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ปารีส – หอไอเฟิล – พิพิธภณัฑล์ฟูร ์– ลอ่งเรือบาตองมซู – บรสัเซล 
อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรือหลงัคากระจก – หมูบ่า้นกีธรูน์…ลอ่งเรือ 

มหาวิหารโคโลญจน ์– โคเบลนซ ์– ปราสาท Stolzenfels – แฟรงคเ์ฟิรต์ 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 2-8 ธนัวำคม 2562 (55,900.-) 

 (ถงึกรงุเทพฯ เวลำ 17.10 น. TG 927)  ...  27 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563 (64,900.-) 

 8-14 พ.ค. / 10-16 พ.ค. 2563 (59,900.-) 

 

..... รำยละเอยีดกำรเดนิทำง ..... 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ – ปำรสี  (ฝรัง่เศส) 
 

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมู ิ ชัน้ที่ 4  ผูโ้ดยสำรขำออก  ประตทูำงเขำ้ที ่3 

เคำนเ์ตอรแ์ถว D  สำยกำรบนิไทย แอรเ์วย ์  (TG ... THAI AIRWAYS) ....   
เจำ้หนำ้ที่เอฟวนีวิ ทวัร์ ให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระและกำรเช็คอิน 

 

 

 กรุณำสังเกต..... ป้ำยเอฟวนีวิ ทวัร ์ณ จดุนดัพบ  

 บริษัทฯ  จดัเตรียมปำ้ยชือ่ของทำ่นพรอ้มโบว ์เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้ำทัวร์อ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนด้ำนกำรเช็คอิน หลังจำกนั้น จะน ำมำแจกคืนให้ท่ำน 
พร้อมได้จดัเตรียมเอกสำรใบเข้ำ-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

 กฎของสำยกำรบิน......สิ่งของท่ีเป็นของมีคม และของเหลวปรมิำณทีม่ำกกวำ่ 100 มลิลลิติร 

หำ้มน ำตดิตวัถอืขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้ำท่ีซื้อภำยในร้ำนปลอดภำษี DUTY FREE  เท่ำนั้น 
  

***ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิเป็นท่ำอำกำศยำนสำกล ฉะนั้นจะไม่มีกำรประกำศเรียกขึ้นเคร่ือง*** 

ทุกทำ่นกรณุำตรงตอ่เวลำ......ตำมเวลำทีก่ ำหน ดไวใ้นบตัรโดยสำรเครือ่งบนิ Boarding Pass 

  

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง    ปำรสี  (ลอ่งเรอืบำตองมซู + ชอ้ปปิง้) 
 

00.05 น. ออกเดินทำงสู่กรุงปำรีส  ประเทศฝรั่งเศส  โดยเท่ียวบินท่ี  TG 930 

 (ใชเ้วลำในกำรบนิประมำณ  11 ชัว่โมง 30 นำท)ี 

07.10 น. เดินทำงถึง กรุงปำรสี เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนแม่น้ ำแซนน์ บริเวณตอนเหนือ

ของประเทศฝรั่งเศส บนใจกลำงแคว้นอีล-เดอ-ฟรองซ์ ปำรีสเป็นเมืองผู้น ำแห่งโลกแฟชั่น เมือง

อันสวยสดด้วยศลิปะ และสถำปตัยกรรมแหล่งรวมแฟชั่นชั้นน ำของยุโรป  

(เวลำยโุรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 

(เวลำยโุรป ... ฤดูหนำว (พ.ย.-ม.ีค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
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%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99
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%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD-%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%8C
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จำกนั้น น ำท่ำนผ่ำนชมโอเปรำ่เฮำส์ ยำ่นกำรค้ำ จนกระท่ังถึง กรองด์ บูเลอวำดร์, ประตูชัย, ชม

ทิวทัศน์ของร้ำนค้ำบูติคชั้นน ำระดบัโลก ท่ีตั้งเรยีงรำยอยู่บนถนนชองเชลิเช 

ต้นแบบถนนรำชด ำเนิน ผ่ำนจตัุรสัแห่งควำมสำมัคคี,  โดมแองวำลิคสถำนท่ี

เก็บพระศพของนโปเลียน ชมอำคำรพิพิธภัณฑศ์ิลปะสมัยใหม่ พิพิธภัณฑ์ญี่ปุ่น ฯลฯ  

จำกนั้น ให้ท่ำนได้เก็บภำพสวยของหอคอยไอเฟลิ จำกบรเิวณหนำ้โรงเรยีน

กำรทหำร หรอืจตรุสัทรอคำเดโร 

จำกนั้น น ำท่ำน ลอ่งเรอืบำตองมซูส ์ เพื่อชมสถำนท่ีส ำคัญคู่บ้ำนคู่เมืองสอง

ฝั่งของแม่น้ ำแซนน์ โบรำณสถำน และอำคำรท่ีเก่ำแก่สร้ำงด้วยศิลปะแบบเรอเนส

ซองส์ ควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์ และสร้ำงภำพให้ปำรสีโดดเด่น เป็นนครท่ีงดงำมแห่ง

หนึ่งของโลก ผ่ำนชมควำมสวยงำมของโบสถ์นอร์ทเทรอดำมอันศักดิส์ิทธ์ิ ท่ีมีอำยุ

กว่ำ 800 ปี ตั้งเด่นเป็นตระหง่ำนริมแม่น้ ำแซนด์ท่ีสวยงำมอย่ำงยิ่ง     

(***หมำยเหต*ุ** จะงดในกรณทีีน่้ ำลน้ตลิง่ และมเีหตกุำรณน์ดัหยดุงำน) 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนถ่ำยรูปบริเวณด้ำนหน้ำของ พพิธิภณัฑล์ฟูร์ ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป สถำปนิกชำวจีน-

