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WONDER EUROPE FRANCE SWITZERLAND GERMANY 8วนั5คนื 

ชมความมหศัจรรย ์3 ประเทศดงัของยโุรป 
ปารสี   หอไอเฟล พพิธิภณัฑล์ูฟร ์ประตูชยัฝร ัง่เศส ถนนฌ็องเซลเิซ่ 

สวสิ   พชิติยอดเขา Stanserhorn โดยกระเชา้เปิดประทุนชมววิ360องศา 

 เทีย่วชมความงาม เมอืงลูเซริน์ และ เมอืงโลซานน ์

เยอรมนั  เทีย่วเมอืงมวินคิ พพิธิภณัฑ ์BMW และ Allianz Arena 

 ถา่ยภาพกบัปราสาทเทพนยิายนอยชวานสไตน ์
 

พเิศษ!! เมนูขาหมเูยอรมนัแบบตน้ต ารบั 
อาหารทีเ่ป็นต านานและเป็นทีรู่จ้กัของนกัทอ่งเทีย่วท ัว่โลก 

 

เดนิทางโดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS 

น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 kg. / CARRY ON 7 Kg. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ่ เด็ก 2-11 ปี 

เสรมิเตยีง 

เด็ก 2-11 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหตุ 

13-20 ม.ิย. 65 55,900 55,900 47,400 12,500 20  

>> ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซี่าและคา่บรกิาร 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    

 

 

16:30 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้ 4 ประตู 8 เคานเ์ตอร ์

Q สายการบนิ สายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์โดยมีเจา้หนา้ที่บรษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้น

เอกสาร ตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง  

19:30 น. น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส โดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่EY407 

23:10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ีประเทศ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง 

 

 

 
02:15 น.  น าท่านเดนิทางสูถ่งึ ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝร ัง่เศส  เทีย่วบนิที ่EY031 
07:45 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝร ัง่เศส น าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคน 

เขา้เมืองและพธิีการทางศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศ
ไทย 6 ชัว่โมง) น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิี
การ ทางศลุกากรและตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้น าท่านขึน้รถ

โคช้ปรับอากาศเดนิทางสู่ เมอืงปารสี (Paris) (ระยะทาง 27 
ก.ม. / 45 นาที)  เก็บภาพความประทบัใจกบัแลนดม์ารค์
โด่งดงัของเมอืงปารสี หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นหนึง่
ในแลนดม์าร์คส าคัญของประเทศฝรั่งเศส ตัวอาคารก่อสรา้ง
โดยโครงเหล็กทัง้หมด มีความสูงประมาณ 300 เมตร(เทียบ

กับตกึประมาณ 75 ชัน้) สรา้งเป็นรูปแบบหอคอย โดยถูกตัง้
ตามชื่อของสถาปนิกที่คนออกแบบชื่อว่า “กุสตาฟ ไอเฟล” 

ซึง่เป็นทัง้วศิวกรและสถาปนกิชือ่ดังของฝรั่งเศสในยุคนัน้ ซึง่
เชี่ยวชาญดา้นการก่อสรา้งงานเหล็กโดยเฉพาะ หอไอเฟล
สรา้งขึน้มาเพื่อใชเ้ป็นผลงานในการเฉลมิฉลองวันครบรอบ 

100 ปี แหง่การปฏวิัตปิระเทศฝรั่งเศส และเพือ่แสดงถงึความ
ร ่ารวย ยิ่งใหญ่ รวมถึงความส าเร็จในยุคอุตสาหกรรมของ

ปร ะ เทศในขณะ นั้นด ว้ ย  ประตูช ัยฝร ั่ง เศส (Arc de 
Triomphe) หรือเรียกเต็มๆว่า อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล 
เป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่ออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มี

อายุกว่า 200 ปีสรา้งขึน้ปี พ.ศ. 2349 มีความสูง 49.5 เมตร 
มคีวามกวา้ง 45 เมตรและมคีวามลกึถงึ 22 เมตร ถูกจัดอันดับ
เป็นประตูชัยที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลกหลังจากที่จักรพรรด ิ

