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ปารสี  | พระราชวงัแวรซ์ายส ์| ลอ่งเรอืบาโตมชุ | นั่งรถไฟไตเ่ขารกิิ | น า้ตกไรน ์| 

ยอดเขารกิิ | ปราสาทนอยชวานสไตน ์| เมืองทิทิเซ ่  

 

 

EUROPE VERY WELL 8 DAYS 5 NIGHTS 
ฝร่ังเศส  สวติเซอรแ์ลนด ์เยอรมนี  

 เดนิทาง ธันวาคม 62  

ราคาแนะน าเพยีง    66,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ 
18.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู  9 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บินเอมิเรตส ์โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

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

 
21.25 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที ่EK 373 

** คณะท่ีออกเดนิทางตัง้แต ่12 พ.ย.62 ออกเดนิทางเวลา 20.35 น. และจะถึงดไูบ เวลา 00.50 น.** 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. ดไูบ – ปารีส – ประตชูยั – หอไอเฟล – ลอ่งเรือบาโตมชุ – ชอ้ปป้ิง 

วนัท่ี 3. ปารีส – พระราชวงัแวรซ์ายน ์– ดีจอง 

วนัท่ี 4.  ดีจอง – เจนีวา – โลซานน ์– มองเทรอซ ์– เบริน์ 

วนัท่ี 5. เบริน์ – ลเูซิรน์ – นั่งรถไฟไตเ่ขารกิิ – ซุก 

วนัท่ี 6. ซุก – ชาฟฟ์เฮาเซิน  - น า้ตกไรน ์– ทิทิเซ ่– ฟสุเซน่ 

วนัท่ี 7.  ฟสุเซน่ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– มิวนิค – สนามบนิ 
วนัท่ี 8. ดไูบ – กรุงเทพ 

 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที ่2 ดูไบ – ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช – ช้อปป้ิง 
00.50 น. เดนิทางถึงสนามบนิดไูบ แวะรอเปล่ียนเครื่อง 

04.05 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงปารีส โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบิน EK 71 

** คณะท่ีออกเดนิทางตัง้แต ่12 พ.ย.62 ออกเดนิทางเวลา 03.20 น. และจะถึงฝรั่งเศส เวลา 08.00 น.** 

09.25 น. ถึงสนามบินถึงท่าอากาศยานชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝร่ังเศส น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่ วโมง และจะเปล่ียนเป็น 6 ชั่วโมงในวนัท่ี 28 ตลุาคม 2562)

น าท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองท่ีมีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ 

ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ีนกัท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหนึ่งในศนูยก์ลาง

ทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล า้สมยัแห่งหนึ่งของโลก ท่ีทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง 

ส่ือ แฟชั่น วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก น าท่าน

เดนิ ผา่นลานประวตัิศาสตรจั์ตุรัสคองคอรด์ (Place de la Concorde) ท่ีพระเจา้หลยุสท่ี์ 16 และพระนาง

มารีอังตวัเนต ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส แลว้ผ่านเขา้สู่ถนนสายโรแมนติก 

ชองป์เอลิเซ ่(Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจตัรุสัคองคอรด์ตรงสู่ประตชูยันโปเลียน น าชมและถ่ายรูป

คูก่บัประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณแ์ห่งชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศกึ เอาส์

เตอรล์ิทซใ์นปี 1805 โดยเริ่มสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 แลว้จากนัน้น าถ่ายรูป

เป็นท่ีระลึกกบักบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณท่ี์โดดเดน่สงูตระหง่านคูน่ครปารีสดว้ยความสงูถึง 

1,051 ฟตุ ซึ่งสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1889 ท่ีบรเิวณจตัรุสัทรอคคาเดโร ่
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย จากนัน้น าท่านล่องเรือไปตามแม่น ้าแซนด ์(Seine River Cruise) แม่น า้สายหลกัของกรุงปารีสท่ีไหล

ผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ัง

แม่น า้  จากนัน้น าท่านสู่ศูนยก์ลางการช้อปป้ิง อิสระเลือกซือ้สินค้าแฟช่ันราคาถูกในร้านค้าปลอด

ภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องส าอาง น า้หอม อาทิ เช่น Hermès, Channel, Dior, L'Occitant, 

Calvin Klein, Givenchy, Gucci, Yves Saint Laurent, La Roche-Posay, Bio-derma, นาฬิกากระเป๋า 

ฯลฯ จากนั้นน าท่านเลือกซือ้สินคา้ในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีสท่ีแกลเลอรี่  ลาฟาแยตต ์

(Galeries Lafayette) สินคา้แฟชั่นมากมาย เช่น  Louis Vuitton, Chanel , Gucci , Bottega Veneta , 

Longchamp ,Prada ,Armani ฯลฯ หรือ ท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้ของสวิสจากรา้น Bucherer รา้นดงั

ของสวิส ท่ีมีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคา้มากมาย อาทิเช่น นาฬิกาย่ีหอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, 

Panerai , Omega, IWC, Cartier, Chopard ,Tag Heuer ,เครื่องหนงั, มีดพบั เป็นตน้ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (หอยเอสคาโก้) 
ทีพั่ก เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม  BEST WESTERN PLUS VELIZY หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่3 ปารีส - พระราชวังแวรซ์ายน ์– ดจิอง 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวังแวรซ์ายส ์(Versaille Palace) อนัยิ่งใหญ่ (มีไกดท์อ้งถ่ินบรรยายใน
พระราชวงั) ท่ีสรา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสท่ี์ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลงัการ ทัง้
จิตรกรรมฝาผนงั รูปป้ัน รูปแกะสลกัและเครื่องเรือน ซึ่งเป็นการใชเ้งินอย่างมหาศาล พาท่านชมหอ้งตา่งๆ
ของพระราชวงั เช่น โบสถห์ลวงประจ าพระราชวงั ,ทอ้งพระโรงท่ีตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, หอ้งอพอลโล, 
หอ้งเมอคิวรี่, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ท่ีมีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นหอ้งท่ีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) 
ราชทตูไทยสมยัพระนารายณม์หาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท่ี์ 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทัง้ยงัเป็น
หอ้งท่ีใชส้  าหรบัจดังานเลีย้งและเตน้ร  าของพระนางมารี องัตวัแนตต ์มเหสีของพระเจา้หลยุสท่ี์ 16, ชมหอ้ง
บรรทมพระราชินีท่ีตกแตง่อยา่งงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดนิโปเลียนท่ียิ่งใหญ่ 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอรก์นัดี ผ่านทุ่งราบอนั

กว้างใหญ่แหล่งผลิตมัสตารด์ช่ือดัง อีกทั้งยังมีช่ือเสียงในการผลิตไวนช์ั้นเลิศอีกดว้ย ผ่านชมอาคาร
บา้นเรือนสมัยเรเนสซองส์ โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง ซึ่งมีจุดเด่นคือ การมุงหลังคาด้วย
กระเบือ้งสีแดงสดจดัเรียงเป็นลวดลายงดงาม 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพั่ก เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS DIJON หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่4 ดจีอง – เจนีวา – โลซานน ์– มองเทรอซ ์– เบริน์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองเจนีวา (Geneva) ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์น าชมเมืองท่ีเป็นศนูยก์ลางการประชมุ
นานาชาติ เมืองท่ีตัง้องคก์ารสากลระดบัโลก อาทิ องคก์ารการคา้โลก , กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ 
ถ่ายรูปกบัน า้พเุจทโด ท่ีฉีดสายน า้พุง่สงูขึน้ไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวนัอากาศดี) และถ่ายรูปกบั
นาฬิกาดอกไม ้สญัลกัษณท่ี์ส าคญัของเมืองเจนีวา 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน ์(Lausanne) ซึ่งตัง้อยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นบัได้

