1
FEY001 WONDER EUROPE FRANCE SWITZERLAND GERMANY 8D5N

รหัสโปรแกรม : 23249 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

FEY001 WONDER EUROPE FRANCE SWITZERLAND GERMANY 8D5N
WONDER EUROPE FRANCE SWITZERLAND GERMANY 8วัน5คืน
ชมความมหัศจรรย์ 3 ประเทศดังของยุโรป
ปารีส
หอไอเฟล พิพธิ ภัณฑ์ลฟู ร์ ประตูชยั ฝรัง่ เศส ถนนฌ็องเซลิเซ่
สวิส
พิชติ ยอดเขา Stanserhorn โดยกระเช้าเปิดประทุนชมวิว360องศา
เทีย่ วชมความงาม เมืองลูเซิรน์ และ เมืองโลซานน์
เยอรมัน เทีย่ วเมืองมิวนิค พิพธิ ภัณฑ์ BMW และ Allianz Arena
ถ่ายภาพกับปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์
พิเศษ!! เมนูขาหมูเยอรมันแบบต้นตำรับ
อาหารทีเ่ ป็นตำนานและเป็นทีร่ จู้ กั ของนักท่องเทีย่ วทั่วโลก
เดินทางโดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครือ่ ง 30 kg. / CARRY ON 7 Kg.
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วันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

13-20 มิ.ย. 65

55,900

เด็ก 2-11 ปี
เสริมเตียง
55,900

เด็ก 2-11 ปี
ไม่เสริมเตียง
47,400

พักเดีย่ วเพิม่

ทีน่ งั่

12,500

20

หมายเหตุ

>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซา่ และค่าบริการ 6,500 บาท <<
◼ FLIGHT
DEPARTURE : : EY407 BKK-AUH 19:30 – 23:10
EY031
AUH-CDG 02:15 – 07:45
RETURN
: EY006
MUC-AUH 12:10 – 19:55
EY402
AUH-BKK 22:35 – 08:05
ว ันทีห
่ นึง่

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะเปลีย
่ นเครือ
่ ง

16:30 น.

พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน้ 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน สายการบินเอทิฮดั
แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง
19:30 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY407
23:10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
ว ันทีส
่ อง
ท่าอากาศยานอาบูดาบี-ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล-เมืองปารีส-หอไอเฟลั
ประตูชยฝร
ง่ ั เศส-ถนนฌ็องเซลิเซ่-พิพธ
ิ ภ ัณฑ์ลูฟร์-เมืองดีจอง
 อาหาร เทีย
่ ง,เย็น

