) อยา่งละ....2...ชุด    
4. หลกัฐานการท างาน   

(จดหมายรบัรองการท างาน เปน็ภาษาองักฤษ และต้องเป็นฉบับจริงเท่าน้ัน) 

(กรณุาระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่สถานทตู) 

- ประกอบธรุกจิสว่นตวั ถา่ยส าเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า (คัดมาไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรือหนังสือจดทะเบียน

พาณิชย์ (ต้องลงตราประทับของบริษัทด้วย) อย่างละ…1….ชุด 

- พนกังานบรษิัท / ขา้ราชการ  ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองสถานะการท างาน  

(ระบวุนัเขา้ท างาน / ต าแหนง่ / เงินเดอืน / ระยะเวลาทีจ่ะเดนิทาง ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษยีณอาย…ุ1… ชดุ ถา่ยส าเนาบัตรข้าราชการ 

- นกัเรยีน / นกัศกึษา หนังสือรบัรองจากสถาบันการศึกษา (ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- ท าอาชพีอสิระ, แม่คา้ ... พิมพ์จดหมายรบัรองตัวเองแจ้งถึงสถานะปจัจุบันท่ีท า + รายได้ 

5. พนกังานบรษิัท ... ถา่ยส าเนาสลปิเงนิเดอืน (PAY SLIP) ยอ้นหลงั 3 เดอืน 

6. หลกัฐานดา้นการเงนิ  

- ถ่ายส าเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ (ไม่รับบัญชีกระแสรายวัน) ที่มียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ควรต่ ากวา่ 6 หลัก 

(หน้าชื่อเจา้ของบัญชี และตวัเลขย้อนหลัง UPDATE อย่างน้อย 4 เดือน)…1…ชุด (ควรเลือกบญัชทีีม่กีารเขา้ออกเงนิ

อยา่งสม่ าเสมอ ไมต่อ้งเตมิเงนิในบญัชใีหถ้งึ 6 หลกั เพื่อใหแ้สดงวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทีค่รอบคลมุกบั

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง)  

***หมายเหต*ุ** ถา้เปน็บญัชเีงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย / ไทยพาณชิย ์/ ยโูอบ ี/ 

ทหารไทย ตอ้งขอใหท้างธนาคารออกเปน็ STATEMENT ยอ้นหลงั 4 เดอืน…1…ชดุ 

7. กรณีเดก็อายตุ่ ากวา่ 18 ปบีรบิรูณ ์ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา/มารดา หรอืเดนิทางไปกบับดิา/มารดา ทา่นใดทา่น

หนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา/มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตร

เดินทางไปกับอีกทา่นหนึ่งได้ ณ ทีว่า่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อและตรา

ประทับจากทางราชการอยา่งถูกต้อง…1…ชุด 

 

 **หมายเหต*ุ*   - คา่บรกิารแปลเอกสารทกุอยา่งไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์

  - ส าเนาเอกสารทกุฉบบั (...ลกูคา้จะเซน็ตห์รอืไมเ่ซน็ตก์ไ็ด.้..) 
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แผนทีศ่นูยย์ืน่วซีา่ TLS CONTACT ฝรัง่เศส 

ที่อยู่  สาทรซติีท้าวเวอร ์ (บทีเีอส ชอ่งนนทร)ี  ชัน้ 12  ถ.สาทรใต้  กรุงเทพฯ  

 

***หมายเหต*ุ** 

- เวลาการพิจารณาวีซ่ากรุ๊ป 30 วัน 

ทางสถานทตูฝรัง่เศสไมอ่นญุาตใิหด้ึง

พาสปอรต์ในระหวา่งการยืน่ค ารอ้ง 

- การสแกนลายนิว้มือทางศูนยย์ื่นวีซ่า 

TLS จะก าหนดวนัสแกนลายนิว้มอืให ้

ซึง่ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้ ต้องมา

ตามวันนัดหมายของทาง TLS เท่านั้น 

ซึ่งจะก าหนดการล่วงหน้า อย่างน้อย 

3 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง (ทางฝ่าย

ขายจะแจ้งวันเวลาให้ท่านอีกครั้ง) 