นโปเลยีนที่ 1 ไดร้ับชัยชนะจากยุทธการเอาสเตอร์ลทิซ ์ ใช ้

เวลาก่อสรา้งยาวนานกว่าสามสบิปี ใชศ้ลิปะคลาสสคิใหม่ที่

ดัดแปลงมาจากสถาปัตยกรรมโรมันโบราณโดยการใชรู้ปปั้น
แกะสลักจากช่างแกะสลักคนส าคัญแห่งยุค มีรูปแกะสลักที่
เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ การปลุกใจ รวมทั้งสดุดีการ

วนัทีห่นึง่ กรุงเทพฯ - ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ– ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ี แวะเปลีย่นเครือ่ง 

วนัทีส่อง       ทา่อากาศยานอาบูดาบ-ีทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล-เมอืงปารสี-หอไอเฟล-

ประตูชยัฝร ัง่เศส-ถนนฌ็องเซลเิซ-่พพิธิภณัฑล์ูฟร-์เมอืงดจีอง                                     อาหาร เทีย่ง,เย็น 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เสยีสละแกว่รีชนทหารกลา้ทีท่ าเพือ่ประเทศฝรั่งเศส ตอ่มาถูก

ตัง้ใหเ้ป็นอนุสรณ์ของทหารฝรั่งเศสในสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 
1 ซึ่งในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามที่ท าเพื่อ
ประเทศฝรั่งเศสอกีดว้ย จากนัน้ไปทีถ่นนทีม่ชีือ่เสยีงที่โด่งดัง

ที่สุดในฝรั่งเศส ถนนฌ็องเซลเิซ่ (Champs Elysees)  เป็น
หนึ่งในถนนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในฝรั่งเศส ย่านศูนย์การคา้

ระดับพรเีมยีม แหลง่รวมสนิคา้แบรนดด์ังระดับโลกทุกแบรนด ์
รา้นอาหารที่มีความหรูหราอลังการ ถือว่าเป็นย่านธุรกจิที่
ส าคัญของกรุงปารีส ย่านการคา้ที่มีคา่เช่าที่แพงที่สุดในโลก 

และยังถูกจัดอันดับใหเ้ป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก ตึกส่วน
ใหญ่บนถนนฌ็องเซลิเซ่เป็นสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานศลิปะ Art Deco กับการตกแต่งสไตล์ Art 
Nouveau เขา้ไวด้ว้ยกันอย่างลงตัว จากน ัน้เก็บภาความประทบัใจดา้นนอก พพิธิภณัฑล์ูฟร ์(Louvre 
Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์ีม่ชีือ่เสยีงโดง่ดังทีส่ดุของเมอืงปารสี จากผลงานทีจั่ดแสดงไปจนถงึความเกา่แกแ่ละ
ยิ่งใหญ่ของสถานที่ท าใหเ้ป็นพพิธิภัณฑท์ี่มีความส าคัญระดับโลก ก่อตัง้ขึน้โดยพระเจา้ฟิลปิที่ 2 ก่อนที่จะถูก
ขยายใหเ้ป็นพระราชวังหลวง ในปัจจุบันพพิธิภัณฑล์ูฟร ์(Louvre Museum) เป็นสถานทีเ่ก็บรักษาผลงานศลิปะที่
ทรงคณุคา่ไวม้ากกว่า 400,000 ชิน้  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่)  

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดจีอง (Dijon) (ระยะทาง 315 ก.ม. / 4 ชม. 30 นาที) เป็นเมืองที่มชีือ่เสยีงในเรือ่ง

ของไวน์ชัน้เลศิ และยังเป็นเมืองหลวงของแควน้เบอรก์ันด ี(Burgundy region เป็นเมืองหลวงที่มีความส าคัญดา้น

ประวัตศิาสตรข์องแควน้เบอร์กันดแีละฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประวัตศิาสตรอ์ันเก่าแกใ่นเรือ่งของการผลติ