ว่าเป็นเมืองท่ีมีเสน่หโ์ดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์มีประวตัิศาสตรอ์นัยาวนานมา
ตัง้แต่ศตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ีชาวโรมนัมาตัง้หลกัแหล่งอยู่บริเวณริมฝ่ังทะเลสาบท่ีน่ี เมืองโลซานนมี์ความ
สวยงามโดยธรรมชาต ิทิวทศันท่ี์สวยงาม และอากาศท่ีปราศจากมลพิษ จึงดงึดดูนกัท่องเท่ียวจากทั่วโลกให้
มาพกัผอ่นตากอากาศท่ีน่ี น าทา่นชม สวนสาธารณะท่ีมีรูปป้ันลิง 3 ตวั ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานท่ี
ทรงโปรดของในหลวงเม่ือทรงพระเยาว ์และถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ท่ีรฐับาลไทยส่งไปตัง้ในสวนสาธารณะ
ของเมืองโลซานน ์น าท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ ์(Montreux) เมืองตากอากาศท่ีตัง้อยู่ริมทะเลสาบ
เจนีวา ไดช่ื้อว่าริเวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของทิวทศัน ์บา้นเรือน ริมทะเลสาบ น าท่านถ่ายรูปกับ
ปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายกุว่า 800 ปี สรา้งขึน้บนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา 
ตัง้แตยุ่คโรมนัเรืองอ านาจโดยราชวงศ ์SAVOY โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือควบคมุการเดินทางของนกัเดินทาง
และขบวนสินคา้ท่ีจะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใตห้รือจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอรแ์ลนด ์
เน่ืองจากเป็นเสน้ทางเดียวท่ีไมต่อ้งเดนิทางขา้มเทือกเขาสงูชนั ปราสาทแห่งนีจ้ึงเปรียบเสมือนดา่นเก็บภาษี
ซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนบัรอ้ยปี หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่กรุงเบิรน์ (Bern) ซึ่งไดร้บัการยกย่อง
จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนีเ้บิรน์ยงัถูกจดัอนัดบัอยู่ใน 1 ใน 10 
ของเมืองท่ีมีคณุภาพชีวิตท่ีดีท่ีสดุของโลกในปี ค.ศ.2010 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม HOTEL CITY AM BAHNHOF หรือเทยีบเท่า 

  

วันที ่5 เบริน์ – ลูเซริน์ – น่ังรถไฟไต่เขาริกิ – ซุก 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมบ่อหมีสีน ้าตาล (Bear Park) สตัวท่ี์เป็นสญัลกัษณข์องกรุงเบิรน์ น าท่าน ชมมารก์าสเซ ย่าน
เมืองเก่า ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูติค เป็นย่านท่ีปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกับการเดินเท่ียวชม
อาคารเก่า อายุ 200-300 ปี น าท่านลดัเลาะชม ถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสดุของเมืองนี ้ถนน
กรมักาสเซ ซึ่งเต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท้ ์คล็อคเคน่ทรมั 
อายุ 800 ปี ท่ีมี “โชว”์ ใหด้ทูกุๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครัง้ น าท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ ์Munster 
สิ่งก่อสรา้งทางศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตจูะมีภาพท่ี
บรรยายถึงการตดัสินครัง้สดุทา้ยของพระเจา้ หลงัจากนัน้เดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเท่ียว
ยอดนิยมอนัดบัหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์ท่ีถกูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา จากนัน้พาท่านชมสิงโต
หนิแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาต ิเพ่ือเป็นอนสุรณร์  าลึกถึงการสละชีพ
อย่างกล้าหาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล 
(Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น า้รอยส ์(Reuss River) อนังดงามซึ่งเป็น
เหมือนสญัลกัษณข์องเมืองลเูซิรน์ เป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป สรา้งขึน้เม่ือปี ค.ศ.1333 
โดยใตห้ลงัคาคลมุสะพานมีภาพวาดประวตัิศาสตรข์องชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน จากนัน้ใหท้่านไดอิ้สระ
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เลือกซือ้สินคา้ของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนงั, มีดพบั, นาฬิกาย่ีหอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag 
Heuer เป็นตน้ 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย จากนัน้น่ังรถไฟไต่เขาริกิ (Rigi) ท่ีถือไดว้่าเป็นรถไฟไตเ่ขาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในยโุรป และยงัเป็นอนัดบั 2 รอง