02:15 น. นำท่านเดินทางสูถ่ ึง ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรัง่ เศส เที่ยวบินที่ EY031
07:45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรัง่ เศส นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคน
เข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) นำ
ท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการ ทางศุลกากรและตรวจรับ
สั ม ภาระเรี ย บร้ อยแล้ วนำท่ านขึ ้ น รถโค้ ช ปรั บ อากาศเดิ น ทางสู่ เมือ งปารีส
(Paris) (ระยะทาง 27 ก.ม. / 45 นาที) เก็บภาพความประทับใจกับแลนด์มาร์ค
โด่งดังของเมืองปารีส หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญ
ของประเทศฝรั ่งเศส ตั วอาคารก่ อสร้างโดยโครงเหล็ กทั้ งหมด มี ความสูง
ประมาณ 300 เมตร(เทียบกับตึกประมาณ 75 ชั้น) สร้างเป็นรูปแบบหอคอย โดย
ถูกตั้งตามชื่อของสถาปนิกที่คนออกแบบชื่อว่า “กุสตาฟ ไอเฟล” ซึ่งเป็นทั้ง
วิศวกรและสถาปนิกชื่อดังของฝรั่งเศสในยุคนั้น ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง
งานเหล็กโดยเฉพาะ หอไอเฟลสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นผลงานในการเฉลิมฉลองวัน
ครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏิวัติประเทศฝรั่งเศส และเพื่อแสดงถึงความร่ำรวย
ยิ่งใหญ่ รวมถึงความสำเร็จในยุคอุตสาหกรรมของประเทศในขณะนั้นด้วย
ประตูชยั ฝรัง่ เศส (Arc de Triomphe) หรือเรียกเต็มๆว่า อาร์กเดอทรียงฟ์เดอ
เลตวล เป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่ออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า
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200 ปีสร้างขึ้นปี พ.ศ. 2349 มีความสูง 49.5 เมตร มีความกว้าง 45 เมตรและมีความลึกถึง 22 เมตร ถูกจัดอันดับเป็นประตูชัยที่ใหญ่อันดับ
2 ของโลกหลังจากที่จักรพรรดิ นโปเลียนที่ 1 ได้รับชัยชนะจากยุทธการเอาสเตอร์ลิทซ์ ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานกว่าสามสิบปี ใช้ศิลปะ
คลาสสิคใหม่ที่ดัดแปลงมาจากสถาปัตยกรรมโรมันโบราณโดยการใช้รูปปั้นแกะสลักจากช่างแกะสลักคนสำคัญแห่งยุค มีรูปแกะสลักที่เป็น
สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ การปลุกใจ รวมทั้งสดุดีการเสียสละแก่วีรชนทหารกล้าที่ทำเพื่อประเทศฝรั่งเศส ต่อมาถูกตั้งให้เป็นอนุสรณ์ของทหาร
ฝรั่งเศสในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามที่ทำเพื่อประเทศฝรัง่ เศสอีกด้วย จากนั้นไปที่ถนนที่มีชื่อเสียงที่
โด่งดังที่สุดในฝรั่งเศส ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นหนึ่งในถนนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในฝรั่งเศส ย่านศูนย์การค้าระดับพรีเมียม
แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกทุกแบรนด์ ร้านอาหารที่มีความหรูหราอลังการ ถือว่าเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงปารีส ย่านการค้าที่มี
ค่าเช่าที่แพงที่สุดในโลก และยังถูกจัดอันดับให้เป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก ตึกส่วนใหญ่บนถนนฌ็องเซลิเซ่เป็นสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสาน
ศิลปะ Art Deco กับการตกแต่ง สไตล์ Art Nouveau เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว จากนั้นเก็บภาความประทับใจด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟร์
(Louvre Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของเมืองปารีส จากผลงานที่จัดแสดงไปจนถึงความเก่าแก่และยิ่งใหญ่ของสถานที่
ทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความสำคัญระดับโลก ก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าฟิลิปที่ 2 ก่อนที่จะถูกขยายให้เป็นพระราชวังหลวง ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์
ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็นสถานที่เก็บรักษาผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าไว้มากกว่า 400,000 ชิ้น
 รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง (Dijon) (ระยะทาง 315 ก.ม. / 4 ชม. 30 นาที) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของไวน์ชั้นเลิศ และยังเป็นเมือง
หลวงของแคว้นเบอร์กันดี (Burgundy region เป็นเมืองหลวงที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ของแคว้นเบอร์กันดีและฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ในเรื่องของการผลิตไวน์ นอกจากวัฒนธรรมเกี่ยวกับไวน์และการปลูกองุ่นแล้ว เมืองดีจองยังเป็นอีกเมือ งที่มี
ความเกี่ยวพันกับคริสต์ศาสนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากการมีโบสถ์คริสตจักรจำนวนมากตั้งอยู่ภายในเมือง
 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)
ที่พัก : Ibis style Dijon Gare 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

ว ันทีส
่ าม
เมืองดีจอง-เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์-มหาวิหารแห่งโลซานน์- Place de la
Palud - Escaliers du Marche-Château d'Ouchy-Promenade-เมืองลูเซิรน
์ -สิงโตหินแกะสล ัก-สะพาน
ไม้ชาเปล
 อาหาร เชา้ ,เทีย
่ ง,เย็น

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
(ระยะทาง 201 ก.ม. / 3 ชม.) เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบเจนี วา
ทางด้านเหนือ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มีภูเขาโอบล้อม พร้อมทั้งทะเลสาบกว้าง
ใหญ่ ผู้คนส่วนใหญ่ในเมืองจะพูดภาษาฝรั่งเศส เพราะเมืองโลซานน์อยู่ใกล้กับ
ชายแดนประเทศฝรั่งเศส สภาพบ้านเรือนของโลซานน์เต็มไปด้วยตึกและอาคาร
รูปทรงคลาสสิกในช่วงสมัยศตวรรษที่ 12-14 มีบรรยากาศเงียบสงบไม่วุ่นวาย
มีระบบรถไฟฟ้าใต้ดินให้บริการอย่างทั่วถึง เมืองนี้ยังเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่ดีที่สุด
แห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ด้วย จากนั้นให้ท่านชมบรรยากาศของเมืองย่าน
เมืองเก่าสมัยโบราณ ชม มหาวิหารแห่งโลซานน์ (Cathédrale de Lausanne)
มหาวิหารแห่งโลซานน์ หรือชื่อเต็มคือ อาสนวิหารน็อทร์ -ดามแห่งโลซาน เป็น
โบสถ์คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ระดับอาสนวิหารประจำเมืองโลซานน์ สร้างด้วย
สถาปัตยกรรมสไตล์โกธิก บริเวณซุ้มทางเข้ามีการแกะสลักอย่างสวยงาม
Place de la Palud เป็นจตุรัสใจกลางเมืองเก่าเมืองโลซานน์ ที่จัตุรัสคือศาลา
กลางของเมืองมีน้ำพุที่สวยงามมีร้านอาหาร บาร์ และแหล่งช้อปปิ้ง Escaliers
du Marche หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามที่สุดในเมืองโลซานน์ เป็นเส้นทาง
เดินเท้าที่ทอดยาวจาก Place de la Palud เพื่อเชื่อมพื้นที่โดยรอบประกอบด้วย
ร้ านค้ า ร้ านอาหาร และคาเฟ่ ต ่ างๆมากมาย ย่ า น Promenade เป็ น ย่ า น