ไวน์ นอกจากวัฒนธรรมเกีย่วกับไวน์และการปลกูองุ่นแลว้ เมอืงดจีองยังเป็นอกีเมอืงทีม่คีวามเกีย่วพนักับครสิตศ์าสนา

เป็นอย่างมาก เน่ืองจากการมโีบสถค์รสิตจักรจ านวนมากตัง้อยู่ภายในเมอืง  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที2่)  

    ทีพ่กั : Ibis style Dijon Gare 3* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

               (ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

  

 

 
 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที3่) 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโลซานน ์(Lausanne) ประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์(ระยะทาง 201 ก.ม. / 3 ชม.) เมืองเล็ก ๆ 
ที่ตั ้งอยู่ตดิกับทะเลสาบเจนีวาทางดา้นเหนือ มีว ิวทิวทัศน์ที่
สวยงาม มภีูเขาโอบลอ้ม พรอ้มทัง้ทะเลสาบกวา้งใหญ่ ผูค้นสว่น
ใหญ่ในเมอืงจะพูดภาษาฝรั่งเศส เพราะเมอืงโลซานน์อยู่ใกลก้บั
ชายแดนประเทศฝรั่งเศส สภาพบา้นเรือนของโลซานน์เต็มไป
ดว้ยตกึและอาคารรูปทรงคลาสสกิในช่วงสมัยศตวรรษที ่12-14 
มีบรรยากาศเงียบสงบไม่วุ่นวาย มีระบบรถไฟฟ้าใตด้นิใหบ้รกิาร
อย่างทั่วถงึ เมืองน้ียังเป็นแหล่งผลติไวน์ที่ดทีี่สุดแห่งหนึ่งของ
สวติเซอรแ์ลนดด์ว้ย จากนั้นใหท้่านชมบรรยากาศของเมอืงย่าน
เมอืงเกา่สมัยโบราณ ชม มหาวหิารแหง่โลซานน ์(Cathédrale 
de Lausanne) มหาวหิารแห่งโลซานน์ หรือชื่อเต็มคือ อาสน
วิห า ร น็อทร์ - ด ามแห่ ง โลซาน  เ ป็นโบสถ์ค ริสต์นิ ก าย
โปรเตสแตนตร์ะดับอาสนวหิารประจ าเมืองโลซานน์ สรา้งดว้ย
สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธกิ บรเิวณซุม้ทางเขา้มกีารแกะสลกัอยา่ง
สวยงาม  Place de la Palud เ ป็นจตุรัสใจกลางเมืองเก่า
เมอืงโลซานน์ ทีจั่ตรุัสคอืศาลากลางของเมอืงมนี ้าพุทีส่วยงามมี
รา้นอาหาร บาร์ และแหล่งชอ้ปป้ิง Escaliers du Marche 
หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามที่สุดในเมืองโลซานน์ เป็น
เสน้ทางเดนิเทา้ที่ทอดยาวจาก Place de la Palud เพื่อเชือ่ม

วนัทีส่าม เมอืงดจีอง-เมอืงโลซานน ์ประเทศสวติเซอรแ์ลนด-์มหาวหิารแหง่โลซานน-์ Place de la 

Palud - Escaliers du Marche-Château d'Ouchy-Promenade-เมอืงลูเซริน์-สงิโตหนิแกะสลกั-สะพาน

ไมช้าเปล                                                                                                          อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 

 

 

 

                                                                                                                            อาหาร เทีย่ง,เย็น 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พื้นที่โดยรอบประกอบดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร และคาเฟ่ต่างๆมากมาย ย่าน Promenade เป็นย่านใกลเ้คยีงรมิ
ทะเลสาบของ Ouchy ทางเดนิเล่นเรยีงรายไปดว้ยดอกไมท้่ามกลางท่าเรอืเกา่และใหม่ ในใจกลางของปราสาทน้ี
มีปราสาทศตวรรษที่ 12 ปราสาท Château d'Ouchy ปราสาทมีขนาดเล็กที่ท่าเรืออุสซี ตั ้งโดดเด่นจาก
ระยะไกล สามารถเดนิรอบๆกับสภาพแวดลอ้มทีส่วยงาม  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที4่)  

