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ก าหนดการเดนิทาง   27 ธ.ค. 2561 – 2 ม.ค. 2562 (69,900.-) 

 

..... รายละเอียดการเดนิทาง ..... 
 

 

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – แฟรงคเ์ฟริต์  (เยอรมนั) 
 

20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ ชัน้ที ่4  ผูโ้ดยสารขาออก  ประตทูางเขา้ที ่3 

เคานเ์ตอร์แถว D  สายการบนิไทย แอร์เวย ์  (TG ... THAI AIRWAYS) ....   
เจา้หนา้ทีเ่อฟวนีวิ ทวัร์ ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน 

 

 

 กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวนีวิ ทวัร ์ณ จุดนัดพบ  

 บริษัทฯ  จดัเตรียมป้ายชือ่ของทา่นพรอ้มโบว์ เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั้น จะน ามาแจกคืนให้ท่าน 
พร้อมได้จัดเตรียมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

 กฎของสายการบิน......สิ่งของที่เป็นของมคีม และของเหลวปรมิาณทีม่ากกวา่ 100 มลิลลิติร 

หา้มน าติดตวัถือขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้าที่ซ้ือภายในร้านปลอดภาษี DUTY FREE  เท่านั้น 
  

***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะน้ันจะไม่มีการประกาศเรียกขึ้นเครื่อง*** 

ทกุทา่นกรณุาตรงตอ่เวลา......ตามเวลาทีก่ าหน ดไวใ้นบตัรโดยสารเครือ่งบนิ Boarding Pass 
 

23.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงแฟรงค์เฟิร์ต  ประเทศเยอรมัน  โดยเที่ยวบินที่  TG 920 

(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ  11 ชั่วโมง 50 นาที) 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง แฟรงคเ์ฟริต์ – ปราสาทไฮเดลเบริก์ –  

 สตราสบรูก์ แควน้อลัซาส  (ฝรัง่เศส) 
 

06.00 น. เดินทางถึง เมอืงแฟรงค์เฟริ์ท ประเทศเยอรมัน เมืองศูนย์กลางทางการเงิน และการธนาคาร

ของประเทศ อดตีท่ีตั้งถิ่นฐานของพวกโรมันเมื่อกวา่สองพนัปีที่แล้ว 

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

(เวลายโุรป ... ฤดหูนาว (พ.ย.-ม.ีค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงไฮเดลเบริก์ ตั้งอยู่ในรัฐบาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ

ประเทศเยอรมัน ถือเป็นเมืองที่เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ของไทยเมืองหนึ่ง เนื่องจาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลท่ี 8 ทรงประสูติ ณ เมืองนี้ และอัลเบิร์ต 

ไอสไตน์ เคยมาเดินบนเส้นทางนกัปราชญ์ของเมืองนี้แล้ว และเป็นเมอืงมรดกโลก UNESCO มี

แหล่งท่องเท่ียวมากมาย และมีมหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์กเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่สุด 

(ระยะทางประมาณ  89  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 15 นาท)ี 

จากนั้น น าท่านเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบริ์ก ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ าเนคค่า เป็นศิลปะกอธิคผสม

เรอนาซองส์ ถอืเป็นปราสาทขนาดใหญ ่ที่เริ่มสร้างขี้นราวเมื่อป ีค.ศ. 1300 ใช้เวลาก่อสรา้งร่วม 

900 ปี ปราสาทนี้ประดับด้วยรูปป้ันของเหล่านักบญุ และเทพเจา้ชาวโรมัน ด้วยหินทรายสีแดง 

โดยเจ้าชายเอเล็กเตอร์รูเปรคท์ที ่ 3 สไตล์โกธิก-บารอก ถกูท าลายตอนที่ฝรั่งเศลยึดเมืองได้ 

ต่อมาได้บูรณะภายหลัง โดยรอบมีป่าละเมาะแสนสวยให้เดินเล่น บริเวณสวนมีต้นไม้ใหญ่ เช่น 

ต้นเบิช ต้นเมเปิ้ล ต้นโอ้ค ในฤดูใบไม้ผลิมสีีสันสวยงามมาก เมื่อมองจากระเบียงปราสาท

ออกไปเห็นวิวเมืองไฮเดลเบิร์ก สะพาน Karl-Theodor-Heuss Bruecke  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงสตราสบรูก์ ตั้งอยู่บริเวณลุม่แม่น้ าไรน์ บนพรมแดนติด