จากยอดเขาวอชิงตนั ในมลรฐันิวแฮมป์เชียร ์ในสหรฐัอเมริกา ความสงูจากระดบัน า้ทะเล 1,797 เมตร ยอด
เขาริกิ (Rigi Kulm) นีมี้ท่ีมาจากค าว่า Mons Regina แปลไดว้่า ราชินิแห่งภูเขา(Queen of the mountains) 
เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศนข์องยอดเขาอ่ืนๆ ไดร้อบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบลอ้มดว้ย
ธรรมชาตขิองทะเลสาบ Luzern และ Zug ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางตอ่สู่เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ 
ริมทะเลสาบท่ีสวยงามราวกับเทพนิยายตัง้อยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความ
สวยงามของทศันียภาพแลว้ เมืองนีย้งัมีอตัราการเก็บภาษีท่ีค่อนขา้งต ่าจึงถือเป็นท่ีตากอากาศท่ีนิยมของ
เหลา่เศรษฐี คนดงัส าคญัระดบัโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะเห็นซูเปอรค์ารจ์อดเรียงรายอยู่ 2 ขา้งทาง 
จนเป็นเรื่องธรรมดาไปเลย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพ่ัก SWISS EVER HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่6 ซุก – ชาฟฟ์เฮาเซนิ  - น า้ตกไรน ์– ททิเิซ่ – ฟุสเซ่น 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนดม์ารก์ท่ีส าคญัแห่งหนึ่งของเมือง ดว้ยความ
สงูของหอถึง 52 เมตรและความโดดเดน่ ของหลงัคาซึ่งเป็นสีน า้เงินขาวโดนเดน่ตดักบัสีหลงัคาสีน า้ตาลของ
บา้นเมืองสวยงามอย่างย่ิง มีเวลาใหท้่านเดินขึน้บนัไดสู่จดุชมวิวดา้นบนของหอนาฬิกา ท่ีท่านจะสามารถ
เห็นวิวท่ีสวยงามโดยรอบของเมืองซุก น าท่านเขา้ชมโบสถเ์ซนทอ์อสวอรล์ (St Oswald's church) โบสถ์
ศกัดิส์ิทธ์ิท่ีส  าคญัของเมือง ตวัโบสถส์รา้งขึน้ตัง้แต ่ค.ศ. 1478 ใชเ้วลาการก่อสรา้งนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่ง
ในสถาปัตยกรรมท่ีส าคญัท่ีสุดในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอรแ์ลนด ์นอกจากนี ้ชาวสวิสยงัมี
ความเช่ืออีกวา่ ถา้ใครมีเรื่องทกุขร์อ้นใดๆ หรือเจ็บป่วย ถา้ไดม้าขอพรกบัโบสถแ์ห่งนี ้จะช่วยบรรเทาใหดี้ขึน้
อย่างรวดเร็ว (กรณีถ้ามีพิธีภายในโบสถ์ อาจไม่ไดร้บัอนุญาตให้เข้าชม) น าท่านเขา้ชมร้านท าทองที่