อเมริกันชื่อดงั เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะตั้งอยู่ในกรุงปำรีส ประเทศฝรั่งเศส ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด เก่ำแก่

ท่ีสุด และใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งได้เปิดให้สำธำรณะชนเข้ำชมได้เมื่อปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 

1793) มีประวัติควำมเป็นมำยำวนำน ตั้งแต่สมยัรำชวงศ์คำเปเทียง ตัวอำคำรเดิมทีเคยเป็น

พระรำชวังหลวง ซึ่งปจัจุบันเป็นสถำนท่ีท่ีจัดแสดงและเก็บรักษำผลงำนทำงศลิปะท่ีทรงคุณค่ำ 

ระดบัโลกเป็นจ ำนวนมำก  

จำกนั้น มีเวลำให้ท่ำนช้อปปิ้ง เลือกซ้ือสินค้ำแบรนด์ดงั อำทิ น้ ำหอม เสื้อผ้ำ กระเป๋ำ เครื่องส ำอำง ณ 

ร้ำน  Duty Free หรือ ห้ำงสรรพสินค้ำชื่อดัง อำทิ แพรงตองส์ หรือ แกลลำร-ีลำฟำแยตต์   

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  MERCURE VELIZY  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง ปำรสี – บรสัเซล  (เบลเยีย่ม)  
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรงุบรสัเซล เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม เป็นศูนย์กลำงอย่ำงไม่เป็น

ทำงกำรของสหภำพยุโรป อีกท้ังบรัสเซลเป็นท่ีตั้งขององค์กรระหว่ำงประเทศท่ีส ำคัญหลำยแห่ง 

รวมถึงหน่วยงำนส ำคัญของสหภำพยุโรป 2 หน่วยงำน คือ คณะกรรมำธิกำรยุโรป และคณะ

มนตรีแห่งสหภำพยุโรป ท่ีมีส ำนักงำนใหญ่ในกรุงบรัสเซล จำกนี้ยังเป็นท่ีตั้งของนำโตอีกด้วย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD._%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1._%E0%B9%80%E0%B8%9B
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%9E.%E0%B8%A8._2336
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%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&action=edit&redlink=1
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(ระยะทำงประมำณ  323  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  4 ชั่วโมง 45 นำที) 

13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนถ่ำยรูปคู่กับ ประตมิำกรรมอะโตเมีย่ม สัญลักษณ์ของกำรรวมตัวครั้งแรกของกลุ่ม

ประเทศยุโรป เมื่อปี ค.ศ. 1959 จำกนั้น ผ่ำนชมอำคำรบำ้นเรอืนในยุคเก่ำ ๆ สถำปตัยกรรมท่ี

ผสมผสำนระหว่ำงกอธิคและนีโอกอธิค น ำท่ำนผำ่นชมบริเวณพระรำชวังท่ีประทับของกษัตริย์

แห่งเบลเยี่ยม  (THE ROYAL PALACE OF BRUSSELS) จำกนั้น น ำท่ำนชม แมนำคนินสิ หนู

นอ้ยยนืฉี ่ สัญลักษณ์ของบรัสเซล เป็นรูปป้ันเด็กชำยผมหยิก สูงประมำณ 3 ศอก 

หน้ำตำนำ่รักน่ำเอ็นดู ก ำลังปสัสำวะ (ซ่ึงเป็นน้ ำพุ) จำกนั้น น ำท่ำนชมอำคำร

บ้ำนเรอืนในยุคเก่ำ สถำปตัยกรรมผสม

ระหว่ำงแบบกอธิคและนีโอกอธิค พร้อมท้ัง

เดินเล่นบริเวณกรองด์ปลำซ หรือจัตุรัสกลำง

เมืองบรัสเซล ท่ีได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นจตัุรสัท่ี

สวยงำมและมีเสน่ห์ท่ีสุดแห่งหนึ่งในยุโรป ชม

สถำปตัยกรรมอันงดงำมของอำคำรบ้ำนเรอืน 

ซึ่งก่อสร้ำงด้วยสถำปตัยกรรมบำรอกท่ีงำมสง่ำ และอำคำรท่ีเด่นท่ีสุดคือศำลำกลำง ซึ่งเป็น

อำคำรท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรองด์ปลำซ และเพิ่งผ่ำนกำรบูรณะให้สวยงำมยิ่งข้ึน เป็นศิลปะแบบโกธิค

มีรูปป้ันตำมจั่วตำ่ง ๆ สวยงำมมำก  

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร  

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  BEST WESTERN WAVRE  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ีข่องกำรเดนิทำง    บรสัเซล – อมัสเตอรด์มั  (เนเธอรแ์ลนด)์ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงอมัสเตอรด์มั เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ ำอัม

สเทล (Amstel) เริ่มก่อตั้งประมำณคริสต์ศตวรรษท่ี 12 ปจัจุบันเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

เนเธอร์แลนด์ ท่ีมีชื่อเสียงโด่งดงัไปท่ัวโลกว่ำเป็น “เวนซิทำงเหนอืของยโุรป” มีพื้นท่ีต่ ำกว่ำ

ระดบัน้ ำทะเล จึงมีคลองมำกมำยหลำยรอ้ยสำย รวมท้ังเข่ือนก้ันน้ ำมำกมำย 

(ระยะทำงประมำณ  202  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  3 ชั่วโมง) 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำน ลอ่งเรอืหลงัคำกระจก ชมกรงุอมัสเตอรด์มั ซึ่งตลอดเวลำหลำยรอ้ยปีท่ีผ่ำนมำ คลอง

เป็นเส้นทำงคมนำคมท่ีส ำคัญท่ีสุดของเมืองนี้ และอัมสเตอร์ดัมก็มีคลอง

จ ำนวนมำกท่ีสุดในโลกด้วย (ประมำณ 100 คลอง ยำวรวมกัน 97 กม.) 