- เอกสารฉบบัจริง ท่ีต้องน าติดตัวไปใน

วันสแกนลายนิ้วมอื  

บตัรประชาชน+สมดุเงนิฝากธนาคาร  

 

หมายเหต ุ 1. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม   

เชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระ

ไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

2. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณบ์างท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่าน

ไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ านวย

ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่

ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

3. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้ง

สถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละ

ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด จะขอ

ถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด  

4. การพิจารณาการให้วีซ่าหรือไม่ให้ เป็นดลุยพินิจของสถานทูตเท่านั้น บรษิัทฯ เป็นแคต่วัแทน

อ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ

ทางสถานทตูฯ เทา่นัน้ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม และมีความ

ประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจาก

หลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง   
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ถ้าท่านจองทวัร์แล้วรบกวนกรอกข้อมูลค าร้องเพิม่เตมิ 1 คน / 1 ใบ 
พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทางแล้วกรุณาส่งแฟกซ์ได้ทีเ่บอร์ 02-231-3399  

เพือ่มาจองควิยืน่วซ่ีาฝร่ังเศส 

 

ข้อมูลค าร้องเพิม่เตมิของวซ่ีาฝร่ังเศส (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว/ช้ัน-ยศ             
วนั/เดือน/ปีเกิด     สถานที่เกิด       
หมายเลขหนังสือเดนิทาง                
วนัที่ออกหนังสือเดนิทาง           วนัที่หมดอายุหนังสือเดนิทาง    
สถานภาพ    โสด   แต่งงาน   แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)  
     หม้าย  หย่า 
ที่อยู่ทีส่ามารถตดิต่อได้.......................................................................................................................................... 
............................................................................................................. ................................................................... 
โทรศัพท์ (บ้าน)     มือถือ         
อาชีพ    พนักงาน    เจ้าของกิจการ   ประกอบอาชีพอิสระ 

 เกษียนอายุ   นักเรียน   ว่างงาน      อื่นๆ 
ช่ือบริษัท / โรงเรียน............................................................................................................ .................................... 
ที่อยู่ทีท่ างาน / โรงเรียน............................................................................................................................. ............. 
................................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์ (ส านักงาน)      โทรสาร      
อีเมล์ (ส านักงาน)      อีเมล์ (ส่วนตวั)      
ท่านเคยได้รับวซ่ีาเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปีหรือไม่          

 
*** หมายเหตุ *** กรุณากรอกข้อมูลตามเป็นจริง 
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อตัราคา่บริการ .... เยอรมนั ฝรัง่เศส อลัซาส  7  วนั  (TG) 
   

  มนีาคม 

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ 55,900.- บาท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพักเดี่ยว เพ่ิม   10,500.- บาท 
 

*** ไมม่รีาคาพเิศษ ส าหรบัเดก็อายตุ่ ากวา่ 12 ป ีราคาเดก็จะเท่ากบัราคาผูใ้หญ ่*** 
 

***หมายเหต*ุ**   ถ้ามาด้วยกัน 3 ท่าน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่านตอ่ 1 ห้อง 

หากต้องการนอนแยกห้องเปน็ 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 

 

 อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินส าหรับกรุ๊ปราคาพิเศษ ชั้นทัศนาจรไป-กลบัพร้อมคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊ราคาพเิศษนี ้... ไมส่ามารถน ามาแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงนิคนืได้ ไมว่า่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

2. ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) แบบท าการปรกติใช้เวลายื่น 3-4 สัปดาห์ 

 (ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม) 

3. ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ 

4. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายใน

ยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่าโรงแรมท่ีพัก (ระดบั 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเชา้ตามท่ีระบุในรายการทัวร ์

หมายเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ า 

และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรบัข้ึน 3-4 

เท่าตัว อันเป็นผลท่ีท าให้ต้องมีการปรบัเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

6.  ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ คอยดแูลอ านวยความสะดวก ตามจ านวนวันเดินทางท่ีระบุในรายการ 

(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์) 

8. ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารักษาพยาบาล : กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงินไมเ่กินท่านละ 200,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

คา่ประกนัอบุตัเิหต ุและคา่รกัษาพยาบาล เฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

ไม่คุม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

 