เดนิทางสู ่เมอืงลูเซริน์ (Lucerne) เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอนัดบัหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถู่กลอ้มไปดว้ย
ทะเลสาบและขุนเขา (ระยะทาง 212 ก.ม. / 3 ชม.)  จากนั้น น าท่านชม สงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of 
Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวติทีเ่กดิ
จากการปฏวิัตใินฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชม สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มีความยาวถงึ 204 เมตร 
ทอดขา้มผ่าน แมน่ า้รอยส ์(Reuss  River) อันงดงามซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์เป็นสะพานไมท้ี่
มีหลังคาทีเ่กา่แกท่ี่สุดในยุโรป สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตร์ของ
ชาวสวสิตลอดทาง 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที5่)  

    ทีพ่กั : Hotel Inn Express – Luzern -Kriens 3* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

               (ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที6่) 
พาทุกท่านไปชม ยอดเขา Stanserhorn โดยพาทกุทา่นน่ังกระเชา้เปิดประทนุชมววิแบบ 360 องศา ดว้ยเหตทุี่

มทีวิทัศน์ชนบทสวยๆของแทข้องเมอืง  Stans ผ่านเขา้มาในสายตาเป็นฉากๆ บรรยากาศรอบขา้งสวยมาก ลมพดั

เย็นสบาย ผ่านทุ่งหญา้ และเหมอืนจะอปุทานว่าไดก้ลิน่หอมของทอ้งทุ่งโชยมาเป็นระยะๆ ใหทุ้กท่านไดช้ืน่ชมววิ

ทวิทัศน์ของเมอืงลูเซริน์ ทัศนียภาพของทะเลสาบ ลูเซริน์ และมองเห็นชมุชนขนาดตา่งๆกระจายอยู่รอบๆบรเิวณ

ทะเลสาบจากยอดเขาสุงแห่งน้ี อสิระใหท้่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จนสมควรแก่เวลานัดหมาย พาทุกท่านน่ัง 

Cabrio cable car ลงสูด่า้นล่าง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซูรคิ (Zurich) (ระยะทาง 65 ก.ม. / 1 ชม.)  

 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงลูเซริน์ -ยอดเขา Stanserhorn-เมอืงซูรคิ-สะพาน Münsterbrücke -โบสถ ์Fraumünster-

โบสถ ์Grossmünster-โบสถเ์ซนตปี์เตอร-์ถนนบานโฮฟสตราเซอร ์-เมอืงฟุสเซน่ ประเทศเยอรมนั- St. 

Mang's Abbey                                                                                                อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 

 

 

 

                                                                                                                            อาหาร เทีย่ง,เย็น 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที7่)  

พาท่านเก็บภาพความประทับใจกับสถานทีต่า่งๆ 

เริ่มตน้ที่ สะพาน Münsterbrücke  หรือเป็น

ที่รูจั้กกันในนาม Helmhausbrücke เป็นสะพาน

ขา้มถนนและเดนิเทา้ทีเ่ปิดขึน้ในปี 2381 ตัง้อยู่

เห นือแม่น ้ า  Limmat ในใจกลางเมืองซูริก 

สะพาน สามารถเดนิขา้มไปมาได ้ระหว่างสองฝ่ัง

ของโบสถ์ส าคัญของซูริค ฟากนึงมี โบสถ์ 

Fraumünster ทีเ่ลือ่งชือ่เรือ่งความงดงามของ

กระจกสี ซึง่โบสถนั์บเป็นไอไลทข์องเมืองชูรคิ

เลยก็ว่าได ้เป็นโบสถ์นิกายโปรแตสแตนทท์ี่มี

จุ ด เ ด่ น อ ยู่ ที่ เ ป็ นหอคอยตึกคู่ แ ฝด  แล ะ

สถาปัตยกรรมแบบโรมัน และอกีฝากเป็น โบสถ ์

Grossmünster จึงน าเสนอออกมาในรูปแบบ

ประตูแกะสลักในศลิปะยุคกลาง อฐิหนิถูกใชใ้นการกอ่สรา้งตัวโบสถ ์ยังมีการตกแตง่ดว้ยหนา้ตา่งกระจกทีม่สีสัีน

