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Europe Romance 10D7N
เยอรมัน-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรังเศส
่
10วัน 7คืน
ชมบรรยากาศจัตรุ สั เมืองมิวนิค เที่ยวเมืองสวยโอเบอรามาเกาและลินเดา

เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ และพระราชวังแวร์ซายน์
ดื่มดา่ และสัมผัสบรรยากาศเมืองท่องเที่ยวยอดฮิตบนเทือกเขาแอลป์
เที่ยวเมืองเซ้นต์กลั เลน,ซูริค,ลูเซิรน์ และอินเทอร์ลาเก้น พร้อมชมกรุงเบิรน์

นัง่ กระเช้า Eiger Express ตัวใหม่ล่าสุดขึน้ เขาจุงฟราว
ท่องเที่ยวประเทศฝรังเศสเมื
่
องแห่งแฟชันด
่ ิ นแดนที่สวยงาม

ช้อปปิ้ง La Vallee Village Outlet
** บินเข้ามิวนิค-กลับจากปารีสไม่ย้อนเส้นทาง**
บริษทั ฯ นำท่ำนสัมผัสกับเส้นทำงแสนงำมในเขตยุโรป ได้แก่ เยอรมัน,สวิตเซอร์แลนด์และฝรังเศส
่
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองหลักต่ำงๆ ทีง่ ดงำมดังนี้
มิ วนิ ค

นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็ น
เมืองทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็ นทีต่ งั ้ ของมหาวิทยาลัยทีใ่ หญ่ทสี ่ ดุ
ในประเทศและมีอาร์ตแกลเลอรีด่ ที สี ่ ดุ
โอเบอรามาเกา เมืองเล็กๆทีม่ ชี อื ่ เสียงเรือ่ งภำพเขียนสีบนผนังบ้ำนเรือนอันสวยงำม
ฟุสเซ่น
เมืองทีมี่ อายุมากกว่า 700 ปี และเป็ นเมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติก ทีเ่ คยมีความรุ่งเรืองในอดีตตัง้ แต่ยุค
โรมัน
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โฮเฮนชวานเกา เมืองทีต่ งั ้ อยู่ในเขตแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็ นเมือง
เก่ามาตัง้ แต่ครัง้ จักรวรรดิโรมัน และเป็ นทีต่ งั ้ ของปราสาทของกษัตริยบ์ าวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วย
ทะเลสาบน้อยใหญ่ ทีต่ งั ้ ของปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึง่ อยู่บนเนินเขาสูงทีส่ ร้างจากบัญชาของกษัตริยล์ ุด
วิคที ่ 2 และยังเป็ น ปราสาทต้นแบบทีว่ อลท์ดสี นียไ์ ด้นามาสร้างเป็ นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็ น
สัญลักษณ์ของบริษทั ดิสนีย์
ลิ นเดา
เมืองเก่ำสไตล์บำวำเรียน เมืองทีม่ ลี กั ษณะเป็ นเกำะ โดยมีทะเลสำบคอนสแตนซ์โอบล้อมเอำไว้มเี ทือกเขำ
แอลป์ เป็ นฉำกหลัง ทำให้มที ศั นียภำพอันงดงำมเป็ นอีกหนึง่ เมืองทีส่ วยงำมเป็ นอันดับต้นๆ ของเยอรมนี
ซูริค
เมืองศูนย์กลำงทำงด้ำนกำรค้ำและธุรกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ลูเซิ รน์
เมืองสวยทีตั่ ง้ อยู่รมิ ฝั ง่ ทะเลสำบแห่งสีพั่ นธรัฐ หรือเวียวำลด์สตรัทซี และเป็ นเมืองตำกอำกำศทีมี่ ชอื ่ เสียงทีส่ ดุ
แห่งหนึง่ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
อิ นเทอร์ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขำทีต่ งั ้ ริมฝั ง่ ของ 2 ทะเลสำบ คือทะเลสำบธุนน์และเบรียนซ์ และเป็ นทีต่ งั ้ ของสถำนีรถไฟเพือ่
ต่อไปยังแหล่งท่องเทีย่ วสำคัญๆหลำยแห่ง
เบิ รน์
เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้างขึ้นเมือ่ 800 ปีทแี ่ ล้ว

ปารีส
แวร์ซาย

เมืองทีโ่ ด่งดังทัง้ เรือ่ งแฟชัน่ สถาปั ตยกรรม และประวัตศิ าสตร์ทนี ่ ่าสนใจ เยือนแวร์ซายส์พระราชวังที ่
ยิง่ ใหญ่ พร้อมช้อปปิ้ งสินค้าคุณภาพดีจากพรีเมีย่ มเอ๊าท์เล็ตชือ่ ดัง
ตัง้ อยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปารีส ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นส่วนหนึง่ ของมหานครปารีส เป็ นเมืองทีต่ งั ้
ของพระราชวังแวร์ซายส์ทยี ่ งิ ่ ใหญ่และสวยงามแห่งหนึง่ ของโลกและนับเป็ นหนึง่ ในเจ็ดสิง่ มหัศจรรย์
ของโลกยุคปั จจุบนั ด้วย

กาหนดการเดิ นทาง

11-20 มิ .ย./ 25 มิ .ย.-04 ก.ค./ 9-18 ก.ค./ 23ก.ค.-01 ส.ค.2565
13-22 ส.ค./ 27ส.ค.-05ก.ย./ 17-26 ก.ย./ 24ก.ย.-03 ต.ค.2565
8-17 ต.ค./ 22-31 ต.ค.2565

วันแรก

กรุงเทพฯ

21.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าระหว่างหมายเลข
2-3 เคาน์เตอร์สายการบิ นไทย Thai Airways เคาน์เตอร์เช็คกรุป๊ ROW D
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่สแ์ ละได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

วันที ส่ อง

มิ วนิ ค (เยอรมัน)-โอเบอรามาเกา-ฟุสเซ่น

00.50 น.
07.05 น.

นาท่านออกเดิ นทางบิ นตรงสู่นครมิ วนิ ค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG-924
เดิ นทางถึงสนามบิ นนครมิ วนิ ค ประเทศเยอรมัน หลังนำท่ำนผ่ำนขัน้ ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและตรวจ
รับสัมภำระเรียบร้อยแล้ว จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูต่ วั เมืองมิ วนิ ค Munich นครหลวงแห่งแคว้นบาวา
เรีย ตัง้ อยู่ทำงตอนใต้ของประเทศเยอรมนีรมิ ฝั ง่ แม่น้ำอิซำร์ เป็ นศูนย์กลำงควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี
กำรเงิน กำรธนำคำร และเป็ นเมืองทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม เป็ น
ทีต่ งั ้ ของมหำวิทยำลัยทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในประเทศและมีอำร์ตแกลเลอรีด่ ที ส่ี ดุ ด้วย นำท่ำนชมนครมิ วนิ ค ซึง่ มหำ
นครแห่งนี้ก่อตัง้ ใน ค.ศ.1158 มีบรรยำกำศรื่นรมย์เต็มไปด้วยอำคำรเก่ำแก่สวยงำมจำกยุคสมัยอันรุ่งเรือง
ไม่ว่ำแบบเรอเนอซองส์คลำสสิคหรือแบบสมัยใหม่ และเป็ นแหล่งรวมห้ำงสรรพสินค้ำอันทันสมัยมำกมำย
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กลางวัน
บ่าย