และมีสะพำนข้ำมคลอง 600 สะพำน สถำนท่ีส ำคัญน่ำชมท่ีสุดของ

อัมสเตอร์ดัม เกือบท้ังหมดจะอยู่ริมคลอง รวมท้ัง คฤหำสน์บ้ำนชอ่งของ

คหบดเีก่ำแก่ด้วย แม้กระท่ังตลำดดอกไม้สดของเมืองหลวงแห่งนี้ก็ยังอยู่

ริมคลอง  
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จำกนั้น น ำท่ำนแวะชมโรงงำนเจียรนัยเพชร และอัญมนี ซึ่งเป็นงำนฝีมือลือชือ่ของเนเธอร์แลนด์มำนำน

แล้ว พร้อมกันนั้นท่ำนจะมีโอกำสเลือกซ้ือเพชรเม็ดงำมในรำคำเป็น

กันเองจำกโรงงำนแห่งนี้อกีด้วย จำกนั้น น ำท่ำนเดินเล่นบริเวณ จตัรุสั       

ดมัสแควร ์ ศูนย์กลำงของเมืองอัมสเตอร์ดัมท่ีมอีนุสรณ์สงครำมเพื่อ

ร ำลึกถึงทหำรท่ีเสียชีวิตในสงครำมโลกครั้งท่ี 2, อดตีศำลำวำ่กำรเมือง

ท่ีหลุยส์ โบนำปำรต์ เคยใช้เป็นพระรำชวังหลวงในช่วงท่ีจักรพรรดิ   

นโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอ ำนำจ และโบสถ์ใหม่ ท่ีใช้ประกอบพระรำช

พิธีบรมรำชำภิเษกของรำชวงศ์เนเธอร์แลนด์ 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร  

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  IBIS AIRPORT  หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง อมัสเตอร์ดมั – ลอ่งเรอืชมหมูบ่ำ้นกธีรู์น 

 โคโลญจน ์ (เยอรมนั) 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ หมูบ่ำ้นกธีรูน์ มีผู้คนอำศัยอยู่รำวๆ 2,600 คน เป็นหมู่บ้ำนชวนฝันอันสุดแสน

โรแมนติก หมู่บ้ำนนีไ้ม่มีรถ ไม่มีถนน ไม่มีมลพิษ หรือควำมวุ่นวำยใดๆ มีแต่ล ำคลองน้ ำใส เรือ

พำยล ำนอ้ย ต้นไม้ใบหญ้ำ และอำกำศบริสุทธ์ิเท่ำนั้น 

จำกนั้น น ำท่ำน ลอ่งเรอืชมหมูบ่ำ้นกธีรูน์ มีคลองขนำด

เล็กท่ีมีควำมยำวกว่ำ 7.5 กิโลเมตร แทรกตัวไปท่ัว

หมู่บ้ำน มีสะพำนไม้ทรงสวยมำกกว่ำ 170 สะพำน ไว้

เชื่อมระหว่ำงบ้ำนเรอืนเข้ำหำกัน ชำวบำ้นท่ีนี้ใช้เรือเป็น

พำหนะในกำรเดินทำงสัญจรเท่ำนั้น ไม่เว้นแม้แต่บุรุษ

ไปรษณีย์ก็ต้องพำยเรอืส่งไปรษณีย์เช่นกนั และนี้ก็

กลำยเป็นเอกลักษณ์ท่ีแสนมีเสน่ห์ของหมู่บ้ำนกีธูร์น จนท ำให้ได้รับกำรขนำนนำมว่ำเป็น เวนชิ

แหง่เนเธอรแ์ลนด ์ผู้คนส่วนมำกเป็นชำวไร่ท่ีมีฐำนะด ีบ้ำนแต่ละหลังมีกำรออกแบบ และตกแต่ง

ให้เป็นกระท่อมสไตล์ตะวันตกท่ีแสนน่ำรักอบอุ่น  

(ระยะทำงประมำณ  131  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  2 ชั่วโมง) 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงโคโลญจน์ เมอืงทำงตอนเหนือของประเทศ

เยอรมัน ซึ่งเป็นต้นก ำเนดิของน้ ำหอมชนดิหนึ่งท่ีเรียกว่ำ ออดิ

โคโลญจน์ ท้ังนี้เพรำะผู้ผลิตน้ ำหอมชนิดนี้ตั้งอยูใ่นเมอืงนี้ซึ่งใช้ชื่อ

ยี่ห้อว่ำ 4711 ยี่ห้อนี้มีท่ีมำจำกบำ้นเลขท่ี 4711 ซึ่งเป็นท่ีตั้งของ

โรงงำนผลิตในขณะนั้น ออดิโคโลญจน์ของ 4711 จึงเป็นของฝำกข้ึน

ชื่อของโคโลญจน์จนถึงปจัจุบัน 

(ระยะทำงประมำณ  268  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  4 ชั่วโมง) 
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จำกนั้น น ำท่ำนชม มหำวหิำรเคลิน์โดม เป็นมหำวิหำรขนำดใหญ่อลังกำรท่ีสุดในยุโรป ลักษณะพิเศษคือ