 อาหาร เทีย
่ ง,เย็น
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ใกล้เคียงริมทะเลสาบของ Ouchy ทางเดินเล่นเรียงรายไปด้วยดอกไม้ท่ามกลางท่าเรือเก่าและใหม่ ในใจกลางของปราสาทนี้มีปราสาทศตวรรษ
ที่ 12 ปราสาท Château d'Ouchy ปราสาทมีขนาดเล็กที่ท่าเรืออุสซี ตั้งโดดเด่นจากระยะไกล สามารถเดินรอบๆกับสภาพแวดล้อมที่สวยงาม
 รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)
เดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเทีย่ วยอดนิยมอันดับหนึง่ ของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา (ระยะทาง 212
ก.ม. / 3 ชม.) จากนั้น นำท่านชม สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการ
สละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาว
ถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่าน แม่น้ำรอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่
ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิสตลอดทาง

 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)
ที่พัก : Hotel Inn Express – Luzern -Kriens 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

ว ันทีส
่ ี่ เมืองลูเซิรน
์ -ยอดเขา Stanserhorn-เมืองซูรค
ิ -สะพาน Münsterbrücke -โบสถ์ Fraumünsterโบสถ์ Grossmünster-โบสถ์เซนต์ปีเตอร์-ถนนบานโฮฟสตราเซอร์ -เมืองฟุสเซ่น ประเทศเยอรม ัน- St.
Mang's Abbey
 อาหาร เชา้ ,เทีย
่ ง,เย็น

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)
พาทุกท่านไปชม ยอดเขา Stanserhorn โดยพาทุกท่านนั่งกระเช้าเปิดประทุนชมวิวแบบ 360 องศา ด้วยเหตุที่มีทิวทัศน์ชนบทสวยๆของแท้
ของเมือง Stans ผ่านเข้ามาในสายตาเป็นฉากๆ บรรยากาศรอบข้างสวยมาก ลมพัดเย็นสบาย ผ่านทุ่งหญ้า และเหมือนจะอุปทานว่าได้กลิ่น
 อาหาร เทีย
่ ง,เย็น
หอมของท้องทุ่งโชยมาเป็นระยะๆ ให้ทุกท่านได้ชื่นชมวิวทิวทัศน์ของเมืองลูเซิร์น ทัศนียภาพของทะเลสาบ ลูเซิร์น และมองเห็นชุมชนขนาด
ต่างๆกระจายอยู่รอบๆบริเวณทะเลสาบจากยอดเขาสุงแห่งนี้ อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จนสมควรแก่เวลานัดหมาย พาทุกท่านนั่ง
Cabrio cable car ลงสู่ด้านล่าง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 65 ก.ม. / 1 ชม.)

เที ่ ย ง

 รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)
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เย็น

พาท่านเก็บภาพความประทับใจกับสถานที่ต่างๆ เริ่มต้นที่
สะพาน Münsterbrücke หรื อ เป็ น ที ่ ร ู ้ จ ั ก กั น ในนาม
Helmhausbrücke เป็นสะพานข้ามถนนและเดินเท้าที่เปิด
ขึ้นในปี 2381 ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำ Limmat ในใจกลางเมืองซู
ริก สะพาน สามารถเดินข้ามไปมาได้ ระหว่างสองฝั่งของ
โบสถ์สำคัญของซูริค ฟากนึงมี โบสถ์ Fraumünster ที่
เลื่องชื่อเรื่องความงดงามของกระจกสี ซึ่งโบสถ์นับเป็น
ไอไลท์ของเมืองชูริคเลยก็ว่าได้ เป็นโบสถ์นิกายโปรแตส
แตนท์ ท ี ่ ม ี จ ุ ด เด่ น อยู ่ ท ี ่ เ ป็ น หอคอยตึ ก คู ่ แ ฝด และ
สถาปั ต ยกรรมแบบโรมั น และอี ก ฝากเป็ น โบสถ์
Grossmünster จึงนำเสนอออกมาในรูปแบบประตูแกะสลักในศิลปะยุคกลาง อิฐหินถูกใช้ในการก่อสร้างตัวโบสถ์ ยังมีการตกแต่งด้วย
หน้าต่างกระจกที่มีสีสันทันสมัยโดยจิตรกรชาวสวิส Augusto Giacometti นอกจากนี้ยังมีประตูทองสัมฤทธิ์หรูหราที่ตั้งอยู่ทางฝั่งทิศเหนือ
และทิศใต้ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Church) ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค ไฮไลท์ที่สำคัญคือมีอนาฬิกาขนาดใหญ่โดย
หน้าปัดของหอนาฬิกามีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.7 เมตร ขึ้นชื่อว่าเป็นหอนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป จากนั้นอิสระให้ท่านชอปปิ้งตาม
อัธยาศัยที่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) ถนนนี้ความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร ที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็นถนนช้อป
ปิ้ง มีร้านค้าให้ได้เลือกซื้อของกันมากมาย ได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่แพงที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็น Gucci, Armani, Prada, Chanel,
Dior, Burberry, เป็นต้น ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรูเป็นจำนวนมาก จากนั้นนำท่านชม เมืองฟุสเซ่น (Füssen)
(ระยะทาง 229 ก.ม. / 3.15 ชม.) เป็นเมืองขนาดเล็กๆ ตั้งอยู่ในแควนบาวาเรีย ประเทศเยอรมัน และยังเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ห่างจากชายแดน
ของประเทศออสเตรียเพียง 5 กิโลเมตรอีกด้วย St. Mang's Abbey เป็นโบสถ์เบเนดิกติน ก่อตั้งขึ้นในครึ่งแรกของศตวรรษที่ 9 ที่เป็น
กรรมสิทธิ์ของเจ้าชาย Bishops of Augsburg นี่คือสถานที่ที่มีมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากที่สุดในใน Fussen และเป็น
ความภาคภูมิใจของชาว Fussen ทำให้นึกถึงความรุ่งเรืองของเมือง
 รับประทานอาหารเย็น (มือ้ ที8่ )
พิเศษ!! เมนูขาหมูเยอรมันแบบต้นตำรับชือ่ ดังของประเทศเยอรมันอาหารทีเ่ ป็นตำนานและเป็นทีร่ จู้ กั ของนักท่องเทีย่ วทัว่ โลก มีชอื่ เสียงมาช้า
นานและยังทรงอิทธิพลอยูใ่ นปัจจุบนั
ที่พัก : MY Park hotel 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