คา่

นำท่ำนถ่ำยรูปภำยนอกบริเวณด้ำนหน้ำพระราชวังนิ มเฟนเบิรก์ Nymphenburg Palace พระรำชวังฤดู
ร้อนของพระรำชวงศ์ผปู้ กครองบำวำเรีย ตำมแบบของสถำปนิกอำกอสติโนบำเรลลิในปี ค.ศ. 1664 ตัง้ อยูช่ ำน
เมืองมิวนิค เป็ นพระรำชวังทีม่ ชี อ่ื เสียงมำกทีส่ ดุ ในมิวนิค มีสถำปั ตยกรรมสไตล์บำโรกทีง่ ดงำมและใหญ่โต
มำก ด้ำนนอกมีสวนทีก่ ว้ำงขวำง และด้ำนในมีกำรแสดงภำพวำดให้ชมด้วย จำกนัน้ นำท่ำนสูถ่ นนแมกซิ มิ
เลียน Maximilianstrasse ถนนทีส่ วยอีกแห่งหนึ่งของมิวนิคถนนสำยหลักทีน่ กั ช้อปต้องไม่พลำด เป็ นทีต่ งั ้
ร้ำนขำยของแบรนด์เนม และเป็ นทีต่ งั ้ ของโรงแรมหรูระดับ 5 ดำว อีกทัง้ บริเวณถนนเส้นนี้เป็ นย่ำนเก่ำแก่และ
ค่อนข้ำงพิเศษกว่ำย่ำนอื่นๆ เพรำะเป็ นหนึ่งในย่ำนกำรค้ำทีพ่ ระเจ้ำลุดวิจที่ 1 แห่งบำวำเรีย ทรงวำงผังเมือง
ด้วยพระองค์เอง ทำให้เรำจะเห็นบรรยำกำศรอบๆ บริเวณนี้ทส่ี ะท้อนควำมงดงำมของสถำปั ตยกรรมบำวำ
เรียนได้เป็ นอย่ำงดี จำกนัน้ นำท่ำนสูบ่ ริเวณจัตรุ สั มาเรียน Marianplaz ย่ำนใจกลำงเมืองเก่ำของมิวนิค ซึง่
มีสงิ่ ทีน่ ่ำชมมำกมำย อำทิ Mariensaule รูปปั น้ พระแม่มำรีทองคำบนเสำสูง ศำลำว่ำกำรเมืองใหม่ ทีม่ จี ุดเด่น
อยู่ทห่ี อนำฬิกำทีเ่ รียกว่ำ Glockenspiel มีระฆังและตุ๊กตำซึง่ จะออกมำเต้นระบำ ให้ชมกันในเวลำ 11 โมงเช้ำ
ในหน้ำหนำว และเพิม่ รอบ 5 โมงเย็นอีกหนึ่งรอบในหน้ำร้อน และมีโบสถ์แม่พระทีง่ ดงำมทีม่ โี ดมเป็ นรูปทรง
หัวหอมคู่เป็ นสัญลักษณ์ อีกทัง้ บริเวณย่ำนนี้ยงั มีรำ้ นจำหน่ำยสินค้ำแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรำยอยู่มำกมำย
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่เมืองโอเบอรามาเกา Oberammergau (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัวโมง)
่
เมืองเล็กๆทีม่ ชี ่อื เสียงเรื่องภำพเขียนสีบนผนังของอำคำรบ้ำนเรือนอันสวยงำม
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินเล่นชมเมืองโอเบอรำมำเกำเมืองเล็กๆทีแ่ สนน่ำรักของแคว้นบำวำเรีย อิสระให้ท่ำนถ่ำยรูปกับผนัง
ของอำคำรบ้ำนเรือนทีม่ ภี ำพวำดสีเฟรสโกสวยงำมน่ำตื่นตำตื่นใจ และนำท่ำนแวะชมภำยนอกกับสำนักสงฆ์
แห่งเมืองเอททัล Ettal Abbey ทีไ่ ด้รบั กำรขึน้ ทะเบียนจำกองค์กำรยูเนสโก สร้ำงขึน้ เมื่อ ปี ค.ศ. 1330 ซึง่
ตรงกับวันนักบุญวีตำลิสแห่งมิลำน จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองฟุสเซ่น Fussen เมืองทีม่ อี ำยุมำกกว่ำ 700
ปี และเป็ นเมืองสุดท้ำยบนถนนสำยโรแมนติก (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชัวโมง)
่
นำท่ำนชมเมืองฟุส
เซ่นทีต่ งั ้ อยู่ปลำยแคว้นบำวำเรียหรือตอนใต้ของเยอรมนีตดิ กับประเทศออสเตรีย เป็ นเมืองเล็กๆสงบๆ
ท่ำมกลำงธรรมชำติ ทีเ่ คยมีควำมรุ่งเรืองในอดีตตัง้ แต่ยุคโรมันทีใ่ ช้เมืองนี้เป็ นจุดแวะพักขนถ่ำยสินค้ำและซือ้
ขำยเกลือมำแต่โบรำณ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรม Euro Park Hotel, Fussen หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที ส่ าม

ฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์ -ลิ นเดา

เช้า

รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมืองทีอ่ ยูต่ ดิ กับฟุสเซ่นเมืองเก่ำมำตัง้ แต่ครัง้
สมัยจักรวรรดิโรมัน และเป็ นทีต่ งั ้ ของปรำสำทของกษัตริยบ์ ำวำเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสำบน้อยใหญ่
(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 20 นำที) จำกนัน้ นำท่ำนเข้าชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์” Neuschwanstein
Castle ซึง่ อยู่บนเนินเขำสูงทีส่ ร้ำงจำกบัญชำของกษัตริยล์ ุดวิคที่ 2 ทีต่ อ้ งกำรสร้ำงปรำสำทตำมเทพนิยำย
ของริชำร์ด วำกเนอร์ ศิลปิ นคนโปรดของพระองค์ นำท่ำนชมวิวสวยจำกสะพำนแมรีจ่ ุดที่ถ่ำยรูปกับปรำสำทนี้
ได้ดที ส่ี ดุ ซึง่ ควำมงำมนี้ยงั ทำให้ปรำสำทแห่งนี้เป็ นปรำสำทต้นแบบทีว่ อลท์ดสี นียไ์ ด้นำมำสร้ำงเป็ นปรำสำท
ในภำพยนตร์กำร์ตูนและเป็ นสัญลักษณ์ของบริษทั ดิสนียด์ ว้ ย (การเดิ นทางไปสู่ปราสาทบริการด้วย
รถชัทเทิ้ ลบัส หากรถปิ ดให้บริการด้วยกรณี ใดๆจะต้องใช้การเดิ นเท้าแทนหรือนัง่ รถม้าซึ่งบริการรถ
ม้าไม่รวมอยูใ่ นค่าบริการ หากโดยสารขึน้ ลงชาระเพิ่ มท่านละประมาณ 10 ยูโร)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง...พิ เศษ!! เมนูขาหมูเยอรมันขนานแท้ที่มีชื่อเสียง
อันลือเลื่อง

กลางวัน

4

บ่าย

คา่

นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองลิ นเดา Lindau เมืองเก่ำสไตล์บำวำเรียน เมืองทีม่ ลี กั ษณะเป็ นเกำะ โดยมีทะเลสำบ
คอนสแตนซ์โอบล้อมเอำไว้ อีกทัง้ ฉำกหลังของเมืองมีเทือกเขำแอลป์ ทำให้มที ศั นียภำพอันงดงำม เป็ นอีก
หนึ่งเมืองทีส่ วยงำมเป็ นอันดับต้นๆ ของเยอรมนีทเ่ี ต็มไปด้วยมนต์เสน่หข์ องสถำนทีท่ ่องเทีย่ วและผูค้ นทีม่ ี
สีสนั มีชวี ติ ชีวำ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชัวโมง)
่
จำกนัน้ นำท่ำนชมเมืองลินเดำ เมืองตำกอำกำศแสน
สวยริมทะเลสำบคอนสแตนซ์หรืออีกชื่อคือทะเลสำบโบเดนเซ เมืองเล็กๆทีม่ ชี ่อื เสียงไปทัวโลกอยู
่
่ระหว่ำงสำม
ประเทศคือเยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ด้วยของเมืองทีถ่ กู โอบล้อมด้วยทะเลสำบซึง่ มีฉำกหลังเป็ น
เทือกเขำเอลป์ จนได้รบั ฉำยำว่ำ "แชงกรีลำ" แห่งเยอรมัน นำท่ำนเดินเล่นถ่ำยรูปกับศำลำว่ำกำรเมือง ถ่ำยรูป
กับเสำประภำคำรบำวำเรียและเสำรูปสิงโตซึง่ ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองลินดำ อิสระให้ท่ำนเดินเล่นชมเมือง
และช้อปปิ้ งตำมอัธยำศัย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรม Best Western Plus Marina Star Hotel, Lindau หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที ส่ ี ่

ลิ นเดา-เซ้นต์กลั เลน (สวิ ตเซอร์แลนด์) -ซูริค-ย่านเมืองเก่าลิ นเดอร์ฮอฟ-โบสถ์กรอสมุน
สเตอร์-โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์