ทันสมัยโดยจิตรกรชาวสวสิ Augusto Giacometti นอกจากน้ียังมีประตูทองสัมฤทธิห์รูหราที่ตัง้อยู่ทางฝ่ังทศิ

เหนือและทศิใต ้โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์(St. Peter’s Church) ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิ ไฮไลทท์ี่

ส าคัญคอืมอีนาฬกิาขนาดใหญ่โดยหนา้ปัดของหอนาฬกิามเีสน้ผ่านศนูยก์ลาง 8.7 เมตร ขึน้ชือ่ว่าเป็นหอนาฬกิา

ที่ ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป จากนั้นอิสระใหท้่านชอปป้ิงตามอัธยาศัยที่  ถนนบานโฮฟซตราสเซอ 

(Bahnhofstrasse) ถนนน้ีความยาวประมาณ 1.4 กโิลเมตร ที่รูจั้กในระดับนานาชาตวิ่าเป็นถนนชอ้ปป้ิง มีรา้นคา้

ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ของกันมากมาย ไดร้ับการขนานนามว่าเป็นถนนที่แพงที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็น Gucci, Armani, 

Prada, Chanel, Dior, Burberry, เป็นตน้  รา้นเครื่องประดับ  รา้นนาฬิกาและโรงแรมระดับหรูเป็นจ านวนมาก 

จากนั้นน าท่านชม เมอืงฟุสเซ่น (Füssen) (ระยะทาง 229 ก.ม. / 3.15 ชม.)  เป็นเมอืงขนาดเล็กๆ ตัง้อยู่ในแค

วนบาวาเรยี ประเทศเยอรมนั และยังเป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ห่างจากชายแดนของประเทศออสเตรยีเพยีง 5 กโิลเมตร

อกีดว้ย St. Mang's Abbey เป็นโบสถเ์บเนดกิตนิ ก่อตัง้ขึน้ในครึง่แรกของศตวรรษที่ 9 ที่เป็นกรรมสทิธิข์อง

เจา้ชาย Bishops of Augsburg น่ีคือสถานที่ที่มีมรดกทางประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมมากที่สุดในใน Fussen 

และเป็นความภาคภูมใิจของชาว Fussen ท าใหน้กึถงึความรุ่งเรอืงของเมอืง  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที8่)  

พเิศษ!! เมนขูาหมูเยอรมนัแบบตน้ต ารบัชือ่ดงัของประเทศเยอรมนัอาหารทีเ่ป็นต านานและเป็นทีรู่จ้กั
ของนกัทอ่งเทีย่วท ัว่โลก มชีือ่เสยีงมาชา้นานและยงัทรงอทิธพิลอยูใ่นปัจจุบนั 

                ทีพ่กั : MY Park hotel 4* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

                (ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที9่) 

วนัทีห่า้   เมอืงฟุสเซ่น-เมอืง Hohenschwangau-ปราสาทนอยชวานสไตน-์ เมอืงอนิกอลสตาดท-์ Ingolstadt 

Village Outlet-เมอืงมวินคิ                                                                                              อาหาร เชา้,เย็น 

 

 

 

 

                                                                                                                            อาหาร เทีย่ง,เย็น 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

น าท่ า น  ถ่ายภาพด้านหน้าของ 

ปราสาทเทพนยิาย นอยชวานสไตน ์

(Neuschwanstein Castle) ปร าสาท

นอยชวานสไตน์เ ป็นปราสาทของ 

กษัตรยิล์ุดวกิที่ 2 แห่งบาวาเรีย (King 

Ludwig II of Bavaria) ตัง้อยู่บนภูเขา

ซึ่งห่างจากเมืองมิวนิคประมาณหนึ่ง

ร อ้ยกว่ ากิโลเมตร จึง เ ป็นอีกหนึ่ง

สถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวที่มา

เยือนเมืองมิวนิค มักจะเดินทางออก

จาก เมือ งไปเที่ ย วชม  ส าหรั บตั ว

ป ร า ส า ท มี ค ว า ม ส ว ย ง า ม ข อ ง

สถาปัตยกรรมในยุคกลางและมีการ

ออกแบบอิงตามบทประพันธ์ของ

อุปรากรเรื่องอัศวินหงส์ (The Swan 

Knight) ของรชิารด์ วากเนอร ์(Richard Wagner) นอกจากน้ีความสวยงามอลังการของปราสาทนอยชวานสไตน์