มียอดแหลมสองยอด และมีเพดำนซึ่งมีควำมสูงมำกกว่ำมหำวิหำรนอร์ทเธอดำมท่ีปำรีสประมำณ 

10 เมตร มหำวิหำรแห่งนี้ได้รับกำรยกข้ึนเป็นมรดกโลกโดยองค์กำรยเูนสโก แต่มีข้อแม้ว่ำรอบๆ 

มหำวิหำรต้องไม่มีกำรสรำ้งอำคำรสูง ซึ่งชำวเมืองโคโลญจน์ก็ท ำ

ตำมแต่โดยด ี มหำวิหำรนี้ได้รับควำมเสียหำยอยำ่งหนักระหว่ำงกำร

ท้ิงระเบิดในสงครำมโลกครั้งท่ีสอง เพรำะตั้งอยู่กลำงเมือง และใกล้

กับสะพำนท่ีเป็นยุทธศำสตร์ทำงกำรทหำร เมื่อสงครำมยุติลงจึงได้

ค่อย ๆ มีกำรบูรณะข้ึนทีละเล็กทีละน้อย จนกระท่ังปจัจุบันก็ยัง

บูรณะไม่เสร็จสิ้นท้ังหมด ชมโบสถ์ท่ีแข็งแกร่งงดงำมยิ่ง ซึ่งนับเป็น

โบสถ์ศลิปะโกธิคท่ีสูงท่ีสุดในโลก ท่ีใช้เวลำสร้ำงมำกกว่ำ 600 ปี 

ชมควำมสวยงำมของหน้ำต่ำงกระจกสีท่ีประดบัอยู่ด้ำนในของโบสถ์ด้วยฝีมืออันประณีต 

18.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  MERCURE WEST  หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง โคโลญจน ์– โคเบลนซ ์– แฟรงคเ์ฟริต์ – กรงุเทพฯ  
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงโคเบลนซ ์ เมืองท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเยอรมัน ตวัเมืองนั้น

ตั้งอยู่ตรงปำกแม่น้ ำ ซึ่งเป็นท่ีบรรจบกันของแม่น้ ำ 2 สำย คือแม่น้ ำ   โมเซล และแม่น้ ำไรน์ 

ซึ่งต่อมำในปี 1992 เมืองโคเบลนซ์ได้ฉลองครบรอบอำยุ 2000 ปีของ

เมืองอีกด้วย  

(ระยะทำงประมำณ  140  กิโลเมตร 

ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  2 ชั่วโมง) 

จำกนั้น น ำท่ำน เขำ้ชมปรำสำท Stolzenfels อีกหนึ่งปรำสำท

เก่ำแก่ท่ีถูกสร้ำงข้ึนในสมัยศตวรรษท่ี 13 เพื่อใช้เป็นป้อมปรำกำรหลักใน

กำรปกป้องดินแดนในแถบลุ่มน้ ำไรน์นี ้ โดยท่ัวไปสร้ำงข้ึนเพื่อก ำหนด

กฎหมำย ส ำหรบัสินค้ำท่ีมีกำรหยุดและกำรจ่ำยเงินค่ำผ่ำนทำงแม่น ้ำไรน์ 

ต่อมำถูกครอบครองโดยกองทหำรฝรั่งเศสและสวีเดนในสงครำมสำมสิบ

ปี และสุดท้ำยในปี 1689 ถูกท ำลำยโดยชำวฝรั่งเศสในช่วงสงครำมโลก

ครั้งท่ีเก้ำปีของ 150 ปีในปี 1815 ถกูสร้ำงข้ึนมำใหม่โดย William IV of 

Prussia และเป็นท่ีจัดกำรแสดงรวบรวมเรำะแล้วอำวุธเก่ำแก่ท่ีน่ำสนใจ 

จำกนั้น น ำท่ำนถ่ำยรูปหน้ำมหำวหิำรเซนตค์สัเตอร์ มหำวิหำรท่ีได้รับ

กำรยอมรบัว่ำมีควำมเก่ำแก่ท่ีสุดในเมืองโคเบลนซ์ และในป ี 2002 มหำ

วิหำรแห่งนีไ้ด้รับกำรยอมรบัว่ำเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลก ท่ีเก่ียวกับภูมิ

ทัศน์ทำงวฒันธรรมของลุ่มแม่น้ํำไรน์ช่วงกลำงตอนบน นอกจำกนี้ยังเป็น

ทรัพย์สินทำงวฒันธรรมท่ีได้รับกำรคุ้มครองภำยใตอ้นุสัญญำเฮกอีกด้วย 
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13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

14.00 น. น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบินกรุงแฟรงค์เฟิร์ต 

(ระยะทำงประมำณ  148  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  2 ชั่วโมง 30 นำที) 

20.40 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี  TG 923 

(ใช้เวลำในกำรบินโดยประมำณ 10 ชั่วโมง 50 นำที) 

  

วนัทีเ่จด็ของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ 
 

12.30 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 2  ผู้โดยสำรขำเข้ำ โดยสวัสดิภำพ.................. 

