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เยอรมนั-สวิตเซอรแ์ลนด-์ฝรัง่เศส 10วนั 7คืน 
ชมบรรยากาศจตัรุสัเมืองมิวนิค  เท่ียวเมืองสวยโอเบอรามาเกาและลินเดา 

เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ และพระราชวงัแวรซ์ายน์ 
ด่ืมด า่และสมัผสับรรยากาศเมืองท่องเท่ียวยอดฮิตบนเทือกเขาแอลป์ 
เท่ียวเมืองเซ้นตก์ลัเลน,ซูริค,ลเูซิรน์และอินเทอรล์าเก้น พร้อมชมกรงุเบิรน์ 

นัง่กระเช้า Eiger Express ตวัใหม่ล่าสดุขึน้เขาจงุฟราว  
ท่องเท่ียวประเทศฝรัง่เศสเมืองแห่งแฟชัน่ดินแดนท่ีสวยงาม 

ช้อปป้ิง La Vallee Village Outlet 
** บินเข้ามิวนิค-กลบัจากปารีสไม่ย้อนเส้นทาง**  

 บรษิทัฯ น ำท่ำนสมัผสักบัเสน้ทำงแสนงำมในเขตยุโรป ไดแ้ก่ เยอรมนั,สวติเซอรแ์ลนดแ์ละฝรัง่เศส 
 น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงหลกัต่ำงๆ ทีง่ดงำมดงันี้ 
 

มิวนิค นครหลวงแห่งแควน้บาวาเรยี ศนูยก์ลางความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีการเงนิ การธนาคาร และเป็น
เมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม เป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัทีใ่หญ่ทีส่ดุ
ในประเทศและมอีารต์แกลเลอรีด่ทีีส่ดุ 

โอเบอรามาเกา เมอืงเลก็ๆทีม่ชีือ่เสยีงเรือ่งภำพเขยีนสบีนผนงับำ้นเรอืนอนัสวยงำม 
ฟสุเซ่น เมอืงทีม่อีายุมากกว่า 700 ปี และเป็นเมอืงสดุทา้ยบนถนนสายโรแมนตกิ ทีเ่คยมคีวามรุ่งเรอืงในอดตีตัง้แต่ยุค

โรมนั 

 Europe Romance 10D7N 
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โฮเฮนชวานเกา เมอืงทีต่ัง้อยู่ในเขตแควน้บาวาเรยีตอนใตข้องประเทศเยอรมนี ตดิกบัชายแดนประเทศออสเตรยี เป็นเมอืง
 เก่ามาตัง้แต่ครัง้จกัรวรรดโิรมนั และเป็นทีต่ัง้ของปราสาทของกษตัรยิบ์าวาเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ย
 ทะเลสาบน้อยใหญ่ ทีต่ัง้ของปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึง่อยู่บนเนินเขาสงูทีส่รา้งจากบญัชาของกษตัรยิลุ์ด
 วคิที ่2 และยงัเป็น ปราสาทตน้แบบทีว่อลทด์สีนียไ์ดน้ ามาสรา้งเป็นปราสาทในภาพยนตรก์ารต์ูนและเป็น
 สญัลกัษณ์ของบรษิทัดสินีย ์

ลินเดา เมอืงเก่ำสไตลบ์ำวำเรยีน เมอืงทีม่ลีกัษณะเป็นเกำะ โดยมทีะเลสำบคอนสแตนซโ์อบลอ้มเอำไวม้เีทอืกเขำ
แอลป์เป็นฉำกหลงั ท ำใหม้ทีศันยีภำพอนังดงำมเป็นอกีหนึง่เมอืงทีส่วยงำมเป็นอนัดบัตน้ๆ ของเยอรมนี 

ซูริค  เมอืงศนูยก์ลำงทำงดำ้นกำรคำ้และธุรกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

ลูเซิรน์ เมอืงสวยทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่ทะเลสำบแห่งสีพ่นัธรฐั หรอืเวียวำลดส์ตรทัซ ีและเป็นเมอืงตำกอำกำศทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุ
แห่งหนึง่ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์  

อินเทอรล์าเก้น เมอืงสวยในหุบเขำทีต่ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสำบ คอืทะเลสำบธุนน์และเบรยีนซ ์และเป็นทีต่ัง้ของสถำนีรถไฟเพือ่
ต่อไปยงัแหล่งท่องเทีย่วส ำคญัๆหลำยแห่ง 

เบิรน์ เมอืงหลวงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์สรา้งขึ้นเมือ่ 800 ปีทีแ่ลว้ 
ปารีส เมอืงทีโ่ด่งดงัทัง้เรือ่งแฟชัน่ สถาปัตยกรรม และประวตัศิาสตรท์ีน่่าสนใจ เยอืนแวรซ์ายสพ์ระราชวงัที ่

ยิง่ใหญ่ พรอ้มชอ้ปป้ิงสนิคา้คณุภาพดจีากพรเีมีย่มเอ๊าทเ์ลต็ชือ่ดงั 
แวรซ์าย ตัง้อยูท่างทศิตะวนัตกเฉียงใตข้องกรงุปารสี ซึง่ปัจจุบนัเป็นสว่นหนึง่ของมหานครปารสี เป็นเมอืงทีต่ัง้

ของพระราชวงัแวรซ์ายสท์ีย่ ิง่ใหญ่และสวยงามแหง่หนึง่ของโลกและนบัเป็นหนึง่ในเจด็สิง่มหศัจรรย์
ของโลกยคุปัจจุบนัดว้ย 

 

ก าหนดการเดินทาง  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 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ 
21.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเข้าระหวา่งหมายเลข 

2-3  เคาน์เตอรส์ายการบินไทย Thai Airways เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ ROW D 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีร่ีสแ์ละได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจ
มีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง มิวนิค (เยอรมนั)-โอเบอรามาเกา-ฟสุเซ่น 
00.50 น. น าท่านออกเดินทางบินตรงสู่นครมิวนิค ประเทศเยอรมนั โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG-924 
07.05 น. เดินทางถึงสนามบินนครมิวนิค ประเทศเยอรมนั หลงัน ำท่ำนผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและตรวจ

รบัสมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูต่วัเมืองมิวนิค Munich นครหลวงแห่งแคว้นบาวา
เรีย ตัง้อยู่ทำงตอนใตข้องประเทศเยอรมนีรมิฝัง่แม่น ้ำอซิำร ์เป็นศนูยก์ลำงควำมเจรญิกำ้วหน้ำทำงเทคโนโลย ี
กำรเงนิ กำรธนำคำร และเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม เป็น
ทีต่ัง้ของมหำวทิยำลยัทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศและมอีำรต์แกลเลอรีด่ทีีส่ดุดว้ย น ำท่ำนชมนครมิวนิค ซึง่มหำ
นครแห่งนี้ก่อตัง้ใน ค.ศ.1158  มบีรรยำกำศรื่นรมยเ์ตม็ไปดว้ยอำคำรเก่ำแก่สวยงำมจำกยุคสมยัอนัรุ่งเรอืง 
ไม่ว่ำแบบเรอเนอซองสค์ลำสสคิหรอืแบบสมยัใหม่ และเป็นแหล่งรวมหำ้งสรรพสนิคำ้อนัทนัสมยัมำกมำย   
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น ำท่ำนถ่ำยรปูภำยนอกบรเิวณดำ้นหน้ำพระราชวงันิมเฟนเบิรก์ Nymphenburg Palace พระรำชวงัฤดู
รอ้นของพระรำชวงศผ์ูป้กครองบำวำเรยี ตำมแบบของสถำปนิกอำกอสตโินบำเรลลใินปี ค.ศ. 1664 ตัง้อยูช่ำน
เมอืงมวินิค เป็นพระรำชวงัทีม่ชีือ่เสยีงมำกทีส่ดุในมวินิค มสีถำปัตยกรรมสไตลบ์ำโรกทีง่ดงำมและใหญ่โต
มำก ดำ้นนอกมสีวนทีก่วำ้งขวำง และดำ้นในมกีำรแสดงภำพวำดใหช้มดว้ย จำกนัน้น ำท่ำนสูถ่นนแมกซิมิ
เลียน Maximilianstrasse ถนนทีส่วยอกีแห่งหนึ่งของมวินิคถนนสำยหลกัทีน่กัชอ้ปตอ้งไมพ่ลำด เป็นทีต่ัง้
รำ้นขำยของแบรนดเ์นม และเป็นทีต่ัง้ของโรงแรมหรรูะดบั 5 ดำว อกีทัง้บรเิวณถนนเสน้น้ีเป็นยำ่นเก่ำแก่และ
ค่อนขำ้งพเิศษกว่ำย่ำนอื่นๆ เพรำะเป็นหนึ่งในย่ำนกำรคำ้ทีพ่ระเจำ้ลุดวจิที ่1 แห่งบำวำเรยี ทรงวำงผงัเมอืง
ดว้ยพระองคเ์อง ท ำใหเ้รำจะเหน็บรรยำกำศรอบๆ บรเิวณน้ีทีส่ะทอ้นควำมงดงำมของสถำปัตยกรรมบำวำ
เรยีนไดเ้ป็นอย่ำงด ี จำกนัน้น ำท่ำนสูบ่รเิวณจตัรุสัมาเรียน Marianplaz ย่ำนใจกลำงเมอืงเก่ำของมวินิค ซึง่
มสีิง่ทีน่่ำชมมำกมำย อำท ิMariensaule รปูปัน้พระแม่มำรทีองค ำบนเสำสงู ศำลำว่ำกำรเมอืงใหม่ ทีม่จีุดเด่น
อยู่ทีห่อนำฬกิำทีเ่รยีกว่ำ Glockenspiel มรีะฆงัและตุ๊กตำซึง่จะออกมำเตน้ระบ ำ ใหช้มกนัในเวลำ 11 โมงเชำ้
ในหน้ำหนำว และเพิม่รอบ 5 โมงเยน็อกีหนึ่งรอบในหน้ำรอ้น และมโีบสถแ์มพ่ระทีง่ดงำมทีม่โีดมเป็นรปูทรง
หวัหอมคู่เป็นสญัลกัษณ์ อกีทัง้บรเิวณย่ำนน้ียงัมรีำ้นจ ำหน่ำยสนิคำ้แบรนดเ์นมชื่อดงัเรยีงรำยอยู่มำกมำย  

 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองโอเบอรามาเกา Oberammergau (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) 
 เมอืงเลก็ๆทีม่ชีื่อเสยีงเรื่องภำพเขยีนสบีนผนงัของอำคำรบำ้นเรอืนอนัสวยงำม 
กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิเล่นชมเมอืงโอเบอรำมำเกำเมอืงเลก็ๆทีแ่สนน่ำรกัของแควน้บำวำเรยี อสิระใหท้่ำนถ่ำยรปูกบัผนงั

ของอำคำรบำ้นเรอืนทีม่ภีำพวำดสเีฟรสโกสวยงำมน่ำตื่นตำตื่นใจ และน ำท่ำนแวะชมภำยนอกกบัส ำนกัสงฆ์
แห่งเมอืงเอททลั  Ettal Abbey ทีไ่ดร้บักำรขึน้ทะเบยีนจำกองคก์ำรยเูนสโก สรำ้งขึน้เมื่อ ปี ค.ศ. 1330 ซึง่
ตรงกบัวนันกับญุวตีำลสิแห่งมลิำน จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงฟสุเซ่น Fussen เมอืงทีม่อีำยุมำกกว่ำ 700 
ปี และเป็นเมอืงสดุทำ้ยบนถนนสำยโรแมนตกิ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) น ำท่ำนชมเมอืงฟุส
เซ่นทีต่ัง้อยู่ปลำยแควน้บำวำเรยีหรอืตอนใตข้องเยอรมนตีดิกบัประเทศออสเตรยี เป็นเมอืงเลก็ๆสงบๆ
ท่ำมกลำงธรรมชำต ิทีเ่คยมคีวำมรุ่งเรอืงในอดตีตัง้แต่ยุคโรมนัทีใ่ชเ้มอืงนี้เป็นจุดแวะพกัขนถ่ำยสนิคำ้และซือ้
ขำยเกลอืมำแต่โบรำณ  

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม Euro Park Hotel, Fussen หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีส่าม ฟสุเซ่น-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ลินเดา 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมอืงทีอ่ยูต่ดิกบัฟุสเซ่นเมอืงเก่ำมำตัง้แต่ครัง้

สมยัจกัรวรรดโิรมนั และเป็นทีต่ัง้ของปรำสำทของกษตัรยิบ์ำวำเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ยทะเลสำบน้อยใหญ่ 
(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 20 นำท)ี จำกนัน้น ำท่ำนเข้าชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์” Neuschwanstein 
Castle  ซึง่อยู่บนเนินเขำสงูทีส่รำ้งจำกบญัชำของกษตัรยิลุ์ดวคิที่ 2 ทีต่อ้งกำรสรำ้งปรำสำทตำมเทพนิยำย
ของรชิำรด์ วำกเนอร ์ศลิปินคนโปรดของพระองค ์น ำท่ำนชมววิสวยจำกสะพำนแมรีจุ่ดที่ถ่ำยรปูกบัปรำสำทนี้
ไดด้ทีีส่ดุ ซึง่ควำมงำมนี้ยงัท ำใหป้รำสำทแห่งนี้เป็นปรำสำทตน้แบบทีว่อลทด์สีนียไ์ดน้ ำมำสรำ้งเป็นปรำสำท
ในภำพยนตรก์ำรต์ูนและเป็นสญัลกัษณ์ของบรษิทัดสินียด์ว้ย (การเดินทางไปสู่ปราสาทบริการด้วย
รถชทัเท้ิลบสั หากรถปิดให้บริการด้วยกรณีใดๆจะต้องใช้การเดินเท้าแทนหรอืนัง่รถม้าซ่ึงบริการรถ
ม้าไม่รวมอยูใ่นค่าบริการ หากโดยสารขึน้ลงช าระเพ่ิมท่านละประมาณ 10 ยโูร) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง...พิเศษ!! เมนูขาหมูเยอรมนัขนานแท้ท่ีมีช่ือเสียง
อนัลือเลื่อง 
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บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองลินเดา Lindau เมอืงเก่ำสไตลบ์ำวำเรยีน เมอืงทีม่ลีกัษณะเป็นเกำะ โดยมทีะเลสำบ
คอนสแตนซโ์อบลอ้มเอำไว ้อกีทัง้ฉำกหลงัของเมอืงมเีทอืกเขำแอลป์ ท ำใหม้ทีศันียภำพอนังดงำม เป็นอกี
หนึ่งเมอืงทีส่วยงำมเป็นอนัดบัตน้ๆ ของเยอรมนทีีเ่ตม็ไปดว้ยมนตเ์สน่หข์องสถำนทีท่่องเทีย่วและผูค้นทีม่ี
สสีนัมชีวีติชวีำ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) จำกนัน้น ำท่ำนชมเมอืงลนิเดำ เมอืงตำกอำกำศแสน
สวยรมิทะเลสำบคอนสแตนซห์รอือกีชื่อคอืทะเลสำบโบเดนเซ เมอืงเลก็ๆทีม่ชีื่อเสยีงไปทัว่โลกอยู่ระหว่ำงสำม
ประเทศคอืเยอรมนั ออสเตรยี สวติเซอรแ์ลนด ์ดว้ยของเมอืงทีถ่กูโอบลอ้มดว้ยทะเลสำบซึง่มฉีำกหลงัเป็น
เทอืกเขำเอลป์จนไดร้บัฉำยำว่ำ "แชงกรลีำ" แห่งเยอรมนั น ำท่ำนเดนิเล่นถ่ำยรปูกบัศำลำว่ำกำรเมอืง ถ่ำยรปู
กบัเสำประภำคำรบำวำเรยีและเสำรปูสงิโตซึง่ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงลนิดำ อสิระใหท้่ำนเดนิเล่นชมเมอืง
และชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม Best Western Plus Marina Star Hotel, Lindau หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีสี่ ่ ลินเดา-เซ้นตก์ลัเลน (สวิตเซอรแ์ลนด)์ -ซูริค-ย่านเมืองเก่าลินเดอรฮ์อฟ-โบสถก์รอสมนุ
สเตอร-์โบสถฟ์รอมุนสเตอร ์

เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู่เมืองเซ้นตก์ลัเลน St.Gallen ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 1 ชัว่โมง) เมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่ำเป็นเมอืงศนูยก์ลำงทำงศำสนำ น ำท่ำนชมและถ่ายรปูภายนอกกบั
โบสถเ์ซ้นตก์ลัเลน St.Gallen Abbey & Library โบสถห์อคอยคู่สไตลบ์ำรอคและหอ้งสมุดทีเ่กบ็รวบรวม
หนงัสอืเก่ำแก่อำยมุำกกว่ำ 1,000 ปี ภำยในโบสถม์จีติรกรรมฝำผนังอนัขึน้ชื่อและภำพเขยีนเฟรสโกท้ี่
ออกแบบและเขยีนโดยนกัจติรกรชื่อดงัอย่ำงไมเคลิ แองเจโลเป็นหนึ่งในหอ้งสมุดทีเ่ก่ำแก่และสวยงำมมำก
ทีส่ดุ จนไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ำรยเูนสโกในปี ค.ศ.1983   
จำกนัน้น ำท่ำนสูถ่นน Multergrasse ถนนชอ้ปป้ิงสำยหลกัของเมอืง ทีม่รีำ้นคำ้น่ำรกัๆมำกมำย ทัง้รำ้น
นำฬกิำ รำ้นเสือ้ผำ้ และของทีร่ะลกึต่ำงๆ อสิระใหท้่ำนเดนิเล่นหรอืชอ้ปป้ิงสนิคำ้ตำมอธัยำศยั 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูน่ครซูริค Zurich เมอืงศนูยก์ลำงทำงดำ้นกำรคำ้และธุรกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(ใช้

เวลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง)  จำกนัน้น ำท่ำนชมย่ำนเมอืงเก่ำลนิเดอรฮ์อฟ ผ่ำนอำคำรบำ้นเรอืน
รำ้นคำ้ย่ำนเมอืงเก่ำ น ำท่ำนแวะชมและถ่ายรปูกบั The Rathaus หรอือกีชื่อหนึ่งทีคุ่น้เคยดอีย่ำง Zurich’s 
Town Hall สรำ้งขึน้ในปีค.ศ. 1694 ถงึปี 1698 เป็นสถำนทีร่ำชกำรทอ้งถิน่ในเมอืงซรูคิ ตัง้อยู่รมิแม่น ้ำลมิมตั
แต่เดมิเคยเป็นหอ้งประชุมสภำเทศบำลเมอืงทีส่รำ้งขึน้ในปีค.ศ.1397 แต่ไดร้บักำรปรบัปรุงเรื่อยมำจนถงึ
ปัจจบุนั จำกนัน้น ำท่ำนชมและถ่ายรปูกบัโบสถก์รอสมุนเตอร ์Grossmunste Church มหำวหิำร
คู่บำ้นคู่เมอืงซึง่ถอืเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงซรูคิ ตัง้อยู่บรเิวณรมิฝัง่แม่น ้ำลมิมตัเช่นกนั ปัจจุบนักลำยเป็น
หนึ่งในสถำนทีท่่องเทีย่วของซรูคิ และน ำท่ำนเดนิขำ้มสะพำนไปอกีฝัง่ของแม่น ้ำชมโบสถฟ์รอมุนสเตอร ์
Fraumünster ซึง่เป็นหนึ่งในสีโ่บสถห์ลกัของเมอืงซรูคิ ทีส่รำ้งขึน้จำกซำกปรกัหกัพงัของวหิำรส ำหรบัสตรี
ชนชัน้ขนุนำงชัน้สงูในสมยัก่อนโดยกษตัรยิแ์หง่บำวำเรยีเพื่อพระรำชธดิำฮลิตก์ำรต์ ภำยหลงัไดพ้ระรำชทำน
ใหก้บัคณะนกับญุเบเนดกิต์ จุดเด่นของโบสถค์อืภำยนอกประกอบดว้ยกระจกสขีนำดใหญ่ 5 บำน เรยีกว่ำ
กระจกชำกำล ออกแบบโดย มำรก์ ชำกำล จติรกรชำวเบลำรุส-ฝรัง่เศส และไดต้ดิตัง้ในปีค.ศ. 1970 ซึง่จติร
กรคนนี้โด่งดงัอย่ำงยิง่ในแถบยุโรป   
**เพื่อความสะดวกในการเดินชมเมอืงและเลือกซ้ือสินค้าอิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั**

 จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม Dorint Airport Hotel, Zurich หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
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วนัทีห้่า  ซูริค-ลูเซิรน์-สะพานไม้ชาเพล-โบสถฮ์อฟเคียรเ์คอ-อนุสาวรียสิ์งโต-อินเทอรล์าเก้น 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองลูเซิรน์ Luzern (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) เมอืงท่องเทีย่วอนัดบัหนึ่งของ