กับประเทศเยอรมนี  ได้ชื่อว่าเป็นหัวใจของยุโรป เป็นเมืองหลวงของ แควน้อลัซาส 

ประเทศฝรั่งเศส ที่หลายคนต่างร่ าลือกันว่า แควน้อัลซาสยงัคงรักษาวัฒนธรรม และ

ประเพณีท้องถิ่นเอาไว้เป็นอย่างด ีดินแดนท่ียังคงอนุรักษ์วิถีชีวิต และความเป็นอยู่แบบ

เก่า รวมไปถึงเหล่าอาคารบ้านเรอืน ที่ยังคงเป็นสถาปตัยกรรมท้องถิ่นที่มีความ

สวยงามไม่เปลี่ยนแปลง จากนั้น มีวเลาให้ท่านได้เดินเล่นชมย่านเมืองเก่าที่เรยีกว่า  

LE PETITE FRANCE ผ่านชม มหาวหิารนอทเทรอดาม ที่ย่ิงใหญ่อลังการ ซึ่งได้รับการ

ยกย่องให้เป็นมหาวหิาร ที่ดทีีส่ดุแหง่หนึ่งของยโุรป ออกแบบด้วยสถาปตัยกรรมแบบ

โกธิค สร้างด้วยหินทรายสีชมพูทั้งหลัง โดยสร้างขึ้นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 

12 ใช้เวลาในการกอ่สร้างนานกว่า 260 ปี 

(ระยะทางประมาณ  134  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 30 นาท)ี 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร  

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  7HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง         สตราสบรูก์ – หมูบ่า้นอองกเีชม – กอลมาร ์– นอ็งซ ี
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ หมูบ่า้นอองกเีชม หมู่บ้านที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “อกีหนึง่หมู่บา้นทีส่วย

ทีสุ่ดของฝรัง่เศส” เป็นหมู่บ้านท่ีได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเท่ียวแห่งหนึ่งของแคว้นอัลซาสอกี

ด้วย จากนั้น น าท่านเดินชมความงดงามไปตามถนนก้อนกรวดอันคด

เคี้ยวของหมู่บ้าน ตื่นตาไปกับความงดงามของเหล่าอาคารบ้านเรอืนที่

ยงัคงกลิ่นอายความเป็นยุคกลางไว้เป็นอย่างดี  ชมความเก่าแก่ของ

อาคารไม้โบราณที่แต่งแต้มด้วยสีสันสีสดใส  และเดินลัดเลาะไปชมหมู่

ดอกไม้หลากสีสันท่ีออกดอกชูช่อตามระเบียงบ้าน ราวกับจะเชื้อเชิญแขก

ต่างถิ่นให้เข้าไปชื่นชมความงดงาม และชมลานน้ าพุที่สร้างในแบบเรเนส

ซองส์ อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่หลายคนอาจบ่นเสียดายถ้าหากไมไ่ด้ไปเยือน  

(ระยะทางประมาณ  75  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชัว่โมง) 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงกอลมาร ์เมืองเล็ก ๆ ที่มีความโรแมนติกเมืองหนึ่งของฝรั่งเศส และเป็น

สถานที่ท่ีคู่รัก มักจะให้ค าสัญญาในความรกัระหว่างกันและกัน ด้วยบรรยากาศท่ีสวยงาม 

สถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ 

(ระยะทางประมาณ  9  กโิลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  15 นาท)ี 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินเล่นชม เมอืงกอลมาร ์ เป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยกรรม และบรรยากาศของเมือง

โบราณ มีบ้านเรือนที่สวยงาม และได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี ปจัจุบนัเมืองเก่าแก่แหง่นี้

ได้กลายเป็นเมืองที่น่ามาเยือนเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศฝรั่งเศส 