ว ันทีห
่ า้ เมืองฟุสเซ่น-เมือง Hohenschwangau-ปราสาทนอยชวานสไตน์- เมืองอินกอลสตาดท์- Ingolstadt
Village Outlet-เมืองมิวนิค
 อาหาร เชา้ ,เย็น

เช้า

 รับ ประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9)
นำท่าน ถ่ายภาพด้านหน้าของ ปราสาทเทพนิยาย
นอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ปราสาทนอย
ชวานสไตน์เป็นปราสาทของ กษัตริย์ลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย
(King Ludwig II of Bavaria) ตั้งอยู่บนภูเขาซึ่งห่างจากเมือง
มิวนิคประมาณหนึ่งร้อยกว่ากิโลเมตร จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่
ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองมิวนิค มักจะเดินทางออก
จากเมืองไปเที่ยวชม สำหรับตัวปราสาทมีความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมในยุคกลางและมีการออกแบบอิงตามบทประพันธ์
ของอุปรากรเรื่องอัศวินหงส์ (The Swan Knight) ของริชาร์ด
วากเนอร์ (Richard Wagner) นอกจากนี้ความสวยงามอลังการ

 อาหาร เทีย
่ ง,เย็น
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ของปราสาทนอยชวานสไตน์ยังได้สร้างแรงบันดาลใจต่อให้กบั วอลท์ ดิสนีย์ (Walt Disney) นำไปเป็นต้นแบบปราสาทของเจ้าหญิงนิทรา (Sleeping Beauty
Castle) ที่ดิสนีย์แลนด์อีกด้วย ด้วยเหตุนี้ปราสาทนอยชวานสไตน์จึงถูกขนานนามว่าเป็นปราสาทแห่งเทพนิยายนับแต่นั้นมา ที่นี่จึงจัดเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์ก
ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอินกอลสตาดท์ (Ingolstadt) พาทุกท่าน อิสระช้อปปิ้งที่ Ingolstadt Village
Outlet เป็นเอาท์เล็ทจำหน่ายสินค้าแบรด์เนมชื่อดังต่างๆ และมีบางช่วงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆ ทำให้เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจาก
นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการช็อปปิ้งสินค้า สตรีทแบรด์และแบรนด์เนม โดยปัจจุบันเอาท์เล็ทแห่งนี้เต็มไปด้วยเสื้อผ้าที่ทันสมัยเอาใจสายช้อปปิ้ งทั้งผู้หญิงและ
ผู้ชาย เครื่องประดับ รองเท้า แฟชั่นหลากหลายสไตล์ให้ได้เลือกช้อปปิ้งกัน และยังมีร้านอาหารหลากหลายให้ทุกท่านได้เลือกลอง อีกทั้งยังมีร้านอาหารประจำ
ถิ่น คาเฟ่ ขนมหวานอีกด้วย อิสระอาหารเทีย่ งเพือ่ ไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน เดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) (ระยะทาง 81 ก.ม. / 1.30
ชม.) นับเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับสามของประเทศเยอรมันรองจากเบอร์ลินและฮัมบวร์ค โดยอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาวาเรียและตั้งอยู่ทางตอนใต้
ของเยอรมัน เสน่ห์ของเมืองนี้มีมากมายหลายสิ่งทั้งทำเลของตัวเมืองที่อยู่บนแม่น้ำอีซาร์ เหนือเทือกเขาแอลป์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวประวัติศาสตร์ รวมทั้ง
สถาปัตยกรรมของตึกอาคารที่มีการอนุรักษ์ความดั่งเดิมได้อย่างดีงาม เรียกได้ว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่น่าเที่ยวมากเช่นกัน
เย็น
 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่10)
ที่พัก : Leonardo Hotel Munich city South 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