สวสิทีห่ลำยท่ำนอำจจะเคยไปเยอืนมำแลว้ แต่ลเูซริน์กย็งัคงมคีวำมสวยงำมเหมอืนเดมิ น ำทำ่นเดนิเทีย่วชม
เมอืงลเูซริน์ ชมสะพานไมช้าเพล Chapel Bridge ทีส่รำ้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่14 ประดบัตกแต่งบน
โครงหลงัคำหน้ำจัว่ดว้ยภำพวำดในศตวรรษที ่17 ซึง่ภำพเขยีนเหล่ำน้ีเป็นกำรเล่ำเรื่องรำวประวตัคิวำม
เป็นมำของเมอืงลเูซริน์ โดยมหีอคอยน ้ำ Wasserturm อยู่กลำงสะพำน ซึง่เดมิใชเ้ป็นทีค่มุขงันกัโทษและเกบ็
เอกสำรรวมทัง้ของมคี่ำของเมอืงไว ้หอคอยนี้มลีกัษณะเป็นรปูทรงแปดเหลีย่มทีม่ฐีำนเชื่อมตดิอยู่กบัสะพำน
สรำ้งขึน้รำวปี ค.ศ. 1300 สะพำนแห่งนี้เคยถูกไฟไหมไ้ปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แลว้กม็กีำรบรูณะใหม่จนมสีภำพ
ใกลเ้คยีงของเดมิ (ภำพวำดดัง้เดมิถูกไฟไหมไ้ปค่อนขำ้งมำก) สะพำนชำเพลนี้ถอืเป็นสะพำนไมท้ีเ่ก่ำแก่
ทีส่ดุในยุโรป จำกนัน้แวะชมโบสถฮ์อฟเคียรเ์คอ Hofkirche St.Leodegar โบสถท์ีส่ ำคญัและเป็นแลนด์
มำรค์ของเมอืงลเูซริน์ ลกัษณะเป็นโบสถห์อคอยคู่ปลำยแหลมถกูสรำ้งขึน้ในปี 1633-1639 ภำยในมแีท่น
บชูำพระแมม่ำเรยี รปูปัน้นกับญุ Leodegar และ Mauritus นกับุญอุปถมัภข์องเมอืงลเูซริน์ โบสถแ์หง่นี้จงึมี
ชื่อเรยีกอกีชื่อนึงว่ำ St.Leodegar Church จำกนัน้ชมอนุสาวรียสิ์งโต Lion Monument ซึง่แกะสลกัอยู่บน
หน้ำผำของภูเขำในเมอืงเป็นสญัลกัษณ์ใหร้ะลกึถงึทหำรรบัจำ้งชำวสวสิซึง่ท ำงำนเป็นทหำรรกัษำพระองค์
พระเจำ้หลุยสท์ี ่16 แห่งฝรัง่เศส 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองอินเทอรล์าเก้น Interlaken เมอืงสวยในหุบเขำทีต่ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสำบ คอื

ทะเลสำบธุนน์และเบรยีนซ ์และเป็นทีต่ัง้ของสถำนีรถไฟเพื่อต่อไปยงัแหล่งท่องเทีย่วส ำคญัๆ (ใชเ้วลำ
เดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง)  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิเล่นชมเมอืงอนิเทอรล์ำเกน้ ทีต่ัง้อยู่เลยีบรมิแม่น ้ำอำเร่ ชม
สวนสำธำรณะ Hohematte Park สวนสำธำรณะทีม่วีวิทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึ่งของสวสิ จำกนัน้ใหท้ำ่นเดนิเล่น
พกัผ่อนชื่นชมบรรยำกำศของตวัเมอืงทีม่ทีุง่หญำ้กวำ้งกลำงเมอืงมสีวนดอกไมเ้ลก็ๆน่ำรกัสรำ้งสสีนัใหต้วั
เมอืงรวมทัง้ม ีอำคำรคำสโินคซูำลอำยุกว่ำ 100 ปี ทีง่ดงำมดว้ยสถำปัตยกรรมทีโ่ดดเด่นและยงัเป็นคำสโิน
ของเมอืงอกีดว้ย หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคำ้คุณภำพดแีบรนดด์งัของสวสิอำท ินำฬกิำ ชอ็คโกแลต มดีพก
อเนกประสงค ์ฯลฯ  

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง  
น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม The Hey Hotel, Interlaken หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีห่ก  อินเทอรล์าเก้น-นัง่กระเช้าไฟฟ้า Eiger Express-ยอดเขาจงุฟราว Top of Europe - เบิรน์-  
                      เบอซองซง(ฝรัง่เศส) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

น ำท่ำนเดนิทำงจำกอนิเทอรล์ำเกน้สูส่ถานีกรินเดอวาลด ์Grindelwald Terminal (ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 40 นำท)ี จำกนัน้น ำทำ่นนัง่กระเช้าไฟฟ้าตวัใหม่ลา่สุด Eiger Express ทีเ่พิง่เปิดตวัเมื่อธนัวำคม 
2563 เพื่อน ำท่ำนขึน้สูส่ถำน ีEiger Glacier หรอื Eigergletscher ทำงฝัง่เหนือ (ใชเ้วลำประมำณ 15 นำท)ี 
และเปลีย่นเป็นขึน้รถไฟ Cog Wheel สายจงุฟราวบาหเ์นน Jungfrau Banen เพื่อไต่เขำขึน้สูย่อดเขา
จงุฟราว  (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 26 นำท)ี ซึง่ตลอด 2 ขำ้งทำงท่ำนจะไดส้มัผสักบัธรรมชำตขิองภูเขำทีม่ี
หมิะปกคลุมแนวป่ำสนทีง่ดงำมและยิง่ใหญ่ของเทอืกเขำแอลป์ จนเดนิทำงถงึยอดเขาจงุฟราวยอรค์  ซึง่มี
ควำมสงูกวำ่ 3,454 เมตรจำกระดบัน ้ำทะเล และไดร้บักำรขนำนนำมว่ำ TOP OF EUROPE ทีเ่พิง่ฉลอง
ครบรอบ 100 ปีของกำรก่อสรำ้งเสน้ทำงรถไฟสำยนี้ เมื่อ วนัที ่21 กุมภำพนัธ ์ค.ศ.2012 ใหท้่ำนเดนิชม
ประวตัขิองกำรก่อสรำ้ง และน ำท่ำนชมววิสวยและสมัผสัอำกำศทีห่นำวเยน็บนสถานีตรวจวดัสภาพ
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ภมิูอากาศ Sphinx จำกนัน้น ำชมถ า้น ้าแขง็ ทีไ่ดร้บักำรขดุเจำะและตกแต่งไวอ้ย่ำงงดงำมก่อนใหเ้วลำเดนิ
เล่นสบำย ๆ หรอืซือ้ไปรษณียบตัรสง่กลบับำ้นจำก TOP OF EUROPE 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมืองบนยอดเขา 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูก่รงุเบิรน์ Berne เมอืงหลวงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์สรำ้งขึน้เมื่อ 800 ปีในยุคกลำง

ของยโุรป มหีลกัฐำนทำงประวตัศิำสตรม์ำกมำยซึง่องคก์ำรยเูนสโกป้ระกำศใหส้ว่นหนึ่งของเมอืงเป็นมรดก
โลก (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) น ำท่ำนผ่ำนชมเมอืงเก่ำกรุงเบริน์ย่ำนถนนมำรค์กำสเซ 
Marktgasse  ซึง่ปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยรำ้นดอกไมแ้ละบตูคิ เป็นย่ำนทีป่ลอดรถยนต ์จงึเหมำะกบักำรเดนิทำง
เทีย่วชมอำคำรเก่ำอำยุ 200-300 ปี ทีม่หีอนำฬกิำดำรำศำสตรไ์ซท้ ์กลอ็คเค่น Zytglogge Clock Tower 
อำยกุว่ำ 800 ปีทีจ่ะมตุ๊ีกตำออกมำเรงิระบ ำใหด้ทูุกๆ ชัว่โมงทีน่ำฬกิำตบีอกเวลำ จำกนัน้แวะถ่ำยรปูกบับ่อ
หมสีนี ้ำตำล Bear Park สตัวท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเบริน์ ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู่
เมืองเบอซองซง Besancon ประเทศฝรัง่เศส เมอืงทำงฝัง่ตะวนัออกของฝรัง่เศสทีม่อีำณำเขตตดิกบั
ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม Mercure Besancon Parc Micaud Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีเ่จด็  เบอซองซง-ปารีส-ถ่ายรปูกบัหอไอเฟล-ล่องเรอืแม่น ้ าแซน 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงสูม่หานครปารีส Paris (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4 ชัว่โมง) เมอืงทีโ่ด่งดงัทัง้เรือ่งแฟชัน่ 