บ้านเรือน จะเป็นบ้านครึ่งไม้ซุง เป็นแบบบ้านที่เป็นเอกลักษณ ์ และเห็น

ได้ทั่วไปในแคว้นอัลซาส ลักษณะพิเศษของบ้านจะขึ้นโครงบ้านด้วยไม้ทั้ง

หลังรวมทั้งหลังคาก่อน จากนั้นก็จะโบกปูนระหว่างช่องไม้ แล้วทาทับ

ด้วยสีสันสวยงามตามใจเจ้าของบ้าน เมืองนี้ยังมีคลองน้ าไหลผา่น 

จดัเป็นอีกเมืองท่ีถูกจดัให้เป็นเมืองที่มีความโรแมนติก ซึ่งบริเวณนี้ถูก

เรยีกว่า ลิตเติล้เวนซิ เป็นมุมบงัคับที่นกัท่องเที่ยวส่วนมากต้องมาเก็บภาพเปน็ที่ระลึก 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงนอ็งซ ี เมืองหลวงของแคว้นลอแรนแห่งฝรั่งเศส และเป็นเมืองที่ได้รับ

การยกย่องจากองค์การยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 1983 จากนั้น น าท่านแวะถ่ายรปูบริเวณ

จตัุรัสหน้าพระราชวังสตานิลาส ซึ่งมีความสวยงามอ่อนช้อยในแบบศิลปะอาร์ตนโูว ให้ท่านได้

เก็บภาพความสวยงามของอาคารสถาปัตยกรรมเกา่แก ่ทีไ่ดร้ับการขึน้ทะเบยีนเปน็มรดกโลก 

(ระยะทางประมาณ  149  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง 15 นาที) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  NOVOTEL  หรอืเทียบเทา่ 
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วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง    นอ็งซ ี– แรง็ส ์– ปารสี 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงแร็งส ์ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในแคว้นช็องปาญ-อาร์แดน แคว้นที่ได้รบัการยก

ย่องว่าเป็นถิ่นก าเนิดของแชมเปญ 

(ระยะทางประมาณ  244  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง 45 นาท)ี 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านผ่านชม มหาวหิารแรง็ส ์ ถูกใช้เพือ่เป็นสถานที่ส าหรับการท าพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กษัตริย์ฝรั่งเศส โดยตกแต่งด้วยประติมากรรมแบบโกธิค และได้รับเลือก

โดยองคก์ารยูเนสโกใหข้ึน้ทะเบยีนเปน็มรดกโลกเมือ่ปี ค.ศ. 1991 

จากนั้น น าท่านถ่ายรูปกบัประตูชยัประจ าเมืองแร็งส์ สิ่งก่อสรา้งท่ีถือได้

ว่าเป็นอนุสาวรีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในเมอืงแร็งส์ คนทั่วไปมักนิยมเรยีกประตู

แห่งนี้ว่า ประตูดาวอังคาร จากนั้น แวะถ่ายรปูกับศาลาว่าการเมือง

แร็งส์ อาคารสถาปตัยกรรมเก่าแก่ที่คงความสวยงามยิ่งในเมอืงนี้  
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ กรงุปารสี ประเทศฝรั่งเศส เมืองผู้น าแห่งโลกแฟชั่น เมืองอันสวยสดด้วย

ศิลปะและสวยที่สุดในโลกส าหรับหลายๆคน มีสถาปตัยกรรมแหล่งรวมแฟชั่นชั้นน าของยุโรป 

(ระยะทางประมาณ  144  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง 15 นาที) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร  

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  MERCURE VELIZY  หรือเทียบเท่า 
 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง    ปารสี – กรงุเทพฯ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านผ่านชมโอเปร่าเฮาส์ ย่านการค้า จนกระทั่งถึง กรองด์ บเูลอวาดร์, ประตูชยั, ชม

ทิวทศัน์ของร้านค้าบตูิคชั้นน าระดบัโลก ที่ต้ังเรยีงรายอยู่บนถนนชองเชลิเช 

ต้นแบบถนนราชด าเนิน ผ่านจัตุรสัแห่งความสามคัคี,  โดมแองวาลิคสถานที่

เก็บพระศพของนโปเลียน ชมอาคารพิพธิภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ พิพธิภัณฑ์ญี่ปุ่น ฯลฯ  

จากนั้น ให้ท่านได้เก็บภาพสวยของหอคอยไอเฟลิ จากบรเิวณหนา้โรงเรียน

การทหาร หรอืจตรุสัทรอคาเดโร 

จากนั้น น าท่าน ลอ่งเรอืบาตองมซูส์ เพือ่ชมสถานที่ส าคัญคู่บ้านคู่เมืองสอง

ฝั่งของแม่น้ าแซนน์ โบราณสถาน และอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนส

ซองส์ ควรค่าแก่การอนรุักษ์ และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่น เป็นนครที่งดงาม

แห่งหนึ่งของโลก ผ่านชมความสวยงามของโบสถ์นอร์ทเทรอดามอันศกัดิ์สิทธิ์ ที่มี

อายุกว่า 800 ปี ตั้งเด่นเป็นตระหง่านริมแม่น้ าแซนด์ท่ีสวยงามอย่างย่ิง     

(***หมายเหต*ุ** จะงดในกรณีทีน่้ าลน้ตลิง่ และมเีหตกุารณน์ัดหยดุงาน) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 
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บ่าย มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้ง เลอืกซื้อสินค้าแบรนด์ดงั อาทิ น้ าหอม เสือ้ผ้า กระเปา๋ เครื่องส าอาง ณ 

ร้าน  Duty Free หรือ หา้งสรรพสินค้าชื่อดงั อาท ิแพรงตองส์ หรือ แกลลารี-ลาฟาแยตต์   

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร  

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  MERCURE VELIZY  หรอืเทียบเทา่ 

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง    ปารสี – กรงุเทพฯ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน ชารล์ เดอ โกล  ชานกรงุปารสี 

13.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  TG 931   

  (ใชเ้วลาในการบนิประมาณ  11 ชัว่โมง) 

 

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ 
 

05.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ  ชัน้ 2  ผู้โดยสารขาเขา้ โดยสวัสดิภาพ................ 

 

****  END  OF  TOUR  **** 

 

*** หมายเหต ุ:- *** 

- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย ์.... ต้องขออภัยหากรายการตรงวันดังกล่าว 

- ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีที่เมอืงนั้นมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพัก

เมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

- รปูภาพประกอบสถานที่ท่องเที่ยวนี้ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

- รายการทวัร์, อาหาร, โรงแรมที่พัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ของสถานการณ์ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อนัเนื่องมาจากเหตุการณ์สุดวิสัยต่าง ๆ อาทิเช่น 

ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตตุ่าง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกดิขึ้นจากการล่าช้าหรอืยกเลิกของ สายการบิน 

ตลอดจนจากเหตกุารณ์สุดวิสัย ภัยพิบตัิธรรมชาติต่าง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั้ง

ทรพัย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง 

 

สนใจจองทวัร ์ตดิต่อสอบถาม   :   คณุเพญ็  โทร. 02-108-8666 

 
 

 สกลุเงนิ เยอรมนั และฝรัง่เศส ใชเ้งนิสกลุ ยโูร (EURO)  

ไฟฟา้    220 โวลต ์ปลัก๊ 2 ขากลม 
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อณุหภมูโิดยเฉลีย่ในแตล่ะเดอืน ณ เมอืงตา่งๆ ในทวปียโุรป (℃) 

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. 

 แมดดริค 5 7 11 14 17 21 24 19 20 13 9 6 

 บาร์เซโลน่า 13 14 16 18 22 25 17 28 26 22 17 14 

 ลิสบอน 11 12 15 17 19 23 25 24 23 19 14 11 

  ลอนดอน 5 5 7 9 12 16 18 17 15 11 7 5 

  ไคโร 14 14 16 20 26 27 27 28 19 17 16 15 

  โรม 8 9 11 14 18 22 25 25 22 18 13 9 

 เวนิส 4 4 8 13 17 21 24 23 20 15 11 5 

 ลูเซิร์น 0 3 7 12 16 20 22 21 17 11 6 2 

 เจนีวา 1 1 6 10 13 17 18 19 15 10 4 1 

 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 

 บูดาเปสต ์ 0 1 5 9 14 15 19 20 18 9 5 1 

 ปร๊าค -2 1 4 11 15 19 21 20 16 10 4 0 

 เวยีนนา 0 1 4 10 15 18 20 20 18 10 5 2 

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

 มิวนิค 1 3 9 14 18 21 23 23 20 13 7 2 

  โคเปนเฮเกน้ -1 0 3 8 13 17 18 18 14 9 4 2 

 สตอ็กโฮลม์ -5 -6 1 6 10 15 18 18 10 7 3 0 

 ออสโล -6 -4 1 6 12 16 18 17 11 7 2 3 

 เฮลซิงกิ -9 -8 -4 3 10 15 18 16 11 4 -1 -6 

  มอสโคว ์ -14 -12 -6 6 14 15 18 17 12 6 -2 -10 
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หลักฐานการท าวซี่าฝรัง่เศส 
 