(**กรุป๊วนัที ่27 ธ.ค. 2562-2 ม.ค. 2563**... กลบัถงึกรงุเทพฯ เวลำ 17.10 น. : TG 927) 

 

****  END  OF  TOUR  **** 

 

*** หมำยเหต ุ:- *** 

- ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท ำกำรในวันอำทิตย์ .... ต้องขออภัยหำกรำยกำรตรงวนัดงักล่ำว 

- ขอสงวนสิทธ์ิกำรย้ำยเมืองท่ีเข้ำพัก เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีกำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพัก

เมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 

- รูปภำพประกอบสถำนท่ีท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อกำรโฆษณำเท่ำนั้น 

- รำยกำรทัวร์, อำหำร, โรงแรมท่ีพัก, เวลำในกำรเดินทำง อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

ของสถำนกำรณ์ โดยมิต้องบอกกลำ่วลว่งหน้ำ อันเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์สุดวิสัยต่ำง ๆ อำทิเช่น 

ภัยธรรมชำติ, กำรหยุดงำน, ประท้วง, กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อบุัติเหตุตำ่ง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบตอ่ค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของ สำยกำรบิน 

ตลอดจนจำกเหตุกำรณ์สุดวิสยั ภัยพบิัติธรรมชำติตำ่ง ๆ กำรประท้วง, หยุดงำน เป็นต้น รวมท้ัง

ทรัพย์สินส่วนตัวท้ังหมดของลูกค้ำในระหว่ำงกำรเดินทำง 

 

สนใจจองทวัร์ ตดิต่อสอบถำม   :   โทร. 02-108-8666 

คุณคม / คณุเมย ์/ คณุมิน้ 

 

 

สกลุเงนิ ฝรัง่เศส เบลเยีย่ม เนเธอรแ์ลนด์ เยอรมนั  

ใชเ้งนิสกลุ ยโูร  (EURO)  

       ไฟฟำ้ 220 โวลต์ ปลัก๊ 2 ขำกลม  
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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 

 บรัสเซล 1 4 7 11 13 18 19 18 17 12 7 2  

 อมัสเตอร์ดมั 3 3 5 9 14 15 17 18 16 11 7 4 

  แฟรงกเ์ฟิร์ต 1 3 6 10 14 18 16 18 19 9 5 2 
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ถ้ำทำ่นเจอสิง่เหลำ่นี ้...... ถงึแมว้ำ่พำสปอรต์ของทำ่นยงัไมห่มดอำยกุต็ำม  

บรษิทัฯ ขอแนะน ำวำ่ควรตอ้งไปท ำพำสปอรต์ใหม่กอ่นมำท ำกำรจองทวัร ์

 

- พำสปอร์ตไมต่รงกับใบหน้ำปจัจุบันท่ีจะเดินทำง ท่ำนอำจโดนปฏิเสธกำรออก หรือเข้ำเมืองต่ำง ๆ ... 

บำงท่ำนถำมต่อวำ่ “ไม่ตรงยังไงบ้ำง” อำทิเช่น  

ไปท ำศัลยกรรมมำ จนใบหน้ำไม่เหมือนอดตีท่ีเคยไปท ำพำสปอร์ตมำก่อน 

หรือ หน้ำพำสปอร์ตอ้วนท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตำ  

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นชำย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ท ำจมูก ท ำตำ ท ำปำกใหม่ 

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชำยเต็มตัว มีหนวด มีกล้ำม 

ผ่ำตัดขำกรรไกร (ท ำฟนั / ดัดฟัน) ก็ท ำให้ใบหน้ำ รูปหน้ำเปลี่ยนจำกเดิมได้เหมือนกนั 

 

- พำสปอร์ตถอืเป็นเอกสำรทำงรำชกำรท่ีส ำคัญ เพรำะฉะนั้น ถ้ำเกิดมีกำรช ำรุดเสียหำย ผิดไปจำก

เดิมท่ีทำงรำชกำรออกมำให้ จะถือว่ำพำสปอร์ตเล่มนั้น ๆ ไม่สำมำรถใช้กำรได้อีกต่อไป อำทิเช่น 

หน้ำกระดำษมีกำรฉีกขำด หรือถึงไม่ขำดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของกำรเย็บเล่มมีกำรหลุด,             

หรือมีกำรเปียกน้ ำเปียกฝนมำ ถึงแห้งแล้วกระดำษก็จะกรอบเห่ียวไม่เหมือนเดิม 

 

- พำสปอร์ตเหลืออำยุกำรใช้งำนไม่ถึง 6 เดือน .... ขำดไปแค่ 1 วันก็ไม่สำมำรถใช้เดินทำงได้แล้วค่ะ 

ไม่มีกำรต่อรองใด ๆ ท้ังสิ้น  (อำยุกำรใช้งำนเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพำสปอร์ตหมดอำยุแล้ว) 

 

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

 

วำ่ดว้ยเรือ่ง “คดคีวำม / กำรตัง้ครรภ”์ 

 

- กองตรวจคนเข้ำเมือง ไม่อนุญำติให้บุคคลท่ีมี “คดีควำม / ค ำสั่งศำล” เดินทำงออกนอกประเทศ .... 