ว ันทีห
่ ก เมืองมิวนิค-พิพธ
ิ ภ ัณฑ์ BMW-อ ัลลิอ ันซ ์ อารีนา
่ -โบสถ์แม่พระมิวนิค-พระราชว ังนิมเฟนเบิรก
์
้
 อาหาร เชา,เทีย
่ ง

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่11)
พาทุกท่านไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวของ เมืองมิวนิค (Munich) พาทุกท่านไปถ่ายภาพด้านหน้ากับ พิพิธภัณฑ์ BMW เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัด
แสดงรถยนต์ยี่ห้อ BMW ที่ทั่วโลกรู้จักกันเป็นอย่างดีพิพิธภัณฑ์แห่งนี้โดดเด่นตั้งแต่สถาปัตยกรรมรูปถ้วยหงาย หากถ่ายภาพจากมุมสูง จะ
อาหาร เทีย
่ งง,เย็
น
เห็นสัญลักษณ์โลโก้ของ BMW ที่เคยเห็นกันอย่างคุ้นเคยที่หน้ารถยนต์แบรนด์นี้ โดยมีอาคารของ BMW รู
ปทรงกระบอกทรงสู
ซึ่งออกแบบ
สถาปัตยกรรมอย่างยอดเยี่ยม นับ เป็นอาคารทันสมัย ภายในจัดแสดงวิวัฒนาการรถยนต์ของ BMW ที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1916 จนสร้าง
ชื่อเสียงไปทั่วโลก เป็นการย้ำให้รู้ว่า มิวนิคคือต้นกำเนิดของรถยนต์ BMW ถ่ายภาพกับ อัลลิอันซ์ อารีน่า (Allianz Arena) เปิดเมื่อปี ค.ศ.
2005 เป็นสนามบ้านของสโมสรฟุตบอลทีมบาเยิร์นมิวนิค มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ ตัวอาคารสนามกีฬาสร้างขึ้นจาก ETFE -foil
ซึ่งเป็นแผงอากาศที่ถูกทำให้พองขึ้น มองเห็นเป็นสีขาวแต่ละแผงสามารถส่องสว่างด้วยแสงสีขาวสีแดงหรือสีน้ำเงินโดยสีจะเปลี่ยนไปตามเกม
ของทีมเหย้า

เที่ยง

 รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่12)
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จากนั ้น ชมด้านนอก โบสถ์แ ม่พระมิวนิ คหรืออาสนวิหาร
มิ ว นิ ค (Cathedral of Our Dear Lady) เป็ น โบสถ์ คริ ส ต์
ระดับอาสนวิหารของนิกายโรมันคาทอลิกในเมืองมิวนิค โดย
โบสถ์แห่งนี้มีประวัติย้อนไปถึงก่อนศตวรรษที่ 12 โดยอาคาร
หลักแรกเป็นอาคารสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ ก่อนที่จะถูกรื้อ
สร้ า งใหม่ ใ นปลายศตวรรษที ่ 15 โบสถ์ แ ห่ ง นี ้ ถ ื อ เป็ น
สัญลักษณ์ของนครมิวนิคในฐานะเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย
อีกด้วย จึงเป็นโบราณสถานที่สำคัญและเป็นหนึ่งในสถานที่
ของคริ ส ต์ ศ าสนิ ก ชนเข้ า มาชมอย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง รวมทั้ ง
นักท่องเที่ยวที่มาเมืองนี้ด้วย ถ่ายภาพด้านหน้า พระราชวังนิมเฟนเบิรก์ (Nymphenburg Palace) หนึ่งในพระราชวังขนาดใหญ่ โอ่อ่า หรูหรา ไม่
แพ้พระราชวังอื่นๆในทวีปยุโรป โดยผู้ริเริ่มสร้างปราสาทพระราชวังแห่งนี้ขึ้นคือ เฟอร์ดินานด์ มาเรีย เจ้านครรัฐผู้คัดเลือกแห่งบาวาเรียในขณะนั้น
(Ferdinand Maria) และ เฮนเรียตตา อเดลเลดแห่งซาร์วอย (Henriette Adelaide) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1662 ตามแบบสถาปัตยกรรมอากอสติโน
บาเรลลี อิสระให้ท่านช้อปปิ้งและเดินชมบรรยากาศโดยรอบ อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
ที่พัก : Leonardo Hotel Munich city South 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)
ว ันทีเ่ จ็ด