เช้า

รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนสู่เมืองเซ้นต์กลั เลน St.Gallen ประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ (ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 1 ชัวโมง)
่
เมืองทีไ่ ด้ชอ่ื ว่ำเป็ นเมืองศูนย์กลำงทำงศำสนำ นำท่ำนชมและถ่ายรูปภายนอกกับ
โบสถ์เซ้นต์กลั เลน St.Gallen Abbey & Library โบสถ์หอคอยคู่สไตล์บำรอคและห้องสมุดทีเ่ ก็บรวบรวม
หนังสือเก่ำแก่อำยุมำกกว่ำ 1,000 ปี ภำยในโบสถ์มจี ติ รกรรมฝำผนังอันขึน้ ชื่อและภำพเขียนเฟรสโก้ท่ี
ออกแบบและเขียนโดยนักจิตรกรชื่อดังอย่ำงไมเคิล แองเจโลเป็ นหนึ่งในห้องสมุดทีเ่ ก่ำแก่และสวยงำมมำก
ทีส่ ดุ จนได้ขน้ึ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์กำรยูเนสโกในปี ค.ศ.1983
จำกนัน้ นำท่ำนสูถ่ นน Multergrasse ถนนช้อปปิ้ งสำยหลักของเมือง ทีม่ รี ำ้ นค้ำน่ำรักๆมำกมำย ทัง้ ร้ำน
นำฬิกำ ร้ำนเสือ้ ผ้ำ และของทีร่ ะลึกต่ำงๆ อิสระให้ท่ำนเดินเล่นหรือช้อปปิ้ งสินค้ำตำมอัธยำศัย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินทำงสูน่ ครซูริค Zurich เมืองศูนย์กลำงทำงด้ำนกำรค้ำและธุรกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ใช้
เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชัวโมง)
่
จำกนัน้ นำท่ำนชมย่ำนเมืองเก่ำลินเดอร์ฮอฟ ผ่ำนอำคำรบ้ำนเรือน
ร้ำนค้ำย่ำนเมืองเก่ำ นำท่ำนแวะชมและถ่ายรูปกับ The Rathaus หรืออีกชื่อหนึ่งทีค่ นุ้ เคยดีอย่ำง Zurich’s
Town Hall สร้ำงขึน้ ในปี ค.ศ. 1694 ถึงปี 1698 เป็ นสถำนทีร่ ำชกำรท้องถิน่ ในเมืองซูรคิ ตัง้ อยู่รมิ แม่น้ำลิมมัต
แต่เดิมเคยเป็ นห้องประชุมสภำเทศบำลเมืองทีส่ ร้ำงขึน้ ในปี ค.ศ.1397 แต่ได้รบั กำรปรับปรุงเรื่อยมำจนถึง
ปั จจุบนั จำกนัน้ นำท่ำนชมและถ่ายรูปกับโบสถ์กรอสมุนเตอร์ Grossmunste Church มหำวิหำร
คู่บำ้ นคู่เมืองซึง่ ถือเป็ นเอกลักษณ์ของเมืองซูรคิ ตัง้ อยู่บริเวณริมฝั ง่ แม่น้ำลิมมัตเช่นกัน ปั จจุบนั กลำยเป็ น
หนึ่งในสถำนทีท่ ่องเทีย่ วของซูรคิ และนำท่ำนเดินข้ำมสะพำนไปอีกฝั ง่ ของแม่น้ำชมโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์
Fraumünster ซึง่ เป็ นหนึ่งในสีโ่ บสถ์หลักของเมืองซูรคิ ทีส่ ร้ำงขึน้ จำกซำกปรักหักพังของวิหำรสำหรับสตรี
ชนชัน้ ขุนนำงชัน้ สูงในสมัยก่อนโดยกษัตริยแ์ ห่งบำวำเรียเพื่อพระรำชธิดำฮิลต์กำร์ต ภำยหลังได้พระรำชทำน
ให้กบั คณะนักบุญเบเนดิกต์ จุดเด่นของโบสถ์คอื ภำยนอกประกอบด้วยกระจกสีขนำดใหญ่ 5 บำน เรียกว่ำ
กระจกชำกำล ออกแบบโดย มำร์ก ชำกำล จิตรกรชำวเบลำรุส-ฝรังเศส
่ และได้ตดิ ตัง้ ในปี ค.ศ. 1970 ซึง่ จิตร
กรคนนี้โด่งดังอย่ำงยิง่ ในแถบยุโรป
**เพื่อความสะดวกในการเดิ นชมเมืองและเลือกซื้อสิ นค้าอิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย**
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรม Dorint Airport Hotel, Zurich หรือระดับเทียบเท่ำ

กลางวัน
บ่าย
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วันที ห่ ้า

ซูริค-ลูเซิ รน์ -สะพานไม้ชาเพล-โบสถ์ฮอฟเคียร์เคอ-อนุสาวรียส์ ิ งโต-อิ นเทอร์ลาเก้น

เช้า

รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองลูเซิ รน์ Luzern (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัวโมง)
่
เมืองท่องเทีย่ วอันดับหนึ่งของ
สวิสทีห่ ลำยท่ำนอำจจะเคยไปเยือนมำแล้ว แต่ลเู ซิรน์ ก็ยงั คงมีควำมสวยงำมเหมือนเดิม นำท่ำนเดินเทีย่ วชม
เมืองลูเซิรน์ ชมสะพานไม้ชาเพล Chapel Bridge ทีส่ ร้ำงขึน้ ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบน
โครงหลังคำหน้ำจัวด้
่ วยภำพวำดในศตวรรษที่ 17 ซึง่ ภำพเขียนเหล่ำนี้เป็ นกำรเล่ำเรื่องรำวประวัตคิ วำม
เป็ นมำของเมืองลูเซิรน์ โดยมีหอคอยน้ำ Wasserturm อยู่กลำงสะพำน ซึง่ เดิมใช้เป็ นทีค่ มุ ขังนักโทษและเก็บ
เอกสำรรวมทัง้ ของมีค่ำของเมืองไว้ หอคอยนี้มลี กั ษณะเป็ นรูปทรงแปดเหลีย่ มทีม่ ฐี ำนเชื่อมติดอยู่กบั สะพำน
สร้ำงขึน้ รำวปี ค.ศ. 1300 สะพำนแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แล้วก็มกี ำรบูรณะใหม่จนมีสภำพ
ใกล้เคียงของเดิม (ภำพวำดดัง้ เดิมถูกไฟไหม้ไปค่อนข้ำงมำก) สะพำนชำเพลนี้ถอื เป็ นสะพำนไม้ทเ่ี ก่ำแก่
ทีส่ ดุ ในยุโรป จำกนัน้ แวะชมโบสถ์ฮอฟเคียร์เคอ Hofkirche St.Leodegar โบสถ์ทส่ี ำคัญและเป็ นแลนด์
มำร์คของเมืองลูเซิรน์ ลักษณะเป็ นโบสถ์หอคอยคู่ปลำยแหลมถูกสร้ำงขึน้ ในปี 1633-1639 ภำยในมีแท่น
บูชำพระแม่มำเรีย รูปปั น้ นักบุญ Leodegar และ Mauritus นักบุญอุปถัมภ์ของเมืองลูเซิรน์ โบสถ์แห่งนี้จงึ มี
ชื่อเรียกอีกชื่อนึงว่ำ St.Leodegar Church จำกนัน้ ชมอนุสาวรียส์ ิ งโต Lion Monument ซึง่ แกะสลักอยู่บน
หน้ำผำของภูเขำในเมืองเป็ นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหำรรับจ้ำงชำวสวิสซึง่ ทำงำนเป็ นทหำรรักษำพระองค์
พระเจ้ำหลุยส์ท่ี 16 แห่งฝรังเศส
่
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองอิ นเทอร์ลาเก้น Interlaken เมืองสวยในหุบเขำทีต่ งั ้ ริมฝั ง่ ของ 2 ทะเลสำบ คือ
ทะเลสำบธุนน์และเบรียนซ์ และเป็ นทีต่ งั ้ ของสถำนีรถไฟเพื่อต่อไปยังแหล่งท่องเทีย่ วสำคัญๆ (ใช้เวลำ
เดินทำงประมำณ 2 ชัวโมง)
่
จำกนัน้ นำท่ำนเดินเล่นชมเมืองอินเทอร์ลำเก้น ทีต่ งั ้ อยู่เลียบริมแม่น้ำอำเร่ ชม
สวนสำธำรณะ Hohematte Park สวนสำธำรณะทีม่ วี วิ ทีส่ วยทีส่ ดุ แห่งหนึ่งของสวิส จำกนัน้ ให้ทำ่ นเดินเล่น
พักผ่อนชื่นชมบรรยำกำศของตัวเมืองทีม่ ที งุ่ หญ้ำกว้ำงกลำงเมืองมีสวนดอกไม้เล็กๆน่ำรักสร้ำงสีสนั ให้ตวั
เมืองรวมทัง้ มี อำคำรคำสิโนคูซำลอำยุกว่ำ 100 ปี ทีง่ ดงำมด้วยสถำปั ตยกรรมทีโ่ ดดเด่นและยังเป็ นคำสิโน
ของเมืองอีกด้วย หรือเลือกช้อปปิ้ งสินค้ำคุณภำพดีแบรนด์ดงั ของสวิสอำทิ นำฬิกำ ช็อคโกแลต มีดพก
อเนกประสงค์ ฯลฯ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรม The Hey Hotel, Interlaken หรือระดับเทียบเท่ำ