*** ลกูคา้ท่านใดมีความประสงคจ์ะซื้อประกนัการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง *** 

ส าหรบัครอบคลมุเรือ่งรกัษาพยาบาล / การลา่ช้าของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

 (*** แผนประกันภัยนี้ส าหรับผู้เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 ปี และมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น  750 บาท 

 - ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น  970 บาท 

ซื้อประกนัเพิ่ม  :  กรุณาติดต่อ .... คุณแหม่ม / คุณเอ๋    โทร. 02-108-8666 
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 อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษี) 

2. ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าท าใบอนุญาติกลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว  

(เป็นหน้าท่ีของผู้เดินทางท่ีต้องจดัท าเอง) 

3. ค่าระวางสัมภาระท่ีมีน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องด่ืม และค่าอาหารท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าชา้ของกระเป๋าเดินทาง 

6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดแูลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  

7. ค่าทปิพนกังานขบัรถยโุรป (คนละ 2 ยโูร x 5 วนั)   =  ท่านละ 10 ยโูร     

8. ค่าทปิหวัหนา้ทวัรค์นไทย   (คนละ 100 บาท x 7 วนั) =  ท่านละ 700 บาท  

 

 เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พรอ้มช าระเงนิ คา่มดัจ าทา่นละ 20,000.- บาท (*** ยกเวน้ช่วง

สงกรานต์ และปใีหม่ มดัจ าทา่นละ 30,000.- บาท ***)  ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง …. มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกค้ารายต่อไป ..... ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ังหมด

ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง 

 

 

 ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค  

 

 ช าระโดยเงินสด 

 

 ช าระด้วยการ โอนเงินผา่นบญัชี

ธนาคาร  เมื่อได้ท าการโอนเงินเข้า

บัญชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณาส่ง

แฟกซ์ใบน าฝากมาท่ี 02-231-3399 

โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมท่ี

เดินทาง  และชื่อของเจ้าหน้าท่ีท่ีติดต่อ 

 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นช าระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ความปลอดภยัในการช าระเงนิของทา่นเปน็ส าคญั 
 

หมายเหต ุ ทา่นทีต่อ้งการใบเสรจ็ในนามนติบิคุคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้น

ทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง (ในทุก ๆ กรณ)ี ดงันี.้- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 60 วันข้ึนไป  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ  10,000.- บาท 

b. ยกเลิกก่อนเดินทาง 59-20 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ  20,000.- บาท 

c. ยกเลิกก่อนเดินทาง 19-13 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ  40,000.- บาท 

d. ยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 12 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

 

 หมายเหต ุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการลา่ช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ท าให้ไม่สามารถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ท่ีระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด 

ๆ ท้ังสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ค่าชดเชยใด ๆ ท้ังสิ้นจากทางสายการบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการท่ีจะเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ
ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียวใน

กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย  โดยจะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน  

4. หากระหว่างการเดินทางท่านถูกเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ

ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ท าให้ท่านไม่สามารถเดินทาง

ต่อไปได ้ ซึ่งถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเท่ียวบิน, 

การล่าช้าของสายการบิน, อุบตัิเหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปญัหาการจราจร

ตดิขดั และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานท่ีตา่งๆ ท่ีเกิดข้ึน ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่

นอกเหนืออ านาจการควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ให้ถือวา่ท่านได้
สละสิทธ์ิ และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

*** หมายเหต ุ***  ในกรณทีีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (การแลกไมล ์ หรอืไป-กลบัไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรณุาแจ้งพนกังานขายกอ่นลว่งหนา้ 35 วนั หรอืกรณีทีล่กูคา้ตอ้งท าการออก        

ตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังสิ้น 

 

ราคาดงักลา่วขา้งตน้ .... สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

อตัราแลกเปลีย่น, คา่น้ ามนั และคา่ภาษตีา่ง ๆ ของสายการบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์.............. เยอรมัน ฝร่ังเศส อัลซาส 7 วัน (TG) .............วนัเดินทาง............................................................ 
ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ.์............................................... 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี..........................ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามห้องพกั) 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหม ู               ไม่ทานสตัวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ........................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด................................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

          (.......................................................)      
    

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีให้เกียรติใช้บริการของเรา 