ท่าอากาศยานนานาชาติมวิ นิค- ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี

 อาหาร เชา้

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่13)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
12:10 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY006
19.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
 อาหาร เทีย
่ ง,เย็น
22.35 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY402
ว ันทีแ
่ ปด

ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

08:05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*****************************
 อาหาร
ย
่ ง,เย็น อ
หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่ งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร
หรือช่เที
วงเทศกาลหรื
วันหยุด เป็นต้น โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผูจ้ ดั จะปรับเปลีย่ นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพือ่ ให้ทา่ นท่องเทีย่ วได้ครบถ้วนตาม
โปรแกรม
เงือ่ นไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( update 24 เมษายน 2565 )
► เอกสารทีต่ อ้ งทำการเตรียมก่อนเดินทาง
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)
2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
3. เอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนมาแล้ว
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เงือ่ นไขการเดินทางเข้าประเทศฝรัง่ เศส ( update 20 มกราคม 2565 )
► ผูเ้ ดินทางเข้าประเทศฝรัง่ เศสจะต้องได้รบั วัคซีนครบโดสแล้ว ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ที่หน่วยงานของประเทศฝรัง่ เศสได้ออกประกาศเกี่ยวกับวัคซีน และ
รายละเอียดของการฉีดวัคซีนที่สามารถเดินทางเข้าฝรั่งเศสได้ ดังนี้
(1) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) ต้องครบ 2 โดส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน
(2) Johnson & Johnson ต้องครบ 1 โดส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 28 วัน
(3) Sinovac และ Sinopharm 2 เข็ม จะต้องได้รับเข็มที่ 3-4 ด้วย Pfizer, Moderna เป็นเข็มที่ 3 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน
(4) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) 1 โดส จะต้องได้รับPfizer, Moderna เป็นเข็มที่ 2 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน
(5) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) 1 โดส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน สำหรับผู้ที่เคยติดเชือ้ COVID-19 มาก่อน
ข้อมูลจากที่มา : France Diplomacy - Ministry for Europe and Foreign Affair
- เด็กทีอ่ ายุตำ่ กว่า 12 ปีและยังไม่ได้รบั วัคซีน ให้ถอื สถานะวัคซีนตามของพ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองทีเ่ ดินทางด้วย
► เตรียมเอกสาร International COVID-19 Vaccination Certificate ผ่านแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม
► เตรียม EU Digital COVID Certificate จากแอปพลิเคชั่นหมอพร้อมหมด Digital Health Pass
► เมื่อเดินทางถึงฝรัง่ เศสดาวน์โหลด EU Digital QR CODE วัคซีนจากแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม เพื่อมาใช้กับแอปพลิเคชั่น TouristANTICOVID ของ
ประเทศฝรั่งเศสได้ (ใช้ในการเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ร้านค้า และร้านอาหารในประเทศฝรั่งเศส)
► เตรียมเอกสารเดินทางเข้าประเทศฝรัง่ เศส EU Digital Passenger Locator Form (EU DPLF) (ทางบริษัทเตรียมให้) **เอกสารมีการและขัน้ ตอน
การเดินทางมีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา กรุณาอัพเดทอีกครัง้ ก่อนการเดินทาง**
►การเดินทางกลับเข้าประเทศไทย สำหรับคนไทย ผู้เดินทางต้องขอ Thailand Pass
ชั้นตอนการขอ “Thailand Pass” เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย
ขั้นตอนที่ 1 : เตรียมเอกสารให้พร้อม
1. หนังสือเดินทาง (Passport)
2. VISA (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น)
3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อกำหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง
4. ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาโควิดในต่างประเทศวงเงิน USD 10,000 (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น)
ขั้นตอนที่ 2 : ลงทะเบียน “Thailand Pass”
1. ลงทะเบียนอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย (ทางบริษัทดำเนินการ)
ขั้นตอนที่ 3 : เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย
1. แสดงเอกสารทั้งหมดรวมถึง “Thailand Pass QR Code” แสดงต่อเจ้าหน้าที่สนามบินที่ท่านมาถึง
2. ผ่านกระบวนการพิธีตรวจคนเข้าเมือง และกรมควบคุมโรค

เงือ่ นไขการให้บริการ
► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจานวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้
ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
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► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ
- กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 20,000 บาท + ค่าบริการทำวีซ่า 6,500 บาท (26,500)
กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัท
กำหนดแจ้งเท่านั้น

**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง
ต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่ง
พร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข้า
เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณี
ใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
อัตราค่าบริการนี้รวม
(บริษัท ดำเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้)
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มห
ี ้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีหอ้ งพักใน
เมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น

Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
4.
5.
6.

7.

8.

ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครือ่ ง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงือ่ นไขของแต่ละ
สายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำหนักสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จดั ทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผูเ้ ดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย
Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด 19-หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้า
ต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น ) เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม (ซึงสามารถศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิม่ วงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครอง
และข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ .ธุรกิจนำเที่ยว ที่
บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผน
เติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษี
น้ำมันตามรายการทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ จากท่าน
2. ค่าบริการและยื่นวีซ่าเชงเก้น (ประเทศฝรั่งเศส) 6,500 บาท
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
ค่าทิปคนขับรถท่านละ 60 EUR หรือประมาณ 2,300บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ

กรณีวซี า่ ไม่ได้รบั การอนุมตั จิ ากสถานทูต(วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได้ชำระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษทั ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริ ง เช่นค่าวีซา่ และค่าบริการ
ยืน่ วีซา่ /ค่ามัดจำตัว๋ เครือ่ งบิน
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้อ งและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษทั ฯ และเมือ่ ท่านตกลง
ชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โ ดยโรงแรมจัดใน
ระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่/ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้
ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัท ฯไม่สามารถ
จัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจ
คนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour บูกี้ ซึ่ง
ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่
บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้ม ครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์
Allianz ได้ กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจ ารณาในการตรวจ
คนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่อ งมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
เอกสารประกอบการยืน่ คำร้องขอวีซา่ เชงเก้น (France)
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ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาวีซา่ 10-15 วันทำการ
** หากผูเ้ ดินทาง เคยสแกนลายนิว้ มือภายใน 3 ปี กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีแ่ ผนกวีซา่ ของทัวร์ **โปรดดำเนินการตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เนือ่ งจาก
สถานทูตมีการเปลีย่ นแปลงข้อกำหนดเงือ่ นไข
รวมถึงเอกสารทีใ่ ช้สำหรับยืน่ คำร้องขอวีซา่ อยูเ่ ป็นประจำ
1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจำนวนหน้าเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า

เพื่อให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า (หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาดำเนินการทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) หากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชง

เก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์

เพื่อนำไปแสดงต่อสถานทูต

2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5cm จำนวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดือน ห้ามตกแต่งรูป,ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่

เครื่องประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น
** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจส่งผลให้รูปถ่ายชำรุด และไม่สามารถใช้งานได้ **

(ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ)

3. เอกสารส่วนตัว

- สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย)
หากมีเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ท่านจำเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้
- สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า/สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยมีการเปลี่ยน)
กรณีเด็กอายุต่ำกว่า20ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้
- สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาสูติบัตร
กรณีเด็กอายุต่ำกว่า20ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้
- สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาสูติบัตร
- หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สำเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา
โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจาก
มารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา
จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่
สำนักงานเขต/อำเภอตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบสำเนาพาสปอร์ต/สำเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอำเภอหรือ
ผู้อำนวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นคำร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา
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จำเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับยื่นวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลัง

โดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการทำงาน ที่ทำงานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า)
4.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานปัจจุบัน โดยระบุตำแหน่งงาน, เงินเดือนที่ได้รับ,
วัน เดือน ปี ที่เริ่มทำงาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุชื่อประเทศ ให้ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลัง
ครบกำหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอำนาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
4.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดสำเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อม

แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
4.3 กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และ
ใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า)
4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
4.5 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้สำเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับ
สามี จำเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล วัน เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน

(จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
4.6 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จำเป็นต้องเขียนจดหมายแนะนำ
ตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการทำงาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป็น
ต้น (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
5. หลักฐานการเงิน

5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำ (บัญชีส่วนตัว) รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6
เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม่ำเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีนั้นๆไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อ
แสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อ ท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา และขอหนังสือรับรองฐานะ
ทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) ซึ่งต้องเป็นบัญชีเดียวกัน Statement ข้างตน เป็นภาษาอังกฤษ ระบุสกุลเงิน Euro เท่านั้น

5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จำเป็นต้องเขียนหนังสือรับรอง ชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง (Sponsor Letter) และขอหนังสือ
รับรอง/สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารเท่านั้น โดยให้บุคคลที่เป็นผู้สนับสนุน (Sponsor) ดำเนินการตามเอกสารข้างต้น พร้อมกับขอจดหมาย
รับรองฐานะการเงินจากธนาคาร
Bank Sponsor/Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น โดยระบุชื่อผู้สนับสนุนที่เป็น
เจ้าของบัญชี (Sponsor) และระบุชื่อผู้เดินทาง/ผู้ที่ได้รับการสนับสนุน เอกสารต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้
เดินทางเท่านั้น (กรุณายื่นขอจากธนาคารล่วงหน้า บางแห่งอาจใช้เวลาดำเนินการนานถึง 3 วัน)
หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่สมบูรณ์ (Book Bank) หรือมีประวัติการเดินบัญชีไม่ครอบคลุมตามเงือ่ นไขที่กำหนด ท่านจำเป็นต้องขอ
รายการเดินบัญชียอ้ นหลัง ที่ออกจากธนาคารเท่านั้น (Bank Statement)
กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้แสดงเป็นยอดล่าสุด ครอบคลุมภายใน 3-5 วัน ก่อนวันนัดหมายยืน่ วีซา่
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6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสำหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น

เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสำหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง เนื่องจากบริษัทฯ ต้องนำส่งข้อมูล
ให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัติคำร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูลส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูล
ของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ่งขึ้น
เมื่อท่านชำระเงินมัดจำค่าทัวร์เรี ยบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากดำเนินการล่าช้า อาจ
ส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่
คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ชำระไปแล้วทุกกรณี
หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที่สถานทูตนัดหมาย
(โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพื่อไปอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้งช่วยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมี
ความประสงค์ขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพื่อนำส่งสถานทูตเช่นกัน
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิน์ ำเรียนสถานทูตเพื่อพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่
ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
เอกสารทุกฉบับทีใ่ ช้ประกอบการยืน่ คำร้องขอวีซา่ ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ !!
พร้อมแนบสำเนาฉบับภาษาไทย (โดยไม่จำเป็นต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
เพือ่ ความสะดวกในการยืน่ วีซา่ กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริษทั ไม่มนี โยบายรับแปลเอกสาร

แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซา่ เชงเก้น (France)
โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)
กรณีผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าหรือพำนักอยู่ใน สปป.ลาว โปรดแจ้งเจ้าหน้าทีแ่ ผนกวีซ่าของบริษัทฯ ก่อนยื่นคำร้องวีซ่าฝรั่งเศส
1. ชือ่ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................................
2. ชือ่ - สกุลเดิม (ตอนเกิด) ...................................................................................................
3. เพศ

ชาย

หญิง

4. ที่อยูต่ ามสำเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)
.............................................................................................................................................................
................................................. รหัสไปรษณีย์ .................... อีเมล์แอดเดรส ..............................................
5. ที่อยูพ่ ำนักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับสำเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)
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.............................................................................................................................................................
................................................. รหัสไปรษณีย์ .................... อีเมล์แอดเดรส ..............................................
6.โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ) .............................................. โทรศัพท์บ้าน (ถ้ามี) ..........................................
7. อาชีพปัจจุบัน ....................................................
ตำแหน่งงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน) ......................................................................
8. ชือ่ สถานที่ทำงาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน)
..............................................................................................................................................................
ที่อยู่ที่ทำงาน ...........................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพท์ทที่ ำงาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล์ ..........................
9. รายได้ตอ่ เดือน ........................................................... บาท
⃣ โสด

10. สถานภาพ

⃣ สมรส ⃣ แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน)

⃣ หย่า ⃣ ม่าย

⃣ อยู่กินฉันสามี-ภรรยา

⃣ แยกกันอยู่

11. ชื่อ-สกุลคู่สมรส (ถ้ามี) ............................................. วัน/เดือน/ปี เกิด................ สถานที่เกิด .....................
12. ชื่อ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด................. สถานที่เกิด ......................
13. ชื่อ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด................ สถานที่เกิด ......................
14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุด หรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบุ
เลขพาสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให้ ณ ประเทศ ...................
15. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์ (ที่ท่านใช้แสดงกับสถานทูตเพือ่ ยื่นคำร้องขอวีซ่า)
............................................................................................................
16. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา หรือไม่ (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า ............................)
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ตงั้ แต่วันที่ .............................................. ถึงวันที่ ..................................................
17. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ หากทราบ) ………………………………………

18. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) .................................................................

19. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักอยู่ของผู้รอ้ งขอ
ตัวผู้ขอวีซ่าเอง

มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องค์กร)

เช็คเดินทาง

กรุณาระบุชอื่ .............................................................

บัตรเครดิต

ความสัมพันธ์ ............................................................
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เงินสด
หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต
กรณีวีซ่าของท่านไม่ได้รับการอนุมัติทัน
ตามกำหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
เมื่อท่านได้จองทำการจองโปรแกรมทัวร์ และชำระเงินมัดจำค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว
- กรุณาจัดส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลสำหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์) พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !!
หากดำเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
- กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ยื่นสถานทูต เนื่องจากข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯ
จำเป็นต้องดำเนินการนำส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนำส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า
- หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการทำงานของท่านให้ชัดเจน (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ได้แก่
ชื่อบริษัท, ตำแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ และวันเดือนปีที่เริ่มงาน
เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสำหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
- กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสำหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก่อนถึงวันนัดหมายยื่นวีซ่า
- ท่านจำเป็นต้องนำส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพื่อให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา
หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินจิ ของทางสถานทูต บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทัง้ สิ้น ทั้งนีบ้ ริษัทเป็นเพียงตัวกลางที่คอยให้บริการ และอำนวย
ความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น
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หากสนจองกรุณาติดต่อ
➢
➢
➢

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