เก่าแก่ที่สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิดท าการ
ตัง้แตส่มยัศตัวรรตท่ี 16 ภายในตวัอาคารมีการตกแตง่ในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัจกัวรรดินโปเลียน มีซุม้
ประตแูละเสาโรมนั มีรูปป้ันและจิตรกรรมฝาผนงั ดว้ยการวาดลายหินอ่อนดว้ยมือ ในปี 1971 ไดเ้ปิดรา้นนี ้
เป็นพิพิธภณัฑศ์ลิปะล า้คา่และเครื่องประดบัหายาก และบางชิน้มีเพียงชิน้เดียวในโลก มีเวลาใหท้่านเดินช่ืน
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ชมอาคาร งานศิลปะล า้คา่และเครื่องประดบัหายากแลว้ ในส่วนของ Lohri Store ยงัมีนาฬิกาชัน้น าระดบั
โลกใหท้่านเลือกซือ้เลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani 
Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ จากนัน้น าท่านเดิน
ทางเขา้สู่เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) ชมน ้าตกไรน์ (RhineFall) น า้ตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป
สวยงามและต่ืนตาต่ืนใจ เกิดจาก แม่น า้ไรนท์ัง้สายไหลผ่านหนา้ผากวา้ง 150 เมตร จึงเป็นน า้าตกขนาด
ใหญ่ท่ีสดุในยโุรป 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าทา่นเดนิทางผา่นพรหมแดนสวิตเซอรแ์ลนด ์– เยอรมนีสู่เมืองทิทิเซ่ (Titesee) เมืองริมทะเลสาปท่ีตัง้อยู่

ในเขตป่าด า (Black Forest) ใหท้่านไดอิ้สระชมความงามของบา้นเรือน ชมทศันียภาพของทะเลสาบท่ีมี
ฉากหลงัเป็นป่าสนอยู่บนภูเขา ท่ีเรียกว่า แบล็กฟอเรสต ์สถานท่ีอนัเป็นตน้ก าเนิดนาฬิกากุ๊กก ูใหท้่านไดมี้
โอกาสชิมเคก้แบล็กฟอเรสอนัขึน้ช่ือ ณ เมืองตน้ต ารบัตามอธัยาศยั และเพลิดเพลินกบัการเลือกซือ้สินคา้ท่ี
ระลกึ จากนัน้เดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น (Fussen) เป็นเมืองเก่ามาตัง้แตค่รัง้จกัรวรรดิโรมนั เป็นท่ีตัง้ปราสาท
ของกษัตริยบ์าวาเรีย ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ท่ีมีความงดงามทางดา้นทัศนียภาพ เป็นเมือง
สดุทา้ยบนถนนสายโรแมนติกท่ีเคยมีความรุง่เรืองในอดีตตัง้แตยุ่คโรมนั และไดใ้ชเ้มืองนีเ้ป็นจดุแวะพกัขน
ถ่ายสินคา้ และซือ้ขายเกลือมาแตโ่บราณ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม EURO PARK หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่7 ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– มวินิค – สนามบนิ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

น าทา่นสูเ่มืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆท่ีสวยงามบรเิวณเขตชายแดนของประเทศ
เยอรมนีและออสเตรีย จากนัน้เดนิทางขึน้ปราสาทเพ่ือเขา้ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน ์
(Neuschwanstein Castle) น าชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญิงนิทราในดสินียแ์ลนด ์ซึ่งปราสาทนอย
ชวานสไตน ์ตัง้ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดจุปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจา้ลดุวิคท่ี 2 หรือ 
เจา้ชายหงสข์าว ชมความวิจิตรพิสดารของหอ้งตา่งๆ ท่ีไดร้บัการตกแตง่อยา่งงดงามดว้ยการออกแบบของริ
ชารด์ วา้กเนอร ์ซึ่งเป็นนกัประพนัธเ์พลงท่ีทรงโปรดปรานยิ่ง *** หากคณะไม่สามารถเข้าชมปราสาท
นอยชวานสไตนไ์ด้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงนิหน้างานท่านละ 13 ยูโร และถ่ายรูปด้านนอก
กับปราสาทนอยชวานสไตน ์เป็นการทดแทน *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

กลางวัน 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (ขาหมูเยอรมัน) 