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

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

- ใบหน้าต้องชัดเจน มองเห็นหน้าผาก และใบหูทั้งสองข้าง ... หากมีผมปรกหน้า ต้องใส่เจลหวีขึ้น หรอืตดิกิ๊บ 

- ห้ามสวมแว่นตา และคอนแทคเลนส์สีต่าง ๆ 

- ห้ามใส่เครื่องประดบั, สร้อยคอ, ต่างหู ทกุชนิด 

3. ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรขา้ราชการ /   

ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ / ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาใบหยา่ /  

ส าเนาสตูิบตัร (ในกรณเีดก็อายตุ่ ากวา่ 18 ปขีึน้ไป) อยา่งละ....2...ชุด    
4. หลกัฐานการท างาน   

(จดหมายรบัรองการท างาน เปน็ภาษาองักฤษ และตอ้งเปน็ฉบบัจริงเท่านั้น) 

(กรณุาระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่สถานทตู) 

- ประกอบธรุกจิสว่นตวั ถ่ายส าเนาหนังสือจดทะเบยีนการค้า (คดัมาไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรอืหนังสือจดทะเบียน

พาณิชย์ (ต้องลงตราประทับของบริษัทด้วย) อย่างละ…1….ชุด 

- พนกังานบรษิทั / ขา้ราชการ  ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองสถานะการท างาน  

(ระบวุนัเขา้ท างาน / ต าแหน่ง / เงนิเดอืน / ระยะเวลาทีจ่ะเดนิทาง ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษยีณอาย…ุ1… ชุด ถ่ายส าเนาบัตรข้าราชการ 

- นกัเรียน / นกัศกึษา หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- ท าอาชพีอสิระ, แมค่า้ ... พิมพ์จดหมายรับรองตวัเองแจ้งถึงสถานะปัจจุบันที่ท า + รายได้ 

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

6. หลกัฐานดา้นการเงนิ  

- ถ่ายส าเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ (ไม่รับบัญชีกระแสรายวนั) ทีม่ียอดเงนิคงเหลอืในบัญชีไม่ควรต่ ากว่า 6 หลัก 

(หน้าชื่อเจ้าของบัญชี และตวัเลขย้อนหลัง UPDATE อย่างน้อย 4 เดอืน)…1…ชุด (ควรเลอืกบญัชทีีม่กีารเขา้ออกเงนิ

อยา่งสม่ าเสมอ ไมต่อ้งเตมิเงนิในบญัชใีหถ้งึ 6 หลกั เพือ่ใหแ้สดงวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทีค่รอบคลมุกบั

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง)  

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

ทหารไทย ตอ้งขอใหท้างธนาคารออกเปน็ STATEMENT ยอ้นหลงั 4 เดอืน…1…ชดุ 

7. กรณเีดก็อายุต่ ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบิดา/มารดา หรอืเดนิทางไปกบับิดา/มารดา ทา่นใดทา่น

หนึ่ง จะต้องท าจดหมายยนิยอม โดยที่บิดา/มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บุตร

เดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อและตรา

ประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง…1…ชุด 

 

 **หมายเหต*ุ*   - คา่บรกิารแปลเอกสารทกุอยา่งไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร์ 

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

ที่อยู่  สาทรซิตีท้าวเวอร์  (บทีีเอส ชอ่งนนทรี)  ชัน้ 12  ถ.สาทรใต ้ กรุงเทพฯ  
 

***หมายเหต*ุ** 

- เวลาการพิจารณาวีซ่ากรุป๊ 30 วัน 

ทางสถานทตูฝรั่งเศสไมอ่นญุาตใิหด้ึง

พาสปอรต์ในระหวา่งการยืน่ค ารอ้ง 

- การสแกนลายนิ้วมือทางศนูย์ย่ืนวีซ่า 

TLS จะก าหนดวนัสแกนลายนิว้มอืให้ 

ซึ่งไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้ ต้องมา

ตามวันนดัหมายของทาง TLS เท่านั้น 

ซึ่งจะก าหนดการล่วงหน้า อย่างน้อย 

3 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง (ทางฝ่าย

ขายจะแจ้งวนัเวลาให้ท่านอีกครั้ง) 