ยังไดส้รา้งแรงบันดาลใจต่อใหก้ับวอลท ์ดสินีย์ (Walt Disney) น าไปเป็นตน้แบบปราสาทของเจา้หญงินิทรา 

(Sleeping Beauty Castle) ที่ดสินีย์แลนด์อีกดว้ย ดว้ยเหตุน้ีปราสาทนอยชวานสไตน์จึงถูกขนานนามว่าเป็น

ปราสาทแห่งเทพนยิายนับแตนั่น้มา ทีน่ี่จงึจัดเป็นอกีหนึง่แลนดม์ารก์ทีไ่ดร้ับความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วเป็นอยา่ง

มากจากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอนิกอลสตาดท ์(Ingolstadt) พาทุกท่าน อสิระชอ้ปป้ิงที่ Ingolstadt 

Village Outlet เป็นเอาท์เล็ทจ าหน่ายสนิคา้แบรด์เนมชื่อดังต่างๆ และมีบางช่วงโปรโมช่ันพิเศษตาม

ฤดูกาลตา่งๆ ท าใหเ้ป็นสถานที่ที่ไดร้ับความนยิมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่ชืน่ชอบการช็อปป้ิงสนิคา้

สตรีทแบรดแ์ละแบรนดเ์นม โดยปัจจุบันเอาทเ์ล็ทแห่งนี้เต็มไปดว้ยเสือ้ผา้ที่ทันสมัยเอาใจสายชอ้ปป้ิงทัง้
ผูห้ญงิและผูช้าย เครื่องประดับ รองเทา้ แฟช่ันหลากหลายสไตลใ์หไ้ดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงกัน และยังมรีา้นอาหาร

หลากหลายใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกลอง อกีทัง้ยังมีรา้นอาหารประจ าถิน่ คาเฟ่ ขนมหวานอกีดว้ย  อสิระอาหาร

เทีย่งเพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของท่าน เดนิทางสู่ เมอืงมวินคิ (Munich) (ระยะทาง 81 ก.ม. / 

1.30 ชม.) นับเป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่อันดับสามของประเทศเยอรมันรองจากเบอรล์นิและฮัมบวรค์ โดยอยู่ภายใต ้

การปกครองของรัฐบาวาเรยีและตัง้อยู่ทางตอนใตข้องเยอรมัน เสน่หข์องเมอืงน้ีมมีากมายหลายสิง่ทัง้ท าเลของ

ตัวเมืองที่อยู่บนแม่น ้าอซีาร ์เหนือเทอืกเขาแอลป์ เป็นแหล่งท่องเทีย่วแนวประวัตศิาสตร ์รวมทัง้สถาปัตยกรรม

ของตกึอาคารทีม่กีารอนุรักษ์ความดั่งเดมิไดอ้ย่างดงีาม เรยีกไดว้่าเป็นอกีเมอืงหนึง่ทีน่่าเทีย่วมากเชน่กัน 

เย็น       รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที1่0)  

     ทีพ่กั : Leonardo Hotel Munich city South 4* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