กลางวัน
บ่าย

คา่
วันทีห่ ก
เช้า

อิ นเทอร์ลาเก้น-นัง่ กระเช้าไฟฟ้ า Eiger Express-ยอดเขาจุงฟราว Top of Europe - เบิ รน์ เบอซองซง(ฝรังเศส)
่
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงจำกอินเทอร์ลำเก้นสูส่ ถานี กรินเดอวาลด์ Grindelwald Terminal (ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 40 นำที) จำกนัน้ นำท่ำนนัง่ กระเช้าไฟฟ้ าตัวใหม่ลา่ สุด Eiger Express ทีเ่ พิง่ เปิ ดตัวเมื่อธันวำคม
2563 เพื่อนำท่ำนขึน้ สูส่ ถำนี Eiger Glacier หรือ Eigergletscher ทำงฝั ง่ เหนือ (ใช้เวลำประมำณ 15 นำที)
และเปลีย่ นเป็ นขึน้ รถไฟ Cog Wheel สายจุงฟราวบาห์เนน Jungfrau Banen เพื่อไต่เขำขึน้ สูย่ อดเขา
จุงฟราว (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 26 นำที) ซึง่ ตลอด 2 ข้ำงทำงท่ำนจะได้สมั ผัสกับธรรมชำติของภูเขำทีม่ ี
หิมะปกคลุมแนวป่ ำสนทีง่ ดงำมและยิง่ ใหญ่ของเทือกเขำแอลป์ จนเดินทำงถึงยอดเขาจุงฟราวยอร์ค ซึง่ มี
ควำมสูงกว่ำ 3,454 เมตรจำกระดับน้ำทะเล และได้รบั กำรขนำนนำมว่ำ TOP OF EUROPE ทีเ่ พิง่ ฉลอง
ครบรอบ 100 ปี ของกำรก่อสร้ำงเส้นทำงรถไฟสำยนี้ เมื่อ วันที่ 21 กุมภำพันธ์ ค.ศ.2012 ให้ท่ำนเดินชม
ประวัตขิ องกำรก่อสร้ำง และนำท่ำนชมวิวสวยและสัมผัสอำกำศทีห่ นำวเย็นบนสถานี ตรวจวัดสภาพ
6

กลางวัน
บ่าย

คา่
วันทีเ่ จ็ด
เช้า

ภูมิอากาศ Sphinx จำกนัน้ นำชมถา้ น้าแข็ง ทีไ่ ด้รบั กำรขุดเจำะและตกแต่งไว้อย่ำงงดงำมก่อนให้เวลำเดิน
เล่นสบำย ๆ หรือซือ้ ไปรษณียบัตรส่งกลับบ้ำนจำก TOP OF EUROPE
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมืองบนยอดเขา
นำท่ำนเดินทำงสูก่ รุงเบิ รน์ Berne เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้ำงขึน้ เมื่อ 800 ปี ในยุคกลำง
ของยุโรป มีหลักฐำนทำงประวัตศิ ำสตร์มำกมำยซึง่ องค์กำรยูเนสโก้ประกำศให้สว่ นหนึ่งของเมืองเป็ นมรดก
โลก (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชัวโมง)
่
นำท่ำนผ่ำนชมเมืองเก่ำกรุงเบิรน์ ย่ำนถนนมำร์คกำสเซ
Marktgasse ซึง่ ปั จจุบนั เต็มไปด้วยร้ำนดอกไม้และบูตคิ เป็ นย่ำนทีป่ ลอดรถยนต์ จึงเหมำะกับกำรเดินทำง
เทีย่ วชมอำคำรเก่ำอำยุ 200-300 ปี ทีม่ หี อนำฬิกำดำรำศำสตร์ไซ้ท์ กล็อคเค่น Zytglogge Clock Tower
อำยุกว่ำ 800 ปี ทจ่ี ะมีตุ๊กตำออกมำเริงระบำให้ดทู ุกๆ ชัวโมงที
่
น่ ำฬิกำตีบอกเวลำ จำกนัน้ แวะถ่ำยรูปกับบ่อ
หมีสนี ้ำตำล Bear Park สัตว์ทเ่ี ป็ นสัญลักษณ์ของกรุงเบิรน์ ได้เวลำสมควรนำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนสู่
เมืองเบอซองซง Besancon ประเทศฝรังเศส
่
เมืองทำงฝั ง่ ตะวันออกของฝรังเศสที
่
ม่ อี ำณำเขตติดกับ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชัวโมง)
่
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรม Mercure Besancon Parc Micaud Hotel หรือระดับเทียบเท่ำ
เบอซองซง-ปารีส-ถ่ายรูปกับหอไอเฟล-ล่องเรือแม่น้ าแซน
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูม่ หานครปารีส Paris (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4 ชัวโมง)
่
เมืองทีโ่ ด่งดังทัง้ เรือ่ งแฟชัน่

สถำปั ตยกรรม และประวัตศิ ำสตร์ทน่ี ่ ำสนใจ เยือนแวร์ซำยส์พระรำชวังทีย่ งิ่ ใหญ่ พร้อมช้อปปิ้ งสินค้ำ
คุณภำพดีจำกพรีเมีย่ มเอ๊ำท์เล็ตชือ่ ดัง
กลางวัน
บ่าย