บ่าย เดนิทางสูเ่มืองมิวนิค (Munich) อยูท่างใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรฐับาวาเรีย ยงัเป็น
เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอรล์ินและฮมับรูก์) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งท่ีสดุของ
ยโุรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์ โดยรฐับาวาเรียเคยเป็นรฐัอิสระปกครองดว้ยกษัตริยม์าก่อน ก่อนท่ี
จะผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทั้งด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเล่ืองช่ือ ซึ่งไดแ้ก่ ไสก้รอกเยอรมนั ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร ์น าชม
จัตุรัสมาเรียนพลาสท ์(Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเริ่มตน้ของประวตัิศาสตรแ์ละธุรกิจของนครมิวนิค 
บรเิวณนีเ้ป็นท่ีตัง้ของศาลาวา่การเมืองท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีงดงามซึ่งสรา้งขึน้ในช่วงปลาย
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ครสิตศ์ตวรรษท่ี 19 ใชเ้วลาสรา้งถึง 42 ปี มีหอระฆงัสงู 85 เมตร ซึ่งจะมีนกัท่องเท่ียวรอคอยเฝา้ชมตุ๊กตาไข
ลานท่ีจะออกมาเตน้ร  า เม่ือนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. อิสระท่านเลือกซือ้สินคา้แบรนดเ์นม 
และของฝากตามอธัยาศยั 

 น าทา่นเดนิทาสูส่นามบนิมีเวลาใหท้า่นท าเรื่องคืนภาษี 
22.35 น. ออกเดนิทางกลบัประเทศไทย โดยสายการบนิ เท่ียวบนิท่ี EK052 

** คณะท่ีออกเดนิทางตัง้แต ่22 ต.ค.62 ออกเดนิทางเวลา 21.30 น. และจะถึงดไูบ เวลา 06.40 น.** 
 

วันที ่8 ดูไบ – กรุงเทพ 
06.30 น. เดนิทางถึงดไูบ รอเปล่ียนเครื่อง 
09.40 น. น าทา่นเดนิทางตอ่สูก่รุงเทพดว้ยเท่ียวบินท่ี EK372  

** คณะท่ีออกเดนิทางตัง้แต ่22 ต.ค.62 ออกเดนิทางเวลา 09.30 น. และจะถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.40 น.** 
19.15 น. ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ 

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

อัตราค่าบริการ EUROPE VERY WELL 8 DAYS 5 NIGHTS 
ฝร่ังเศส สวติเซอรแ์ลนด ์เยอรมนี 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

28 ธ.ค.-04 ม.ค. 63 66,900.- 66,900.- 66,900.- 38,900.- 9,900.- 

***โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล*** 
 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน  3 วนั

นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
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4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ก่อนออกบตัร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม ่ 

           รบัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทาง 
          เจา้หนา้ที่ 
6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่่อจะตอ้ง

ไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

         ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
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         เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

         เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

         เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

         **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เครือ่งดื่มที่สั่งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, คา่น า้หนกั

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้, คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศฝรั่งเศส (ผูย้ื่นวีซา่ตอ้งช าระเงินตรงกบัศนูยย์ื่นวซีา่ในวนัยื่น เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 

3,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน  (13 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 ยโูร) 
8. .  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซา่เป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บรษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารท่ีดีและถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพิจารณา 
ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งยื่นวีซา่ หรอื ก่อนเดินทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิท
ฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและ
อาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศกึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกั
หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 
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4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบริษัท
ดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนงัสือ
เดินทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ 
และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรอื แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ี
เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่
นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง

ไม่ครบตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทาง
อื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อน
การเดินทางของทา่น  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมใน
การมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ า
มาแลว้ ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน 
หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวรท์ั้งหมด 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่มี

อา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

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

***ใบหนา้สงู2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบคุคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นค ิว้ 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, วนัเริม่ท างาน, วนัลา 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการฝาก

หรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ



  19  EUROPE VERY WELL 8 DAYS 5 NIGHTS BY EK                                                                     [GQ3CDG-EK011] 

 

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

  

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 
 

    (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มลูนีใ้นการจองควินดั
หมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลงัจะตอ้งตรง
กบัขอ้มลูทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ัน้) 

 

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

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

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

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

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

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 (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

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

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  
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 ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่.........................ถงึวนัที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ...................................................... 

  

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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