สถำปัตยกรรม และประวตัศิำสตรท์ีน่่ำสนใจ เยอืนแวรซ์ำยสพ์ระรำชวงัทีย่ ิง่ใหญ่ พรอ้มชอ้ปป้ิงสนิคำ้
คณุภำพดจีำกพรเีมีย่มเอ๊ำทเ์ลต็ชือ่ดงั 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น ำท่ำนชมกรงุปำรสีโดยแวะถ่ำยรปูทีป่ลาชเดอลา คอ็งคอรด์ Place de la Concordeจตุัรสัทีก่วำ้งใหญ่

ทีส่ดุในกรุงปำรสี สรำ้งในสมยัพระเจำ้หลุยสท์ี ่15 เคยใชเ้ป็นลำนประหำรชวีติพระเจำ้หลุยสท์ี ่16 และพระ
นำงมำรอีงัตวัเนตดว้ยเครื่องกโิยตนิ สิง่ส ำคญัทีจ่ตุัรสันี้คอืเสำหนิโอเบลสิกข์นำดใหญ่ สงู 23 เมตร อำยุกว่ำ 
3,000 ปีทีถู่กน ำมำจำกประเทศอยีปิต ์ชมภายนอกและถ่ายรปูกบัพิพิธภณัฑล์ูฟวร ์Louvre Museum 
สถำนทีจ่ดัแสดงและเกบ็รกัษำผลงำนทำงศลิปะทีท่รงคุณค่ำระดบัโลกจ ำนวนมำก ตัง้อยูใ่นกรุงปำรสีเป็น
พพิธิภณัฑท์ีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุ เก่ำแก่ทีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึ่งของโลก มปีระวตัคิวำมเป็นมำยำวนำนตัง้แต่
สมยัรำชวงศก์ำเปเซยีง ตวัอำคำรเดมิเคยเป็นพระรำชวงัหลวง ซึง่ปัจจุบนัเป็นสถำนทีท่ีจ่ดัแสดงและเกบ็
รกัษำผลงำนทำงศลิปะทีท่รงคุณค่ำระดบัโลกเป็นจ ำนวนมำก อยำ่งเช่น ภำพเขยีนโมนำลซิำผลงำนของเลโอ
นำรโ์ด ดำวนิช ีหรอืภำพ Venus de Milo ของอเลก็ซำนดรอสแห่งแอนทอีอก ในปี ค.ศ.2006 ซึง่พพิธิภณัฑ์
ลฟูวรม์ผีูม้ำเยีย่มชมเป็นจ ำนวน 8.3 ลำ้นคนท ำใหเ้ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ผีูม้ำเยีย่มชมมำกทีส่ดุในโลกและยงัเป็น
สถำนทีท่ีม่นีกัท่องเทีย่วมำเยอืนมำกทีส่ดุในกรุงปำรสี จำกนัน้น ำท่ำนสูท่่ำเรอืเพื่อน ำท่ำนล่องเรอืชมแม่น ้า
แซน Bateaux Mouche ชมแมน่ ้ำสำยหลกัของนครปำรสี และทศันยีภำพสองฟำกฝัง่และสถำปัตยกรรมอนั
งดงำมของอำคำรสวยงำมต่ำงๆ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมือง พิเศษ...ให้ท่านได้ล้ิมรสเมนูหอยเอสคาโกสุดหรขูึน้ช่ือ
ของฝรัง่เศส  
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม Western Plus Paris Velizy Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
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วนัทีแ่ปด ปารีส-แวรซ์ายส-์พระราชวงัแวรซ์ายส-์ช้อปป้ิงเอา๊ท์เลท็ La Vallee Village-ปารีส 

เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองแวรซ์ายส ์Versailles เมอืงทีต่ัง้ของพระรำชวงัหรหูรำชื่อดงัของโลก ตัง้อยู่ทำงทศิ
ตะวนัตกเฉยีงใตข้องกรุงปำรสี ซึง่ปัจจุบนัเป็นสว่นหนึ่งของมหำนครปำรสี (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1
ชัว่โมง) น ำท่ำนเขา้ชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์Versailles Palace พระรำชวงัทีย่ิง่ใหญ่และสวยงำมแห่งหนึ่ง
ของโลกและนบัเป็นหนึ่งในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคปัจจุบนัดว้ย พระรำชวงัแวรซ์ำยสเ์ป็นอดตีพระรำชวงั
ในยุคสมยัของพระเจำ้หลุยสท์ี ่14 ทีส่รำ้งไดอ้ย่ำงวจิติรบรรจงจนกลำยเป็นตน้แบบของพระรำชวงัอื่นๆ 
มำกมำย เดมิทเีมื่อพระเจำ้หลุยสท์ี ่13 แหง่ฝรัง่เศสยงัทรงพระเยำว ์ทรงนยิมล่ำสตัวแ์ละทรงเหน็ว่ำต ำบล
แวรซ์ำยสน่์ำจะเหมำะแก่กำรประทบัเพื่อล่ำสตัว ์จงึโปรดเกลำ้สรำ้งพระต ำหนกัขึน้มำในปี 1624 โดยในช่วง
แรกเป็นเพยีงกระท่อมเลก็ๆ ส ำหรบัพกัชัว่ครำวเท่ำนัน้ เมื่อพระเจำ้หลุยสท์ี ่14 ขึน้ครองบลัลงัก ์จงึมพีระ
ประสงคท์ีจ่ะสรำ้งพระรำชวงัแหง่ใหม่ เพื่อเป็นศนูยก์ลำงในกำรปกครองของพระองค ์จงึเริม่มกีำรปรบัปรุง
พระต ำหนกัเดมิในปี 1661 โดยใชเ้งนิทัง้หมด 5 แสนลำ้นฟรงัค ์คนงำนอกี 30,000 คนและใชเ้วลำอยู่ถงึ 30 
ปีจงึแลว้เสรจ็ในปี 1688 ทุกสว่นท ำดว้ยหนิอ่อนสขีำวเป็นแบบอย่ำงศลิปกรรมทีง่ดงำมมำก น ำทำ่นชม
ภำยในพระรำชวงัทีม่กีำรแบ่งเป็นหอ้งต่ำงๆ อำท ิหอ้งบรรทม  หอ้งเสวย หอ้งส ำรำญ เป็นตน้ ทุกหอ้งลว้นมี
เครื่องประดบังดงำมตระกำรตำและภำพเขยีนทีม่ชีื่อเสยีงอำท ิหอ้งกระจก Galerie des Glaces หรอื The 
Hall of Mirrors เป็นหอ้งทีม่ชีื่อเสยีงมำกทีส่ดุซึง่เคยใชเ้ป็น หอ้งลงนำมในสญัญำสงบศกึระหว่ำงสมัพนัธมติร
กบัจกัรวรรดเิยอรมนั ในสงครำมโลกครัง้ที ่1 และใชเ้ป็นทีล่งนำม ในเมื่อเยอรมนีบุกตชีนะฝรัง่เศสใน
สงครำมโลกครัง้ที ่2 อกีดว้ย หอ้งนี้พระเจำ้หลยุสท์ี ่14 ทรงท ำกำรก่อสรำ้งเอง ภำยในหอ้งประกอบดว้ย
กระจกยกัษ์ 17 บำนทีเ่ปิดออกแลว้จะเหน็สวนแวรซ์ำยสอ์นัสวยงำม พระรำชวงัแวรซ์ำยสม์หีอ้งทัง้หมด 700 
หอ้ง รวมภำพวำดทัง้หมด 6,123 ภำพและงำนแกะสลกัทัง้หมด 15,034 ชิน้ พรอ้มฟังบรรยำยจำกมคัคุเทศก์
ทัง้ในสว่นของกษตัรยิแ์ละพระรำชนิีรวมทัง้หอ้งโถงกระจกทีท่ตูจำกสยำมไดเ้คยเขำ้เฝ้ำพระเจำ้หลุยสท์ี่ 14  