คา่

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนชมกรุงปำรีสโดยแวะถ่ำยรูปทีป่ ลาชเดอลา ค็องคอร์ด Place de la Concordeจัตุรสั ทีก่ ว้ำงใหญ่
ทีส่ ดุ ในกรุงปำรีส สร้ำงในสมัยพระเจ้ำหลุยส์ท่ี 15 เคยใช้เป็ นลำนประหำรชีวติ พระเจ้ำหลุยส์ท่ี 16 และพระ
นำงมำรีองั ตัวเนตด้วยเครื่องกิโยติน สิง่ สำคัญทีจ่ ตั ุรสั นี้คอื เสำหินโอเบลิสก์ขนำดใหญ่ สูง 23 เมตร อำยุกว่ำ
3,000 ปี ทถ่ี ูกนำมำจำกประเทศอียปิ ต์ ชมภายนอกและถ่ายรูปกับพิ พิธภัณฑ์ลูฟวร์ Louvre Museum
สถำนทีจ่ ดั แสดงและเก็บรักษำผลงำนทำงศิลปะทีท่ รงคุณค่ำระดับโลกจำนวนมำก ตัง้ อยูใ่ นกรุงปำรีสเป็ น
พิพธิ ภัณฑ์ทม่ี ชี ่อื เสียงทีส่ ดุ เก่ำแก่ทส่ี ดุ และใหญ่ทส่ี ดุ แห่งหนึ่งของโลก มีประวัตคิ วำมเป็ นมำยำวนำนตัง้ แต่
สมัยรำชวงศ์กำเปเซียง ตัวอำคำรเดิมเคยเป็ นพระรำชวังหลวง ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นสถำนทีท่ จ่ี ดั แสดงและเก็บ
รักษำผลงำนทำงศิลปะทีท่ รงคุณค่ำระดับโลกเป็ นจำนวนมำก อย่ำงเช่น ภำพเขียนโมนำลิซำผลงำนของเลโอ
นำร์โด ดำวินชี หรือภำพ Venus de Milo ของอเล็กซำนดรอสแห่งแอนทีออก ในปี ค.ศ.2006 ซึง่ พิพธิ ภัณฑ์
ลูฟวร์มผี มู้ ำเยีย่ มชมเป็ นจำนวน 8.3 ล้ำนคนทำให้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทม่ี ผี มู้ ำเยีย่ มชมมำกทีส่ ดุ ในโลกและยังเป็ น
สถำนทีท่ ม่ี นี กั ท่องเทีย่ วมำเยือนมำกทีส่ ดุ ในกรุงปำรีส จำกนัน้ นำท่ำนสูท่ ่ำเรือเพื่อนำท่ำนล่องเรือชมแม่น้า
แซน Bateaux Mouche ชมแม่น้ำสำยหลักของนครปำรีส และทัศนียภำพสองฟำกฝั ง่ และสถำปั ตยกรรมอัน
งดงำมของอำคำรสวยงำมต่ำงๆ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง พิ เศษ...ให้ท่านได้ลิ้มรสเมนูหอยเอสคาโกสุดหรูขนึ้ ชื่อ
ของฝรังเศส
่
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรม Western Plus Paris Velizy Hotel หรือระดับเทียบเท่ำ
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วันทีแ่ ปด
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ปารีส-แวร์ซายส์-พระราชวังแวร์ซายส์-ช้อปปิ้ งเอ๊าท์เล็ท La Vallee Village-ปารีส
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองแวร์ซายส์ Versailles เมืองทีต่ งั ้ ของพระรำชวังหรูหรำชื่อดังของโลก ตัง้ อยู่ทำงทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปำรีส ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นส่วนหนึ่งของมหำนครปำรีส (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1
ชัวโมง)
่
นำท่ำนเข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ Versailles Palace พระรำชวังทีย่ งิ่ ใหญ่และสวยงำมแห่งหนึ่ง
ของโลกและนับเป็ นหนึ่งในเจ็ดสิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคปั จจุบนั ด้วย พระรำชวังแวร์ซำยส์เป็ นอดีตพระรำชวัง
ในยุคสมัยของพระเจ้ำหลุยส์ท่ี 14 ทีส่ ร้ำงได้อย่ำงวิจติ รบรรจงจนกลำยเป็ นต้นแบบของพระรำชวังอื่นๆ
มำกมำย เดิมทีเมื่อพระเจ้ำหลุยส์ท่ี 13 แห่งฝรังเศสยั
่
งทรงพระเยำว์ ทรงนิยมล่ำสัตว์และทรงเห็นว่ำตำบล
แวร์ซำยส์น่ำจะเหมำะแก่กำรประทับเพื่อล่ำสัตว์ จึงโปรดเกล้ำสร้ำงพระตำหนักขึน้ มำในปี 1624 โดยในช่วง
แรกเป็ นเพียงกระท่อมเล็กๆ สำหรับพักชัวครำวเท่
่
ำนัน้ เมื่อพระเจ้ำหลุยส์ท่ี 14 ขึน้ ครองบัลลังก์ จึงมีพระ
ประสงค์ทจ่ี ะสร้ำงพระรำชวังแห่งใหม่ เพื่อเป็ นศูนย์กลำงในกำรปกครองของพระองค์ จึงเริม่ มีกำรปรับปรุง
พระตำหนักเดิมในปี 1661 โดยใช้เงินทัง้ หมด 5 แสนล้ำนฟรังค์ คนงำนอีก 30,000 คนและใช้เวลำอยู่ถงึ 30
ปี จงึ แล้วเสร็จในปี 1688 ทุกส่วนทำด้วยหินอ่อนสีขำวเป็ นแบบอย่ำงศิลปกรรมทีง่ ดงำมมำก นำท่ำนชม
ภำยในพระรำชวังทีม่ กี ำรแบ่งเป็ นห้องต่ำงๆ อำทิ ห้องบรรทม ห้องเสวย ห้องสำรำญ เป็ นต้น ทุกห้องล้วนมี
เครื่องประดับงดงำมตระกำรตำและภำพเขียนทีม่ ชี ่อื เสียงอำทิ ห้องกระจก Galerie des Glaces หรือ The
Hall of Mirrors เป็ นห้องทีม่ ชี ่อื เสียงมำกทีส่ ดุ ซึง่ เคยใช้เป็ น ห้องลงนำมในสัญญำสงบศึกระหว่ำงสัมพันธมิตร
กับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครำมโลกครัง้ ที่ 1 และใช้เป็ นทีล่ งนำม ในเมื่อเยอรมนีบุกตีชนะฝรังเศสใน
่
สงครำมโลกครัง้ ที่ 2 อีกด้วย ห้องนี้พระเจ้ำหลุยส์ท่ี 14 ทรงทำกำรก่อสร้ำงเอง ภำยในห้องประกอบด้วย
กระจกยักษ์ 17 บำนทีเ่ ปิ ดออกแล้วจะเห็นสวนแวร์ซำยส์อนั สวยงำม พระรำชวังแวร์ซำยส์มหี อ้ งทัง้ หมด 700
ห้อง รวมภำพวำดทัง้ หมด 6,123 ภำพและงำนแกะสลักทัง้ หมด 15,034 ชิน้ พร้อมฟั งบรรยำยจำกมัคคุเทศก์
ทัง้ ในส่วนของกษัตริยแ์ ละพระรำชินีรวมทัง้ ห้องโถงกระจกทีท่ ตู จำกสยำมได้เคยเข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำหลุยส์ท่ี 14
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนเดินทำงสู่ เอ้าท์เล็ต La Valle Village (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัวโมง)
่
พรีเมีย่ มเอ๊ำท์เล็ทขนำด
ใหญ่ทอ่ี ยู่ทำงฝั ง่ ตะวันออกของกรุงปำรีส ให้ท่ำนมีเวลำเลือกซือ้ สินค้ำแบรนด์เนมจำนวนกว่ำ 100 ร้ำนค้ำ
อำทิ Armani, Coach, Celine, Furla, Guess, Lacoste, Paul Smith, Marc Jacobs เป็ นต้น
***เพือ่ ความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้า อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***
จนได้เวลำอันสมควรนำท่ำนเดินทำงกลับสูก่ รุงปำรีส
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรม Western Plus Paris Velizy Hotel หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที เ่ ก้า

ปารีส-สนามบินชาร์ลเดอโกลล์

เช้า

13.40 น.

รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
ให้ท่ำนเตรียมตัวเช็คเอ๊ำท์ทพ่ี กั จนได้เวลำอันสมควรนำท่ำนเดินทำงสูส่ นามบิ นชาร์ลเดอโกลล์ และเผือ่
เวลาให้ท่านทาคืนภาษี ที่สนามบิ น
นาท่านออกเดิ นทางจากนครปารีสโดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG931

วันที ส่ ิ บ

กรุงเทพฯ

06.05 น.

เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่สแ์ ละได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่ ใดที่ ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานที่ ปิดโดยมิ ได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขออนุญาตทาการเปลี่ยนแปลงสถานที่ อื่นๆ ทดแทนให้
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าเดิ นทาง

11-20 มิ .ย./ 25 มิ .ย.-04 ก.ค./ 9-18 ก.ค./ 23ก.ค.-01 ส.ค.2565
13-22 ส.ค./ 27ส.ค.-05ก.ย./ 17-26 ก.ย./ 24ก.ย.-03 ต.ค.2565
8-17 ต.ค./ 22-31 ต.ค.2565
Europe Romance

มิ .ย.-ก.ย.2565

ต.ค.2565

รำคำผูใ้ หญ่ ท่ำนละ

91,500

94,500

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (เด็ก1 ท่ำนพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน) มีเตียง

89,500
87,500
15,000
62,900

92,500
90,500
15,000
62,900

เยอรมัน-ออสเตรีย-เช็ก 10 วัน 7 คืน /TG

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (เด็ก1 ท่ำนพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน) ไม่มเี ตียง
พักเดีย่ วเพิม่ ท่ำนละ
สำหรับท่ำนทีม่ ตี ั ๋วโดยสำรเครือ่ งบินแล้ว รำคำทัวร์ทำ่ นละ