เช่น บำงท่ำนมีไปค้ ำประกันและโดนฟ้องร้องมำ ก็ท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทำง 

 

- สำยกำรบิน อำจปฏิเสธไม่ให้ท่ำนข้ึนเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่ำด้วยเรื่องของอำยุครรภ์ 

ในวันเดินทำงท่ำนจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรำยละเอียดของอำยุครรภ์ให้ชัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กิดขึน้เหลำ่นี ้ทำงบรษิทัฯ ไมส่ำมำรถรบัผดิชอบใด ๆ ได้ทัง้สิน้ ซึ่งอยูน่อกเหนือกำรควบคมุ 

ถอืเปน็ควำมรบัผดิชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทวัร ์โปรดท ำควำมเขำ้ใจให้ทอ่งแทก้อ่น 



 

 

PAR-FRA 7 D. (TG) -10- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour 

 

หลกัฐำนกำรท ำวีซำ่ฝรัง่เศส 
 

1. หนังสอืเดนิทำง (Passport) ท่ีเหลืออำยเุกนิกวำ่ 6 เดอืน  และเหลอืหนำ้วำ่งอยำ่งนอ้ย…3…หนำ้ 

2. รปูถำ่ยส-ีปัจจบุนัขนำด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จ ำนวน....2…รปู  (***รปูสฉีำกหลงัสขีำวเทำ่นัน้***)  รูปใหม่ไม่เกิน 6 เดือน 

- ใบหน้ำต้องชัดเจน มองเห็นหน้ำผำก และใบหูท้ังสองข้ำง ... หำกมีผมปรกหน้ำ ต้องใส่เจลหวีข้ึน หรือติดก๊ิบ 

- ห้ำมสวมแว่นตำ และคอนแทคเลนส์สีต่ำง ๆ 

- ห้ำมใส่เครื่องประดบั, สร้อยคอ, ต่ำงหู ทุกชนิด 

3. ส ำเนำบตัรประชำชน / ส ำเนำทะเบยีนบำ้น / ส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร /   

ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ / ส ำเนำทะเบยีนสมรส / ส ำเนำใบหยำ่ /  

ส ำเนำสตูบิตัร (ในกรณเีด็กอำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปีขึน้ไป) อยำ่งละ....2...ชุด    
4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

(จดหมำยรบัรองกำรท ำงำน เปน็ภำษำองักฤษ และต้องเป็นฉบับจริงเท่ำน้ัน) 

(กรณุำระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช้ือ่สถำนทตู) 

- ประกอบธรุกจิสว่นตวั ถำ่ยส ำเนำหนังสือจดทะเบียนกำรค้ำ (คัดมำไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรือหนังสือจดทะเบียน

พำณิชย์ (ต้องลงตรำประทับของบริษัทด้วย) อย่ำงละ…1….ชุด 

- พนกังำนบรษิัท / ขำ้รำชกำร  ให้หน่วยงำนออกหนังสือรับรองสถำนะกำรท ำงำน  

(ระบวุนัเขำ้ท ำงำน / ต ำแหนง่ / เงินเดอืน / ระยะเวลำทีจ่ะเดนิทำง ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษยีณอำย…ุ1… ชดุ ถำ่ยส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร 

- นกัเรยีน / นกัศกึษำ หนังสือรบัรองจำกสถำบันกำรศึกษำ (ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- ท ำอำชพีอสิระ, แม่คำ้ ... พิมพ์จดหมำยรบัรองตัวเองแจ้งถึงสถำนะปจัจุบันท่ีท ำ + รำยได้ 

5. พนกังำนบรษิัท ... ถำ่ยส ำเนำสลปิเงนิเดอืน (PAY SLIP) ยอ้นหลงั 3 เดอืน 

6. หลกัฐำนดำ้นกำรเงนิ  

- ถ่ำยส ำเนำสมุดเงินฝำกออมทรัพย์ (ไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน) ที่มียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ควรต่ ำกว่ำ 6 หลัก 

(หน้ำชื่อเจำ้ของบัญชี และตวัเลขย้อนหลัง UPDATE อย่ำงน้อย 4 เดือน)…1…ชุด (ควรเลือกบญัชทีีม่กีำรเขำ้ออกเงนิ

อยำ่งสม่ ำเสมอ ไมต่อ้งเตมิเงนิในบญัชใีหถ้งึ 6 หลกั เพื่อใหแ้สดงวำ่มฐีำนะกำรเงนิเพยีงพอทีค่รอบคลมุกบั

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง)  

***หมำยเหต*ุ** ถำ้เปน็บญัชเีงนิฝำกของธนำคำรกสกิรไทย / ไทยพำณชิย ์/ ยโูอบ ี/ 

ทหำรไทย ตอ้งขอใหท้ำงธนำคำรออกเปน็ STATEMENT ยอ้นหลงั 4 เดอืน…1…ชดุ 

7. กรณีเดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปบีรบิรูณ ์ไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มบดิำ/มำรดำ หรอืเดนิทำงไปกบับดิำ/มำรดำ ทำ่นใดทำ่น

หนึ่ง จะต้องท ำจดหมำยยินยอม โดยที่บิดำ/มำรดำ และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงควำมจ ำนงในกำรอนุญำตให้บุตร

เดินทำงไปกับอีกทำ่นหนึ่งได้ ณ ทีว่ำ่กำรอ ำเภอหรือเขต โดยมีนำยอ ำเภอ หรือผู้อ ำนวยกำรเขตลงลำยมือชื่อและตรำ

ประทับจำกทำงรำชกำรอยำ่งถูกต้อง…1…ชุด 

 

 **หมำยเหต*ุ*   - คำ่บรกิำรแปลเอกสำรทกุอยำ่งไมร่วมอยูใ่นรำคำทวัร ์

  - ส ำเนำเอกสำรทกุฉบบั (...ลกูคำ้จะเซน็ตห์รอืไมเ่ซน็ตก์ไ็ด.้..) 
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แผนทีศ่นูยย์ืน่วซีำ่ TLS CONTACT ฝรัง่เศส 