- เอกสารฉบบัจริง ที่ต้องน าติดตวัไปใน

วันสแกนลายนิ้วมือ  

บัตรประชาชน+สมดุเงนิฝากธนาคาร  

 

หมายเหต ุ 1. การบิดเบอืนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม   

เชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไมค่ืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระ

ไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้  

2. หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่าน

ไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวย

ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่

ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกัน 

3. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง

สถานทูตเพื่อให้อยู่ในดลุพนิิจของทางสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละ

ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด จะขอ

ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบไุว้โดยท้ังหมด  

4. การพิจารณาการให้วีซา่หรือไม่ให้ เป็นดลุยพินิจของสถานทูตเท่านั้น บรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทน

อ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดลุพนิจิของ

ทางสถานทตูฯ เทา่นัน้ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม และมีความ

ประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามที่ระบเุท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจาก

หลักฐานในการขอยื่นวีซา่ปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง   
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ถ้าท่านจองทัวร์แล้วรบกวนกรอกข้อมูลค าร้องเพิม่เตมิ 1 คน / 1 ใบ 
พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทางแล้วกรุณาส่งแฟกซ์ได้ที่เบอร์ 02-231-3399  

เพือ่มาจองควิยืน่วซ่ีาฝร่ังเศส 

 

ข้อมูลค าร้องเพิ่มเติมของวซ่ีาฝร่ังเศส (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว/ช้ัน-ยศ             
วนั/เดือน/ปีเกดิ     สถานทีเ่กดิ       
หมายเลขหนังสือเดินทาง                
วนัทีอ่อกหนังสือเดินทาง           วนัทีห่มดอายุหนังสือเดินทาง    
สถานภาพ    โสด   แต่งงาน   แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน)  
     หม้าย  หย่า 
ทีอ่ยู่ทีส่ามารถติดต่อได้.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์ (บ้าน)     มอืถือ         
อาชีพ    พนักงาน    เจ้าของกจิการ   ประกอบอาชีพอสิระ 

 เกษยีนอายุ   นักเรียน   ว่างงาน      อืน่ๆ 
ช่ือบริษทั / โรงเรียน................................................................................................................................................ 
ทีอ่ยู่ทีท่ างาน / โรงเรียน.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์ (ส านักงาน)      โทรสาร      
อเีมล์ (ส านักงาน)      อเีมล์ (ส่วนตัว)      
ท่านเคยได้รับวซ่ีาเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปีหรือไม่          

 
*** หมายเหตุ *** กรุณากรอกข้อมูลตามเป็นจริง 
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อัตราคา่บรกิาร .... เยอรมนั ฝรั่งเศส อลัซาส  7  วนั  (TG) 
 

 ผู้ใหญ่พักห้องคู ่(ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ 69,900.- บาท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพกัเดี่ยว เพิ่ม   13,000.- บาท 
 

*** ไมม่รีาคาพเิศษ ส าหรับเดก็อายตุ่ ากวา่ 12 ป ีราคาเดก็จะเทา่กบัราคาผูใ้หญ ่*** 
 

***หมายเหต*ุ**   ถ้ามาด้วยกัน 3 ท่าน จะต้องพกัห้องรวมกัน 3 ท่านต่อ 1 ห้อง 

หากต้องการนอนแยกห้องเป็น 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 

 

 อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินส าหรับกรุ๊ปราคาพิเศษ ชั้นทศันาจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊ราคาพเิศษนี ้... ไมส่ามารถน ามาแกไ้ข, เปลีย่นชื่อ หรอืเรยีกเงินคนืได้ ไมว่า่กรณใีด ๆ ทั้งสิน้ 

2. ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่ากรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) แบบท าการปรกติใช้เวลายื่น 3-4 สัปดาห ์

 (ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม) 

3. ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ 

4. ค่ารถปรบัอากาศน าเที่ยวตามระบไุว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายใน

ยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่าโรงแรมที่พัก (ระดบั 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบใุนรายการทวัร์ 

หมายเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า 

และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 

เท่าตวั อันเป็นผลที่ท าให้ต้องมีการปรบัเปลี่ยนย้ายเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