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ตวเครื
ั ๋ ่องบิน**
**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 5,500 บาท //
ค่าทิ ปคนขับและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,900 บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย **
*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ มภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***
หมายเหตุ

อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผูโ้ ดยสารที่เป็ นผูใ้ หญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 15 ท่านตามลาดับ **ไม่มีราคาเด็ก**
ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของบริษทั ฯและจะต้องชาระมัดจาหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
 เนื่ องจากเป็ นตั ๋วโปรโมชัน่ จองแล้วไม่สามารถยกเลิ กหรือเปลี่ยนคนเดิ นทางได้รวมทัง้ ไม่สามารถ Refund ตั ๋วได้
กรณี ท่านที่มีต ั ๋วของสายการบิ นอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ต ั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษทั ทัวร์
กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผูเ้ ดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
***การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วันทาการ ซึ่งผูเ้ ดิ นทางจะต้องไปแสดงตัวด้วยตัวเอง
และได้รบั การสแกนนิ้ วมือจากศูนย์รบั คาร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการกรอกในใบ
รายละเอียดด้านล่าง และ สาเนาหน้ าหนังสือเดิ นทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อทาการนัดหมาย **
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อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่ำตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสำยกำรบินไทย เส้นทำง กรุงเทพฯ- มิวนิค // ปำรีส-กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
 ค่ำโรงแรมทีพ่ กั ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ (2 ท่ำนต่อห้อง)เนื่องจำกโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณี
ทีเ่ ดินทำง 3 ท่ำน ท่ำนต้องพักเป็ น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่ำพักเดีย่ วเพิม่
 ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำงๆ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำร
 ค่ำภำษีสำหรับนักท่องเทีย่ วหรือภำษีเมืองสำหรับกำรเข้ำพักในเมืองทุกแห่ง
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำธรรมเนียมบริกำรมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ในเขตเมืองเก่ำ, พระรำชวังและหัวหน้ำทัวร์ของบริษทั จำกกรุงเทพฯอำนวยควำม
สะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
 ค่ำประกันอุบตั เิ หตุคม
ุ้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท สำหรับซึง่ เด็กอำยุต่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้ หญ่อำยุเกิน 75 ปี วงเงิน
คุม้ ครอง 500,000 บำท (เฉพำะค่ำรักษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไม่ได้รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ อันเกิดจำกอุบตั เิ หตุ อำทิ ค่ำตั ๋ว
โดยสำร,ค่ำทีพ่ กั , ค่ำอำหำรหรืออื่นๆ ทัง้ นี้เป็ นไปตำมเงื่อนไขของบริษทั ประกันฯ) หำกสนใจซือ้ ประกันสุขภำพหรือ
ประกันภัยกำรเดินทำงแบบอื่นๆ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำทีท่ วั ร์
 ค่ำภำษีน้ำมันเชือ้ เพลิงและค่ำประกันภัยกำรเดินทำงทีม่ กี ำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน ซึ่งเป็ นอัตรำเรียกเก็บ ณ วันที่ 16
มี.ค.2565 หำกมีเปลีย่ นแปลงตั ๋วโดยสำรหรือเพิม่ เติมภำยหลังหรือมีกำรเปลีย่ นแปลงอัตรำกำรผกผันค่ำน้ำมันหรือภำษี
ใดๆ จะต้องมีกำรชำระเพิม่ ตำมกฎและเงื่อนไขของสำยกำรบิน
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ

















ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเ่ี กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (20 กิโลกรัม/จำกัด 1 ใบ/ท่ำน)
ค่ำธรรมเนียมกำรทำหนังสือเดินทำง
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ฯลฯ
ค่ำอำหำรทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำและค่ำบริกำรด้ำนกำรนัดหมำยและเอกสำร ท่ำนละ 5,500บำท ชำระพร้อมค่ำทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ
ค่ำทิปพนักงำนขับรถและทิปหัวหน้ำทัวร์ทเ่ี ดินทำงไป-กลับพร้อมคณะ ท่ำนละ 1,900บำท ชำระพร้อมค่ำทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ
ค่ำทำใบอนุญำตทีก่ ลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือคนต่ำงด้ำว
ค่ำทิปพนักงำนยกกระเป๋ ำทุกแห่ง ซึง่ ท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ ำและทรัพย์สนิ ของท่ำนด้วยตัวท่ำนเอง หรือหำกต้องกำรกำร
บริกำรยกกระเป๋ ำจะต้องชำระค่ำทิปตำมทีโ่ รงแรมนัน้ ๆ เรียกเก็บ
ทัวร์ไม่มแี จกกระเป๋ ำหรือของทีร่ ะลึก
สัญญำณ wifi และค่ำอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพืน้ ทีส่ ำธำรณะภำยในโรงแรมทีม่ กี ำรให้บริกำรฟรีหรือบำงโรงแรม
อำจมีให้บริกำรบนห้องพักด้วยขึน้ อยู่กบั นโยบำยของแต่ละโรงแรม)
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีดฯลฯ หรือ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คำดคิด เช่น กำรปรับค่ำน้ำมัน, ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำทีน่ อกเหนือจำกทีร่ ะบุหรือค่ำแปล
เอกสำร, ค่ำบริกำรทีเ่ กีย่ วกับวีซำ่ , ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจโควิดก่อนเดินทำงออกจำกประเทศไทยและก่อนเดินทำงกลับ
ประเทศไทยหรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรำยกำร
ค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับกำรทำ Vaccine Passport
ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจ PCR-Test ก่อนเดินทำงเข้ำเยอรมันผลตรวจไม่เกิน 48 ชัวโมงก่
่
อนเดินทำง (ทัง้ นี้อาจมีการ
เปลีย่ นแปลงขึน้ อยูก่ บั สถำนกำรณ์โดยดูจากประกาศจากทางภาครัฐของเยอรมันเป็ นสาคัญ)
กำรลงทะเบียนข้อมูลขำเข้ำหรือ Entry Form ก่อนเดินทำงเข้ำเยอรมัน ในระบบ
https://www.einreiseanmeldung.de/#/ (ทัง้ นี้อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงขึน้ อยูก่ บั สถำนกำรณ์โดยดูจำกประกำศจำกทำง
ภำครัฐของเยอรมันเป็ นสำคัญ)
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 ค่ำธรรมเนียมบริกำรเกีย่ วกับกำรดำเนินกำรลงทะเบียนระบบ Thailand Pass (ต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Thailand
Pass ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันก่อนวันเดินทำง https://tp.consular.go.th/) (ทัง้ นี้อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขขึน้ อยูก่ บั
สถำนกำรณ์โดยดูจากประกาศจากทางรัฐบาลเป็ นสาคัญ)
 ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจโควิดและค่ำโรงแรม (AQ / SHA Plus) เมื่อเดินทำงถึงไทย (ทัง้ นี้อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไข
ขึน้ อยูก่ บั สถำนกำรณ์โดยดูจากประกาศจากทางรัฐบาลเป็ นสาคัญ)
 ภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่ ่ำย 3% (เฉพำะในกรณีทต่ี อ้ งกำรใบกำกับภำษีเท่ำนัน้ )

ขัน้ ตอนการสมัครร่วมเดิ นทางกับทัวร์
ขัน้ ตอน 1

ขัน้ ตอน 2
ขัน้ ตอน 3

ส่งแจ้งเรื่องหรือแบบฟอร์มกำรจองทัวร์ + Copy passport ทีย่ งั ไม่หมดอำยุ และจะต้องมีอำยุไม่ เหลือไม่
น้อยกว่ำ 6 เดือน และกรอกฟอร์มรำยละเอียดส่วนตัวเพิม่ เติม เมื่อทำงบริษทั ฯ ได้เอกสำรครบทุกท่ำนที่
เดินทำงแล้ว จะเริม่ ดำเนินกำรลงทะเบียนตำมขัน้ ตอนทีป่ ระเทศปลำยทำงกำหนด
ส่งแบบฟอร์มกรอกรำยละเอียดเกีย่ วกับกำรนัดหมำยกำรทำวีซ่ำโดยละเอียด เพื่อทำงเจ้ำหน้ำทีจ่ ะ
ดำเนินกำรนัดหมำยยื่นวีซ่ำพร้อมเอกสำรประกอบเบือ้ งต้นทีจ่ ำเป็ นสำหรับกำรทำนัดหมำย
ท่ำนชำระเงินค่ำทัวร์สว่ นทีเ่ หลือก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อยก่อนกำรเดินทำง 21 วัน เพื่อทีท่ ำงบริษทั จะ
ได้นำไปเป็ นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรเดินทำงของคณะทัวร์

การชาระเงิ น
ทำงบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 30,000 บำทต่อผูโ้ ดยสำรหนึ่งท่ำน สำหรับกำรจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันที
หลังจำกกำรจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 30 วันก่อนวันทีน่ ำเทีย่ ว
การยกเลิ ก
1.หำกมีกำรยกเลิกไม่น้อยกว่ำ 21 วันก่อนวันทีน่ ำเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินมัดจำ โดยทำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์
์
ในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยตำมทีเ่ กิดขึน้ จริง อำทิ ค่ำมัดจำตั ๋วโดยสำรเครื่องบิน, ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรในกำรขอวีซ่ำ และ
ค่ำใช้จ่ำยทีจ่ ำเป็ นอื่นๆ
2.หำกมีกำรยกเลิกไม่น้อยกว่ำ 15 วันก่อนวันทีน่ ำเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงิน 50% ของค่ำทัวร์ รวมถึงบริษทั ฯ
์
ขอสงวนสิทธิในกำรเก็
บค่ำใช้จ่ำยตำมทีเ่ กิดขึน้ จริง อำทิ ค่ำมัดจำตั ๋วโดยสำรเครื่องบิน, ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรในกำรขอวีซ่ำ
์
และค่ำใช้จ่ำยทีจ่ ำเป็ นอื่นๆ
3. หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันทำกำรก่อนวันทีน่ ำเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
4.กรณีทต่ี อ้ งกำรออกตั ๋วภำยในประเทศ กรณีทล่ี กู ค้ำอยู่ต่ำงจังหวัด ให้ท่ำนติดต่อเจ้ำหน้ำทีท่ วั ร์ก่อนออกบัตรโดยสำรทุกครัง้
หำกออกบัตรโดยสำรโดยมิแจ้งเจ้ำหน้ำทีท่ ำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้
หมายเหตุ
o ผูท้ ส่ี ำมำรถเดินทำงเข้ำยุโรปได้นนั ้ จะต้องได้รบั กำรฉีดวัคซีนครบโดสตำมชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่ำ 14 วันก่อนกำร
เดินทำง โดยต้องเป็ นวัคซีนทีป่ ระเทศเยอรมันให้กำรรับรอง และควรมีเอกสำรรับรองกำรฉีดวัคซีนรวมถึงวัคซีนพำสปอร์ต
o รำยกำรอำจจะมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่ำงประเทศ
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคำนึงถึงควำมสะดวกของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
o กรณีทม่ี กี ำรเกิดภัยธรรมชำติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผ่ เู้ ดินทำงกำลังจะไป หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถออกเดินทำงตำมกำหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงิน จนกว่ำจะได้รบั กำรยืนยัน
์
จำกสำยกำรบิน โรงแรม หรือหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่ำสำมำรถคืนเงินได้
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่ำเสียหำย เนื่องจำกภัยธรรมชำติ หรือเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ทีม่ เี หตุทำให้
ไม่สำมำรถเดินทำงไป-กลับได้ตำมกำหนดกำรเดินทำงของรำยกำรทัวร์
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o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผูเ้ ดินทำง เนื่องจำกมีสงิ่ ผิดกฎหมำยหรือสิง่ ของห้ำมนำเข้ำ
ประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือควำมประพฤติสอ่ ไปในทำงเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตำมที่กอง
ตรวจคนเข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริษทั ฯไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่ว่ำจำนวนทัง้ หมดหรือบำงส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถำนทูตงดออกวีซ่ำ อันสืบเนื่องมำจำกตัวผูโ้ ดยสำรเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั ชำวต่ำงชำติ หรือ คน
ต่ำงด้ำวทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรสูญเสีย, สูญหำยของกระเป๋ ำ และสัมภำระของผูโ้ ดยสำรอันเกิดจำกสำยกำรบิน
ทำงสำยกำรบินผูใ้ ห้บริกำรจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำย
ของสัมภำระใบใหญ่ในวงเงินตำมทีส่ ำยกำรบินกำหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่ำช้ำหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบำงรำยกำรทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋ ำอำจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ำมำตรฐำนได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภำระควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในน้ำหนักส่วน
ทีเ่ กิน
o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มีกำรรณรงค์เรื่องกำรงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถำนทีต่ ่ำง ๆ จะมีขอ้ กำหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องกำรสูบบุหรี่ และมีสถำนทีโ่ ดยเฉพำะสำหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจำกสุขภำพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ่ำนเดินทำงเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั กำรดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อำยุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้ำทัวร์มคี วำมจำเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o กำรจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นกำรกำหนดตลอดทัง้ ปี หรือกำหนดล่วงหน้ำค่อนข้ำงนำน หำกวันเดินทำงดังกล่ำวตรงกับวันที่
สถำนทีเ่ ข้ำชมนัน้ ๆ ปิ ดทำกำร หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้ำ หรือ กำรเปิ ดรับจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้ำ
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดังกล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะสลับรำยกำรเพื่อให้ท่ำนได้เข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่ำเข้ำชมนัน้ ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำทีไ่ ด้รบั จำกทำง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หำกมีกำรล่ำช้ำ หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นผลทำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะไม่มกี ำรคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่ำน
เนื่องจำกได้ชำระค่ำ Reservation Fee ไปแล้ว
o เนื่องจำกรำยกำรทัวร์น้เี ป็ นเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิกำรใช้
บริกำรใดๆ ตำมรำยกำร หรือถูกปฎิเสธกำรเข้ำ
์
ประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินในทุกกรณี
o เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์ทงั ้ หมดกับทำงบริษทั ฯแล้ว ทำงบริษทั ฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่ำงๆ ทัง้ หมด
o หำกช่วงทีเ่ ดินทำงเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมำสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชำวยุโรป ร้ำนค้ำปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ำรณำก่อนกำรจองทัวร์
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ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอำจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมส่วนใหญ่อำจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ำ
กรณีทม่ี งี ำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในกำรปรั
บเปลีย่ นหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
์
โรงแรมทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอำจเป็ นห้องทีม่ ขี นำดกะทัดรัต และไม่มอี ่ำง
อำบน้ำ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน

หลักฐานการยืน่ วีซ่าสถานทูตฝรังเศส
่
***การยื่นวีซ่าฝรังเศส
่
ทุกท่านต้องแสดงตัวทุกครัง้ ที่ มีการเดิ นทางเพื่อสแกนลายนิ้ วมือที่ ศนู ย์ยื่น VFS FRANCE***

ใช้เวลาพิจารณาอนุมตั ิ วีซ่า 15-21 วันทาการ
เอกสารในการขอวีซ่า (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดิ นทาง)

***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถำนทูตฝรังเศสไม่
่
อนุญำตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพำสปอร์ตระหว่ำงทีส่ ถำนทูตพิจำรณำวีซ่ำ
2. สาหรับผูเ้ ดิ นทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนิ นเรือ่ งการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้
3. การพิ จารณาวีซ่าเป็ นดุลยพิ นิจของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิ จารณาของสถานทูตง่ายขึน้
หมายเหตุ กรณีลกู ค้ำท่ำนใดมีกำรใช้พำสปอร์ตเดินทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวีซ่ำ ลูกค้ำต้องแจ้งให้ทำงบริษทั ฯ ทรำบล่วงหน้ำเพื่อ
วำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน

1. หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน

o โดยนับวันเริม่ เดินทำงเป็ นหลัก หำกนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทำงนี้สำมำรถใช้ได้ แต่หำกนับแล้วต่ำกว่ำ 6 เดือน
ผูเ้ ดินทำงจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทำง
o หน้ำหนังสือเดินทำงจะต้องมีหน้ำว่ำงสำหรับวีซ่ำอย่ำงน้อยไม่ต่ำกว่ำ 3 หน้ำ
o หำกท่ำนเปลีย่ นหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรียมเล่มเก่ำให้ดว้ ยเนื่องจำกประวัตกิ ำรเดินทำงของท่ำนจะเป็ น
ประโยชน์อย่ำงยิง่ ในกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำ
o ท่ำนทีม่ ปี กหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออกและไม่จำเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หำกมีกำรสูญหำย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำงนัน้ ๆ
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o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิ ลลิ เมตรจานวน 2 รูป
เน้ นขนาดใบหน้ า

ฉำกหลังสีขำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทูตจะต้องสแกน
รูปลงบนวีซ่ำ (ไม่ควรสวมเสือ้ สีขำว)
- รูปถ่ำยหน้ำตรงห้ำมใส่แว่น, ห้ำมคำดผมและห้ำมใส่
หมวกหรือเครื่องประดับ
บดบังหน้ำตำ, ห้ำมใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊
อำยส์ **
-

3. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สำเนำสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
- หำกเด็กอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี และยังศึกษำอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชำชนแล้ว ทำงสถำนทูตขอสำเนำสูตบิ ตั รด้วยและกรุณำ
แนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
4.
5.
6.
7.
8.