ที่อยู่  สำทรซติีท้ำวเวอร ์ (บทีเีอส ชอ่งนนทร)ี  ชัน้ 12  ถ.สำทรใต้  กรุงเทพฯ  

 

***หมำยเหต*ุ** 

- เวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำกรุ๊ป 30 วัน 

ทำงสถำนทตูฝรัง่เศสไมอ่นญุำตใิหด้ึง

พำสปอรต์ในระหวำ่งกำรยืน่ค ำรอ้ง 

- กำรสแกนลำยนิว้มือทำงศูนยย์ื่นวีซ่ำ 

TLS จะก ำหนดวนัสแกนลำยนิว้มอืให ้

ซึง่ไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได ้ ต้องมำ

ตำมวันนัดหมำยของทำง TLS เท่ำนั้น 

ซึ่งจะก ำหนดกำรล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 

3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง (ทำงฝ่ำย

ขำยจะแจ้งวันเวลำให้ท่ำนอีกครั้ง) 

- เอกสำรฉบบัจริง ท่ีต้องน ำติดตัวไปใน

วันสแกนลำยนิ้วมอื  

บตัรประชำชน+สมดุเงนิฝำกธนำคำร  

 

หมำยเหต ุ 1. กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงบัมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่ม   

เชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีได้ช ำระ

ไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

2. หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณบ์ำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำน

ไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่งกำยสุภำพ ท้ังนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปอ ำนวย

ควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษัทฯ ใคร่

ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน 

3. กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแลว้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้ง

สถำนทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทำงสถำนทูตเรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละ

ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือท้ังหมด จะขอ

ถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขต่ำง ๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด  

4. กำรพิจำรณำกำรให้วีซ่ำหรือไม่ให้ เป็นดลุยพินิจของสถำนทูตเท่ำนั้น บรษิัทฯ เป็นแคต่วัแทน

อ ำนวยควำมสะดวกในขัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ แต่ในกำรพิจำรณำอนุมัติวีซำ่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ

ทำงสถำนทตูฯ เทำ่นัน้ ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อม และมีควำม

ประสงค์ท่ีจะเดินทำงไปท่องเท่ียวยังประเทศตำมท่ีระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำก

หลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง   
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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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อตัรำคำ่บริกำร .... ฝรัง่เศส-เบลเยีย่ม-เนเธอรแ์ลนด-์เยอรมนั  7  วนั  (TG) 

  ธนัวำ ปใีหม ่ พฤษภำ 

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) ท่ำนละ 55,900.- 64,900.- 59,900.- บำท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพักเดี่ยว เพ่ิมท่ำนละ   10,500.- 10,500.- 10,500.- บำท 
 

*** ไมม่รีำคำพเิศษ ส ำหรบัเดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 12 ป ีรำคำเดก็จะเท่ำกบัรำคำผูใ้หญ ่*** 
 

***หมำยเหต*ุ**   ถ้ำมำด้วยกัน 3 ท่ำน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่ำนตอ่ 1 ห้อง 

หำกต้องกำรนอนแยกห้องเปน็ 2 ท่ำน 1 ห้อง และ 1 ท่ำน 1 ห้อง .... ท่ำนจะต้องเสียค่ำห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

1. ค่ำตั๋วเครื่องบินส ำหรับกรุ๊ปรำคำพิเศษ ชั้นทัศนำจรไป-กลบัพร้อมคณะ (รวมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊รำคำพเิศษนี ้... ไมส่ำมำรถน ำมำแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงนิคนืได้ ไมว่ำ่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

2. ค่ำธรรมเนียมยื่นวีซ่ำกรุ๊ป (กลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ) แบบท ำกำรปรกติใช้เวลำยื่น 3-4 สัปดำห์ 

 (ทำงสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมให้ท่ำน....ไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม) 

3. ค่ำอำหำร, ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไว้ในรำยกำรทัวร์ 

4. ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ) กฎหมำยใน

ยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่ำโรงแรมท่ีพัก (ระดบั 3-4 ดำว) พร้อมอำหำรเชำ้ตำมท่ีระบุในรำยกำรทัวร ์

หมำยเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ ำ 

และหำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ รำคำโรงแรมจะปรบัข้ึน 3-4 

เท่ำตัว อันเป็นผลท่ีท ำให้ต้องมีกำรปรบัเปลี่ยนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 

6.  ค่ำระวำงน้ ำหนักกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น้ ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋ำใบเล็กอยู่ในควำมดูแลของท่ำนเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ คอยดแูลอ ำนวยควำมสะดวก ตำมจ ำนวนวันเดินทำงท่ีระบุในรำยกำร 

(ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์) 

8. ค่ำประกันชีวิตระหว่ำงกำรเดินทำงกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

และค่ำรักษำพยำบำล : กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงินไมเ่กินท่ำนละ 200,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) 

คำ่ประกนัอบุตัเิหต ุและคำ่รกัษำพยำบำล เฉพำะกรณีทีไ่ดร้บัอบุตัเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำง 

ไม่คุม้ครองถงึกำรสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไม่คุม้ครองโรคประจ ำตวัของผูเ้ดนิทำง 

 

*** ลกูคำ้ท่ำนใดมีควำมประสงคจ์ะซือ้ประกนักำรเดนิทำงเพิม่ควำมคุม้ครอง *** 

ส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งรกัษำพยำบำล / กำรลำ่ช้ำของสำยกำรบนิ / กระเปำ๋เดนิทำง 