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เอ้าทเ์ลต็ La Valle Village (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) พรเีมีย่มเอ๊ำทเ์ลท็ขนำด

ใหญ่ทีอ่ยู่ทำงฝัง่ตะวนัออกของกรุงปำรสี ใหท้่ำนมเีวลำเลอืกซือ้สนิคำ้แบรนดเ์นมจ ำนวนกว่ำ 100 รำ้นคำ้ 
อำท ิArmani, Coach, Celine, Furla, Guess, Lacoste, Paul Smith, Marc Jacobs เป็นตน้  
***เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซ้ือสินค้า อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั*** 
จนไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดนิทำงกลบัสูก่รุงปำรสี  
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม Western Plus Paris Velizy Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีเ่ก้า ปารีส-สนามบินชารล์เดอโกลล ์
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

ใหท้่ำนเตรยีมตวัเชค็เอ๊ำทท์ีพ่กั จนไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดนิทำงสูส่นามบินชารล์เดอโกลล ์และเผือ่
เวลาให้ท่านท าคืนภาษีท่ีสนามบิน 

13.40 น. น าท่านออกเดินทางจากนครปารีสโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG931 
 

วนัทีสิ่บ  กรงุเทพฯ 
06.05 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีร่ีสแ์ละได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจ
มีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 

อตัราค่าเดินทาง  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 
 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัรต์ ัว๋เครื่องบิน** 
 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 5,500 บาท //  
ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,900 บาท ช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย ** 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมายเหต ุ

 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 15 ท่านตามล าดบั **ไม่มีราคาเดก็**
ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของบริษทัฯและจะต้องช าระมดัจ าหลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 เน่ืองจากเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแล้วไมส่ามารถยกเลิกหรอืเปล่ียนคนเดินทางได้รวมทัง้ไม่สามารถ Refund ตัว๋ได้  
กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรอืรว่มเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบริษทัทวัร ์ 
กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผูเ้ดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพรอ้มคณะได้  
***การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนัท าการ ซ่ึงผูเ้ดินทางจะต้องไปแสดงตวัด้วยตวัเอง
และได้รบัการสแกนน้ิวมือจากศนูยร์บัค ารอ้งของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการกรอกในใบ
รายละเอียดด้านล่าง และ ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อท าการนัดหมาย ** 
 
 
 

Europe Romance  
เยอรมนั-ออสเตรีย-เชก็ 10 วนั 7 คืน /TG  

มิ.ย.-ก.ย.2565 ต.ค.2565 

รำคำผูใ้หญ่ ทำ่นละ 91,500 94,500 
เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี (เดก็1 ทำ่นพกักบัผูใ้หญ่ 2 ทำ่น) มเีตยีง 89,500 92,500 
เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี (เดก็1 ทำ่นพกักบัผูใ้หญ่ 2 ทำ่น) ไม่มเีตยีง 87,500 90,500 
พกัเดีย่วเพิม่ ทำ่นละ 15,000 15,000 
ส ำหรบัทำ่นทีม่ตีัว๋โดยสำรเครือ่งบนิแลว้ รำคำทวัร์ทำ่นละ 62,900 62,900 
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อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิไทย เสน้ทำง กรงุเทพฯ- มวินิค // ปำรสี-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่ำโรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (2 ท่ำนต่อหอ้ง)เน่ืองจำกโรงแรมสว่นใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณี

ทีเ่ดนิทำง 3 ท่ำน ท่ำนตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช ำระค่ำพกัเดีย่วเพิม่  
 ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำร 
 ค่ำภำษสี ำหรบันกัท่องเทีย่วหรอืภำษเีมอืงส ำหรบักำรเขำ้พกัในเมอืงทุกแห่ง 
 ค่ำภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำธรรมเนียมบรกิำรมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่ำ, พระรำชวงัและหวัหน้ำทวัรข์องบรษิทัจำกกรุงเทพฯอ ำนวยควำม

สะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
 ค่ำประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ส ำหรบัซึง่เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยุเกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บำท (เฉพำะค่ำรกัษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ อนัเกดิจำกอุบตัเิหตุ อำท ิค่ำตัว๋
โดยสำร,ค่ำทีพ่กั, ค่ำอำหำรหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตำมเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) หำกสนใจซือ้ประกนัสขุภำพหรอื
ประกนัภยักำรเดนิทำงแบบอื่นๆ กรุณำตดิต่อเจำ้หน้ำทีท่วัร ์

 ค่ำภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึ่งเป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่16 
ม.ีค.2565 หำกมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสำรหรอืเพิม่เตมิภำยหลงัหรอืมกีำรเปลีย่นแปลงอตัรำกำรผกผนัค่ำน ้ำมนัหรอืภำษี
ใดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฎและเงื่อนไขของสำยกำรบนิ 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (20 กโิลกรมั/จ ำกดั 1 ใบ/ท่ำน) 
 ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 
 ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเครื่องดื่มและคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เอง ค่ำโทรศพัท ์ ค่ำซกัรดี ฯลฯ 
 ค่ำอำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
 ค่ำธรรมเนียมวซี่ำและค่ำบรกิำรดำ้นกำรนดัหมำยและเอกสำร ท่ำนละ 5,500บำท ช ำระพรอ้มค่ำทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
 ค่ำทปิพนกังำนขบัรถและทปิหวัหน้ำทวัรท์ีเ่ดนิทำงไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่ำนละ 1,900บำท ช ำระพรอ้มค่ำทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
 ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอืคนต่ำงดำ้ว 
 ค่ำทปิพนกังำนยกกระเป๋ำทุกแหง่ ซึง่ท่ำนจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิของท่ำนดว้ยตวัท่ำนเอง หรอืหำกตอ้งกำรกำร

บรกิำรยกกระเป๋ำจะตอ้งช ำระค่ำทปิตำมทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
 ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋ำหรอืของทีร่ะลกึ 
 สญัญำณ wifi และค่ำอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้สว่นพืน้ทีส่ำธำรณะภำยในโรงแรมทีม่กีำรใหบ้รกิำรฟรหีรอืบำงโรงแรม