6.  ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลอ านวยความสะดวก ตามจ านวนวันเดินทางที่ระบุในรายการ 

(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์) 

8. ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารักษาพยาบาล : กรณีเกิดอุบตัิเหตใุนวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

คา่ประกนัอบุตัเิหต ุและคา่รกัษาพยาบาล เฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

 

*** ลกูคา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะซือ้ประกนัการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง *** 

ส าหรับครอบคลมุเรือ่งรกัษาพยาบาล / การลา่ชา้ของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

 (*** แผนประกันภัยนี้ส าหรับผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 ป ีและมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  750 บาท 

 - ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  970 บาท 

ซื้อประกันเพิม่  :  กรณุาติดต่อ .... คุณแหม่ม / คณุเอ๋    โทร. 02-108-8666 
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 อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 

1. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษี) 

2. ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าท าใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว  

(เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางที่ต้องจดัท าเอง) 

3. ค่าระวางสัมภาระที่มีน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, คา่เครื่องด่ืม และค่าอาหารท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดแูลกระเป๋า และทรพัย์สินด้วยตัวท่านเอง  

7. คา่ทปิพนกังานขบัรถยโุรป (คนละ 2 ยโูร x 5 วนั)   =  ทา่นละ 10 ยโูร     

8. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรค์นไทย   (คนละ 100 บาท x 7 วนั) =  ทา่นละ 700 บาท  

 

 เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

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

สงกรานต ์และปใีหม ่มดัจ าทา่นละ 30,000.- บาท ***)  ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง …. มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ..... ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด

ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง 

 

- ช าระด้วยการโอนเงนิผา่นบญัชธีนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ 02-231-3399) 

ชื่อบัญชี  บรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ากดั ..... บญัชอีอมทรพัย์ 

 ธ. กรงุเทพฯ สาขา  อาคารซลิลคิเฮา้ส ์ เลขที ่ 860-0-241510 

 ธ. กรงุไทย สาขา  อาคารซลิลคิเฮา้ส ์ เลขที ่ 968-0-091880 

 ธ. กสกิรไทย สาขา  สลีมคอมเพลก็ซ์ เลขที ่ 020-3-839278 

 ธ. ไทยพาณชิย ์ สาขา  อโศกทาวเวอร ์ เลขที ่ 234-2-012317 

เมื่อได้ท าการโอนเงินเข้าบญัชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณาส่งแฟกซ์ใบน าฝากมาที่ 02-231-3399  

โปรดระบชุื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมที่เดินทาง  และชื่อของเจ้าหน้าที่ท่ีติดต่อ 

- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนามบรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ากดั 

- ช าระโดยเงินสด 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นช าระเงินผา่นการโอนเงนิเขา้บัญชธีนาคารสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ความปลอดภยัในการช าระเงนิของทา่นเปน็ส าคญั 

 

หมายเหต ุ ทา่นทีต่อ้งการใบเสรจ็ในนามนิตบิคุคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้น

ทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง (ในทกุ ๆ กรณ)ี ดังนี้.- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 60 วนัขึ้นไป  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 เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 

 หมายเหต ุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ท าให้ไม่สามารถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบ ุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด 

ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ
ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวใน

กรณีที่มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย  โดยจะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน  

4. หากระหว่างการเดินทางท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ

ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรอื ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ท าให้ท่านไม่สามารถเดินทาง

ต่อไปได ้ ซึ่งถือเป็นเหตซุึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลกิเที่ยวบิน, 

การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจร

ติดขดั และทรพัย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตกุารณ์ดังกล่าวอยู่

นอกเหนืออ านาจการควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรอืบางส่วน ให้ถือว่าท่านได้
สละสิทธิ ์และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

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

กรณุาแจง้พนกังานขายกอ่นลว่งหนา้ 35 วนั หรอืกรณทีีล่กูคา้ตอ้งท าการออก        

ตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

ราคาดังกลา่วขา้งตน้ .... สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

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

รายการทวัร์.............. เยอรมัน ฝร่ังเศส อลัซาส 7 วนั (TG) .............วนัเดินทาง............................................................ 
ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี..........................ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามห้องพกั) 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวรัิต 

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

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิม่ / ลด................................... 
 

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

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

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 