 (*** แผนประกันภัยนี้ส ำหรับผู้เอำประกันท่ีมีอำยุมำกกว่ำ 16 ปี และมีอำยุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลำเดินทำง 7-8 วัน  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น  750 บำท 

 - ระยะเวลำเดินทำง 9-10 วัน  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น  970 บำท 

ซื้อประกนัเพิ่ม  :  กรุณำติดต่อ .... คุณแหม่ม / คุณเอ๋    โทร. 02-108-8666 
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 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไมร่วม 

1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี) 

2. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต), ค่ำท ำใบอนุญำติกลบัเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือคนต่ำงด้ำว  

(เป็นหน้ำท่ีของผู้เดินทำงท่ีต้องจดัท ำเอง) 

3. ค่ำระวำงสัมภำระท่ีมีน้ ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่ำน 

4. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรท่ีระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซกัรีด, ค่ำเครื่องด่ืม และค่ำอำหำรท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล, ค่ำอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนอันเกิดจำกกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และกำรล่ำชำ้ของกระเป๋ำเดินทำง 

6. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนต้องดแูลกระเป๋ำ และทรัพย์สินด้วยตัวท่ำนเอง  

7. ค่ำทปิพนกังำนขบัรถยโุรป (คนละ 2 ยโูร x 5 วนั)   =  ท่ำนละ  10 ยโูร     

8. ค่ำทปิหวัหนำ้ทวัรค์นไทย   (คนละ 100 บำท x 7 วนั) =  ท่ำนละ  700 บำท  

 

 เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

กรุณำจองก่อนล่วงหน้ำ พรอ้มช ำระเงนิ คำ่มดัจ ำทำ่นละ 20,000.- บำท (*** ยกเวน้ช่วง

สงกรำนต์ และปใีหม่ มดัจ ำทำ่นละ 30,000.- บำท ***)  ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัจอง …. มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป ..... ค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่ำทัวร์ท้ังหมด

ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง 

 

 

 ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค  

 

 ช ำระโดยเงินสด 

 

 ช ำระด้วยกำร โอนเงินผำ่นบญัชี

ธนำคำร  เมื่อได้ท ำกำรโอนเงินเข้ำ

บัญชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณำส่ง

แฟกซ์ใบน ำฝำกมำท่ี 02-231-3399 

โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมท่ี

เดินทำง  และชื่อของเจ้ำหน้ำท่ีท่ีติดต่อ 

 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงนิผำ่นกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ควำมปลอดภยัในกำรช ำระเงนิของทำ่นเปน็ส ำคญั 
 

หมำยเหต ุ ทำ่นทีต่อ้งกำรใบเสรจ็ในนำมนติบิคุคล กรุณำแจ้งกับพนักงำนขำยให้ทรำบล่วงหน้ำ มิฉะนั้น

ทำงบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง (ในทุก ๆ กรณ)ี ดงันี.้- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทำง 60 วันข้ึนไป  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  10,000.- บำท 

b. ยกเลิกก่อนเดินทำง 59-20 วัน  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  20,000.- บำท 

c. ยกเลิกก่อนเดินทำง 19-13 วัน  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  40,000.- บำท 

d. ยกเลิกก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 12 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 

 

 หมำยเหต ุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทำงเพื่อกำรท่องเท่ียวเท่ำนั้น 

2. กรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัยจำกกำรลำ่ช้ำ (ดีเลย์) ของทำงสำยกำรบิน ท ำให้ไม่สำมำรถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ท่ีระบุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใด 

ๆ ท้ังสิ้น เพรำะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจำกทำงสำยกำรบิน และทำงบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ค่ำชดเชยใด ๆ ท้ังสิ้นจำกทำงสำยกำรบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรท่ีจะเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร
ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเท่ียวใน

กรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย  โดยจะพยำยำมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่ำน  

4. หำกระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนถูกเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ

ประเทศปลำยทำง ปฏิเสธกำรเข้ำ หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำม ท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำง

ต่อไปได ้ ซึ่งถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออ ำนำจและควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินค่ำทัวร์ท้ังหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท้ังสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำรยกเลิกเท่ียวบิน, 

กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบตัิเหต,ุ ภัยธรรมชำต,ิ กำรจลำจล, กำรนัดหยุดงำน, ปญัหำกำรจรำจร

ตดิขดั และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหำย หรือหลงลืมตำมสถำนท่ีตำ่งๆ ท่ีเกิดข้ึน ซึ่งเหตุกำรณ์ดังกล่ำวอยู่

นอกเหนืออ ำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเท่ียวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วน ให้ถือวำ่ท่ำนได้
สละสิทธ์ิ และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 

*** หมำยเหต ุ***  ในกรณทีีล่กูคำ้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (กำรแลกไมล ์ หรอืไป-กลบัไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรณุำแจ้งพนกังำนขำยกอ่นลว่งหนำ้ 35 วนั หรอืกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งท ำกำรออก        

ตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท้ังสิ้น 

 

รำคำดงักลำ่วขำ้งตน้ .... สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ 

อตัรำแลกเปลีย่น, คำ่น้ ำมนั และคำ่ภำษตีำ่ง ๆ ของสำยกำรบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์….. ฝร่ังเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน 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. 
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**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหม ู               ไม่ทานสตัวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 

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

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

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