อำจมใีหบ้รกิำรบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยู่กบันโยบำยของแต่ละโรงแรม)  
 ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรบัค่ำน ้ำมนั, ค่ำธรรมเนียมวซี่ำทีน่อกเหนือจำกทีร่ะบุหรอืค่ำแปล 
เอกสำร, ค่ำบรกิำรทีเ่กีย่วกบัวซีำ่ , ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจโควดิก่อนเดนิทำงออกจำกประเทศไทยและก่อนเดนิทำงกลบั
ประเทศไทยหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 

 ค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบักำรท ำ Vaccine Passport 
 คำ่ธรรมเนียมกำรตรวจ PCR-Test ก่อนเดนิทำงเขำ้เยอรมนัผลตรวจไมเ่กนิ 48 ชัว่โมงก่อนเดนิทำง (ทัง้นี้อาจมกีาร

เปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสถำนกำรณ์โดยดจูากประกาศจากทางภาครฐัของเยอรมนัเป็นส าคญั) 
 กำรลงทะเบยีนขอ้มลูขำเขำ้หรอื Entry Form ก่อนเดนิทำงเขำ้เยอรมนั ในระบบ 

https://www.einreiseanmeldung.de/#/  (ทัง้นี้อำจมกีำรเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสถำนกำรณ์โดยดจูำกประกำศจำกทำง
ภำครฐัของเยอรมนัเป็นส ำคญั)  

https://www.einreiseanmeldung.de/#/
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 ค่ำธรรมเนียมบรกิำรเกีย่วกบักำรด ำเนินกำรลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass (ตอ้งลงทะเบยีนออนไลน์ในระบบ Thailand 
Pass ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนักอ่นวนัเดนิทำง https://tp.consular.go.th/)  (ทัง้นี้อำจมกีำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยูก่บั
สถำนกำรณ์โดยดจูากประกาศจากทางรฐับาลเป็นส าคญั) 

 ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจโควดิและค่ำโรงแรม (AQ / SHA Plus) เมื่อเดนิทำงถงึไทย (ทัง้นี้อำจมกีำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไข
ขึน้อยูก่บัสถำนกำรณ์โดยดจูากประกาศจากทางรฐับาลเป็นส าคญั) 

 ภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% (เฉพำะในกรณีทีต่อ้งกำรใบก ำกบัภำษเีท่ำนัน้) 
 

ขัน้ตอนการสมคัรร่วมเดินทางกบัทวัร ์

ขัน้ตอน 1 สง่แจง้เรื่องหรอืแบบฟอรม์กำรจองทวัร ์+ Copy passport ทีย่งัไม่หมดอำยุ และจะตอ้งมอีำยไุม่ เหลอืไม่
น้อยกว่ำ 6 เดอืน และกรอกฟอรม์รำยละเอยีดสว่นตวัเพิม่เตมิ เมื่อทำงบรษิทัฯ ไดเ้อกสำรครบทกุท่ำนที่
เดนิทำงแลว้ จะเริม่ด ำเนินกำรลงทะเบยีนตำมขัน้ตอนทีป่ระเทศปลำยทำงก ำหนด 

ขัน้ตอน 2 สง่แบบฟอรม์กรอกรำยละเอยีดเกีย่วกบักำรนดัหมำยกำรท ำวซี่ำโดยละเอยีด เพื่อทำงเจำ้หน้ำทีจ่ะ
ด ำเนินกำรนดัหมำยยื่นวซี่ำพรอ้มเอกสำรประกอบเบือ้งตน้ทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรท ำนดัหมำย 

ขัน้ตอน 3 ท่ำนช ำระเงนิค่ำทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อยก่อนกำรเดนิทำง 21 วนั เพื่อทีท่ำงบรษิทัจะ 
ไดน้ ำไปเป็นค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ในกำรเดนิทำงของคณะทวัร ์

 
การช าระเงิน 

ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 30,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็ทนัที
หลงัจำกกำรจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 30 วนัก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว 
 
การยกเลิก 
1.หำกมกีำรยกเลกิไม่น้อยกว่ำ 21 วนัก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำ โดยทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์
ในกำรเกบ็ค่ำใชจ้่ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ อำท ิค่ำมดัจ ำตัว๋โดยสำรเครื่องบนิ, ค่ำธรรมเนียมและค่ำบรกิำรในกำรขอวซี่ำ และ
ค่ำใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอื่นๆ 
2.หำกมกีำรยกเลกิไม่น้อยกว่ำ 15 วนัก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ 50% ของค่ำทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเกบ็ค่ำใชจ้่ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ อำท ิค่ำมดัจ ำตัว๋โดยสำรเครื่องบนิ, ค่ำธรรมเนียมและค่ำบรกิำรในกำรขอวซี่ำ 
และค่ำใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอื่นๆ 
3. หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 15 วนัท ำกำรก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 
4.กรณีทีต่อ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ กรณีทีล่กูคำ้อยู่ต่ำงจงัหวดั ใหท้่ำนตดิต่อเจำ้หน้ำทีท่วัร์ก่อนออกบตัรโดยสำรทุกครัง้ 
หำกออกบตัรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หน้ำทีท่ำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ 
 
หมายเหต ุ 
o ผูท้ีส่ำมำรถเดนิทำงเขำ้ยโุรปไดน้ัน้ จะตอ้งไดร้บักำรฉีดวคัซนีครบโดสตำมชนิดของวคัซนี ไม่น้อยกว่ำ 14 วนัก่อนกำร

เดนิทำง โดยตอ้งเป็นวคัซนีทีป่ระเทศเยอรมนัใหก้ำรรบัรอง และควรมเีอกสำรรบัรองกำรฉีดวคัซนีรวมถงึวคัซนีพำสปอรต์ 
o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไม่สำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกว่ำจะไดร้บักำรยนืยนั
จำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่ำสำมำรถคนืเงนิได ้

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่ำเสยีหำย เนื่องจำกภยัธรรมชำต ิหรอืเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท ำให้
ไม่สำมำรถเดนิทำงไป-กลบัไดต้ำมก ำหนดกำรเดนิทำงของรำยกำรทวัร ์ 

https://tp.consular.go.th/
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o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น หรอืควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมที่กอง
ตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไม่อำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซี่ำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คน

ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำรอนัเกดิจำกสำยกำรบนิ 

ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรอืเสยีหำย
ของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภำระควำมรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในน ้ำหนกัสว่น
ทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มกีำรรณรงคเ์รื่องกำรงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องกำรสบูบุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไม่สะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำค่อนขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขำ้
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่ำเขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรล่ำชำ้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไม่มกีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่ำน 
เน่ืองจำกไดช้ ำระค่ำ Reservation Fee ไปแลว้  

o เน่ืองจำกรำยกำรทวัรน้ี์เป็นเหมำจ่ำยเบด็เสรจ็ หำกท่ำนสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆ ตำมรำยกำร หรอืถูกปฎเิสธกำรเขำ้
ประเทศไมว่่ำในกรณีใดกต็ำม ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 

o เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงนิมดัจ ำหรอืค่ำทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบรษิทัฯแลว้ ทำงบรษิทัฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลง
ต่ำงๆ ทัง้หมด 

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิำรณำก่อนกำรจองทวัร ์
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ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

 
1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอำจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อำจจะไมม่เีครือ่งปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไมม่อี่ำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน 