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มอื ถือ
สาเนาทะเบียนสมรส กรณี ท่านที่สมรสแล้ว
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณี ท่านที่หย่าแล้ว

9. หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง

*** การสะกดชื่อ นามสกุลของผูย้ ื่นคาร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือ
เดิ นทาง มิ เช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบั พิ จารณา (สาคัญมาก) ***

- กรณี ลูกจ้างใช้ใบรับรองกำรทำงำนของบริษทั ทีท่ ำงำนอยู่เป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยมีรำยละเอียดกำรเข้ำ
ทำงำน, อัตรำเงินเดือน, ตำแหน่งงำน (หนังสือรับรองกำรทำงำนออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันยื่นวีซ่ำ) เป็ นต้น
- กรณี มีอาชีพรับราชการใช้หนังสือรับรองกำรทำงำนจะต้องคัดเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง,
อัตรำเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทำงำนกับหน่วยงำน หรือ องค์กร พร้อมใบลำและ สำเนำบัตรประจำตัว
รำชกำร 1 ชุด(หนังสือรับรองกำรทำงำนออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันยื่นวีซ่ำ)
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการใช้สำเนำทะเบียนกำรค้ำ หรือ สำเนำกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิ จการ โดยจะต้องคัดมาไม่ตา่ กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น

 หำกไม่มอี ำชีพหรือเป็ นแม่บำ้ น ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรส
 หำกสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสำเนำสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำ หำกไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำกัน โดยมิได้จดทะเบียน

- กรณี ท่านที่ ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่ำใช้จ่ำย พร้อมแสดงหลักฐำนกำรทำงำนและหลักฐำน
ทำงด้ำนกำรเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงกำรรับรองค่ำใช้จ่ำย
ให้แก่ผเู้ ดินทำงพร้อมแสดงควำมสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญำติใกล้ชดิ (กรณีน้หี ำก
ควำมสัมพันธ์ไม่สำมำรถสืบได้ หรือไม่เป็ นควำมจริง ท่ำนอำจถูกปฏิเสธกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำนี้)
- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษาใช้หนังสือรับรองทำงกำรศึกษำและแสดงควำมเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษำ
จำกโรงเรียนหรือจำกสถำบัน เป็ นภำษำอังกฤษ (ฉบับจริง)
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10. หลักฐานการเงิ น

- ใช้สเตทเม้นท์เงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัว(Bank Statement) อัพเดทไม่เกิ น 10 วันก่อนยื่นพร้อม
ถ่ายสาเนาย้อนหลัง 6 เดือนแสดงชื่อเจ้าของบัญชี โดยชื่อและนามสกุลต้องสะกดให้ถกู ต้อง
ตามหน้ าพาสปอร์ต
- หำกมีกำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำสำเนำหน้ำแรกทีม่ ชี ่อื เจ้ำของบัญชีของเล่มเก่ำทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝำกเป็ นปั จจุบนั
- กรณีมเี งินฝำกในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงสำเนำสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อำทิ เช่น บัญชีเงินฝำกประจำ
เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่ำใช้จ่ำยให้บุคคลในครอบครัว ต้องทำจดหมำยรับรองค่ำใช้จ่ำยให้บุคคลในครอบครัวเป็ นภำษำอังกฤษ
พร้อมระบุควำมสัมพันธ์เพื่อชีแ้ จงต่อสถำนทูต 1 ฉบับโดยเฉพำะคู่สำมี-ภรรยำ จะต้องมีสำเนำสมุดบัญชีกำรเงินส่วนตัว
ประกอบด้วยแม้ว่ำจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตำม หำกมีกำรเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ำยทีม่ กี ำรเงินมำกกว่ำต้องทำจดหมำย
รับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมระบุช่อื และควำมสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถำนทูตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี ***ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
11. กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญำตจำกผูป้ กครองบิดำหรือมำรดำ
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมำรดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของมำรดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับ
มำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจำก
อำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ ำยใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
*** กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำ
ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คนื ค่ำธรรมเนียมทีไ่ ด้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นคำร้องใหม่กต็ อ้ งชำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หำกสถำนทูตมีกำรสุม่ เรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษทั ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้ นี้ทำงบริษทั ฯ จะส่งเจ้ำหน้ำทีไ่ ปอำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิม่ เติม ทำงบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกกำรได้วซี ่ำแล้ว ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรแจ้
งสถำนทูต ยกเลิกวีซ่ำของ
์
ท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนำมของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่ำนได้ชำระเงินค่ำมัดจำหรือทัง้ หมด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชำระโดยตรงกับทำงบริษทั ฯ
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ำรขอใช้หนังสือเดินทำงในระหว่ำงกำรยื่นวีซ่ำ ท่ำนสำมำรถจะต้องแจ้งควำมจำนงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ แต่หำกกรณีท่ำนทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทำงก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่ำและท่ำนไม่สำมำรถนำหนังสือเดินทำงมำแสดงได้ทนั
ท่ำนนัน้ จะต้องมำยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถำนทูตตำมกำหนดกำรของสถำนทูตเช่นเดียวกัน **
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*** ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ เี อกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ทจ่ี ะเดินทำงไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตำมทีร่ ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏิเสธวีซำ่ อันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเทีย่ ว
ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทำ่ นหลังจำกทัวร์อกเดินทำงภำยใน 20 วัน
์
โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ น
หลัก

***********************************************************************************************************
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กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่ง
ยื่นคาร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่าใหม่
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้ น / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้ และกรอกเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อป้ องกันความผิดพลาดในการสะกด
ตัวอักษรและเพื่อให้เกิ ดความสะดวกต่อการทาเอกสารออนไลน์ ต่อไป)
1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดื อนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ ........ โสด ......... แต่งงานจดทะเบียน ......... แต่งงานไม่จดทะเบียน ......... หย่า ......... หม้าย
3. กรณี ทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี -ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล........................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
............................................................................................................. รหัสไปรษณี ย ์ .............................
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above(ภาษาอังกฤษ).......................................
................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ...............................................

โทรศัพท์บา้ น...................................................................

โทรศัพท์มือถือ................................................อีเมลล์ ...........................................................................
17

5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณี ประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ีทางานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
............................................................................................................ รหัสไปรษณีย ์ .............................
ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................
โทรศัพท์............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี).................................
กรณี ศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณี ในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย..........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)........................................................................................................
8. ท่านเคยได้วีซา่ เชงเก้นเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณี เคยให้ระบุวนั ที่)
กรณี ท่ ีเคยได้วีซา่ เชงเก้น วีซา่ ออกโดยสถานทูตใด.........................................................................
วีซา่ ใช้เดินทางตัง้ แต่วนั ที่...................................... ถึงวันที่......................................... รวม........... วัน
ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย
กรณี ท่ ีทา่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ...............................................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณี เคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ)
.................................................................................................................................................................
10. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่ ........ ตัวเอง ......... มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย
(กรณี ท่ ีมีผูส้ นัสนุ นค่าใช้จา่ ยให้ระบุ ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านคื อ .........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .........................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่ ........ เดินทางด้วยกัน ......... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรือโทร 02-234-5936
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