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทำงนี้สำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนบัแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทำง  

o หน้ำหนงัสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีน้ำว่ำงส ำหรบัวซี่ำอย่ำงน้อยไม่ต ่ำกว่ำ 3 หน้ำ   
o หำกท่ำนเปลีย่นหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรยีมเล่มเก่ำใหด้ว้ยเน่ืองจำกประวตักิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำ  
o ท่ำนทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไมจ่ ำเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทำงนัน้ๆ 

หลกัฐานการยืน่วีซ่าสถานทตูฝรัง่เศส 
***การย่ืนวีซ่าฝรัง่เศส ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS FRANCE*** 

ใช้เวลาพิจารณาอนุมติัวีซ่า 15-21 วนัท าการ  
เอกสารในการขอวีซ่า  (กรณุาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถำนทตูฝรัง่เศสไม่อนุญำตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพำสปอรต์ระหว่ำงทีส่ถำนทตูพจิำรณำวซี่ำ 
2. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรือ่งการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตน

พ านักหรอืศึกษาอยู่เท่านัน้ 
3. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทัทวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูต้องจะช่วยให้การ

พิจารณาของสถานทูตง่ายขึน้ 
หมายเหต ุ กรณีลกูคำ้ท่ำนใดมกีำรใชพ้ำสปอรต์เดนิทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวซี่ำ ลกูคำ้ตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบล่วงหน้ำเพื่อ
วำงแผนในกำรขอวซี่ำของท่ำน 
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o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตรจ านวน 2 รปู 

เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉำกหลงัสขีำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทตูจะตอ้งสแกน

รปูลงบนวซี่ำ (ไม่ควรสวมเสือ้สขีำว) 
- รปูถ่ำยหน้ำตรงหำ้มใสแ่ว่น, หำ้มคำดผมและหำ้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้ำตำ, หำ้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อำยส ์** 
 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ ำเนำสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  
- หำกเดก็อำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี และยงัศกึษำอยู่ถงึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทตูขอส ำเนำสตูบิตัรดว้ยและกรุณำ

แนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
 
 

4. หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
5. ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
6. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
7. ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
8. ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 
9. หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

*** การสะกดช่ือ นามสกลุของผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือ
เดินทาง มิเช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบัพิจารณา (ส าคญัมาก) *** 
- กรณีลูกจ้างใชใ้บรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่เป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้(ตวัจรงิ) โดยมรีำยละเอยีดกำรเขำ้

ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน (หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำนออกมำไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจำกวนัยื่นวซี่ำ) เป็นตน้ 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการใชห้นงัสอืรบัรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต ำแหน่ง, 

อตัรำเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอื องคก์ร พร้อมใบลำและ ส ำเนำบตัรประจ ำตวั
รำชกำร 1 ชุด(หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำนออกมำไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจำกวนัยื่นวซี่ำ) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ หรอื ส าเนาหนังสือรบัรอง
ความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคดัมาไม่ต า่กว่า 3 เดือน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หำกไมม่อีำชพีหรอืเป็นแม่บำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส 
 หำกสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพร้อม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส ำเนำสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

 
- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้  จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่ำใชจ้่ำย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน

ทำงดำ้นกำรเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรบัรองค่ำใชจ้่ำย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ  (กรณีนี้หำก
ควำมสมัพนัธไ์ม่สำมำรถสบืได ้หรอืไม่เป็นควำมจรงิ ท่ำนอำจถกูปฏเิสธกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษาใชห้นงัสอืรบัรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษำ 
 จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็นภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
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10. หลกัฐานการเงิน 
- ใช้สเตทเม้นทเ์งินฝากออมทรพัยส่์วนตวั(Bank Statement) อพัเดทไม่เกิน 10 วนัก่อนย่ืนพร้อม

ถ่ายส าเนาย้อนหลงั 6 เดือนแสดงช่ือเจ้าของบญัชี  โดยช่ือและนามสกลุต้องสะกดให้ถกูต้อง
ตามหน้าพาสปอรต์ 

- หำกมกีำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำส ำเนำหน้ำแรกทีม่ชีื่อเจำ้ของบญัชขีองเล่มเก่ำทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝำกเป็นปัจจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝำกในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงส ำเนำสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อำท ิเช่น บญัชเีงนิฝำกประจ ำ 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองค่ำใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งท ำจดหมำยรบัรองค่ำใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภำษำองักฤษ
พรอ้มระบุควำมสมัพนัธเ์พื่อชีแ้จงต่อสถำนทตู 1 ฉบบัโดยเฉพำะคู่สำม-ีภรรยำ จะตอ้งมสี ำเนำสมดุบญัชกีำรเงนิสว่นตวั
ประกอบดว้ยแมว้่ำจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็ำม หำกมกีำรเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกว่ำตอ้งท ำจดหมำย
รบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มระบชุื่อและควำมสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถำนทตูเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี ***ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา 

 
11. กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง) 

- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองบดิำหรอืมำรดำ 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป

ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกบั
มำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำก
อ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้่ำ
ท่ำนจะถูกปฏเิสธวซี่ำ สถำนทตูไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำยและ
โปรดแต่งกำยสภุำพ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะสง่เจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทตูขอ
เอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัสง่เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซ่ีำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตู ยกเลกิวซ่ีำของ
ท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีำรขอใชห้นงัสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยื่นวซี่ำ ท่ำนสำมำรถจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้รำบ
ล่วงหน้ำ แต่หำกกรณีท่ำนทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทำงก่อนก ำหนดวนัยื่นวซี่ำและท่ำนไม่สำมำรถน ำหนงัสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั 
ท่ำนนัน้จะตอ้งมำยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถำนทตูตำมก ำหนดกำรของสถำนทตูเช่นเดยีวกนั  ** 
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 ***   ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตำมทีร่ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซีำ่อนัเนื่องมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซี่ำปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซี่ำท่องเทีย่ว 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้ำ่นหลงัจำกทวัรอ์กเดนิทำงภำยใน 20 วนั 
โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนึงถงึประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำงเป็น
หลกั 

 
 

*********************************************************************************************************** 
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กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทตูขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย).......................................................... (ภาษาองักฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานที่ เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

    ............................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์............................. 

  ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above(ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

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

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น................................................................... 
 

 โทรศพัทมื์อถือ................................................อีเมลล ์........................................................................... 
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5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

 ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

 ............................................................................................................  รหสัไปรษณีย ์............................. 
  

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

 โทรศพัท.์...........................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี).................................  
 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย.......................................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)........................................................................................................          

 
8.  ทา่นเคยไดวี้ซา่เชงเกน้เดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่ ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

กรณีท่ีเคยไดวี้ซา่เชงเกน้ วีซา่ออกโดยสถานทูตใด......................................................................... 
 

    วีซา่ใชเ้ดินทางตัง้แตว่นัท่ี...................................... ถึงวนัท่ี......................................... รวม........... วนั 
 

ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  

 

กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ............................................................... 
 

9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 

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

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ ......................................................................................................................... 
 

ความสมัพนัธก์บัทา่น ......................................................................................................................................... 
 

เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่  ........ เดินทางดว้ยกนั   ......... ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