                (ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที1่1) 
พาทุกท่านไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวของ  เมืองมวินิค (Munich) พาทุกท่านไปถ่ายภาพดา้นหนา้กับ 
พพิธิภณัฑ ์BMW เป็นพพิธิภัณฑท์ีจั่ดแสดงรถยนตย์ีห่อ้ BMW ทีท่ั่วโลกรูจั้กกันเป็นอย่างดพีพิธิภัณฑแ์ห่งน้ีโดด
เดน่ตัง้แตส่ถาปัตยกรรมรูปถว้ยหงาย หากถ่ายภาพจากมุมสงู จะเห็นสัญลักษณ์โลโกข้อง BMW ทีเ่คยเห็นกันอยา่ง
คุน้เคยทีห่นา้รถยนตแ์บรนดน้ี์ โดยมอีาคารของ BMW รูปทรงกระบอกทรงสงู ซึง่ออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างยอด
เยี่ยม นับเป็นอาคารทันสมัย ภายในจัดแสดงววิัฒนาการรถยนตข์อง BMW ที่เริม่ตน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1916 จนสรา้ง
ชือ่เสยีงไปทั่วโลก เป็นการย ้าใหรู้ว้า่ มวินคิคอืตน้ก าเนดิของรถยนต ์BMW ถ่ายภาพกับ อลัลอินัซ ์อารนีา่ (Allianz 
Arena) เปิดเมื่อปี ค.ศ. 2005 เป็นสนามบา้นของสโมสรฟุตบอลทมีบาเยริน์มวินิค มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ
ประเทศ ตัวอาคารสนามกฬีาสรา้งขึน้จาก ETFE -foil ซึง่เป็นแผงอากาศทีถู่กท าใหพ้องขึน้ มองเห็นเป็นสขีาวแตล่ะ
แผงสามารถสอ่งสว่างดว้ยแสงสขีาวสแีดงหรอืสนี ้าเงนิโดยสจีะเปลีย่นไปตามเกมของทมีเหยา้ 

วนัทีห่ก   เมอืงมวินคิ-พพิธิภณัฑ ์BMW-อลัลอินัซ ์อารนีา่-โบสถแ์มพ่ระมวินคิ-พระราชวงันมิเฟนเบริก์                                 

-                                                                                                                           อาหาร เชา้,เทีย่ง 

 

 

 

 

                                                                                                                            อาหาร เทีย่ง,เย็น 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่2)  

จากนั้นชมดา้นนอก โบสถแ์ม่พระมวินคิหรอื

อาสนวิหารมิวนิค (Cathedral of Our Dear 

Lady) เ ป็นโบสถ์คริสต์ระดับอาสนวิหารของ

นิกายโรมันคาทอลกิในเมืองมิวนิค โดยโบสถ์

แห่งน้ีมีประวัตยิอ้นไปถงึกอ่นศตวรรษที ่12 โดย

อาคารหลักแรกเป็นอาคารสถาปัตยกรรมโร

มาเนสก์ ก่อนที่จะถูกรื้อสรา้งใหม่ในปลาย

ศตวรรษที ่15 โบสถแ์ห่งน้ีถอืเป็นสัญลักษณ์ของ

นครมวินิคในฐานะเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยีอกี

ดว้ย จงึเป็นโบราณสถานทีส่ าคัญและเป็นหนึ่งใน

สถานที่ของคริสต์ศาสนิกชนเขา้มาชมอย่าง

ต่อเน่ือง รวมทั ้งนักท่องเที่ยวที่มาเมืองน้ีดว้ย 

ถ่ายภาพดา้นหนา้ พระราชวงันมิเฟนเบริก์ (Nymphenburg Palace) หนึง่ในพระราชวังขนาดใหญ่ โออ่า่ หรูหรา ไม่

แพพ้ระราชวังอืน่ๆในทวีปยุโรป โดยผูร้เิริม่สรา้งปราสาทพระราชวังแห่งน้ีขึน้คอื เฟอร์ดนิานด ์มาเรีย เจา้นครรัฐผู ้

คัดเลอืกแห่งบาวาเรยีในขณะนัน้ (Ferdinand Maria) และ เฮนเรยีตตา อเดลเลดแห่งซารว์อย (Henriette Adelaide) 

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1662 ตามแบบสถาปัตยกรรมอากอสตโิน บาเรลลี อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงและเดนิชมบรรยากาศ

โดยรอบ อสิระอาหารเย็นเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น 

     ทีพ่กั : Leonardo Hotel Munich city South 4* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

                (ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
 
 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที1่3)  
     จากนัน้น าท่านเดนิทางสูจ่ากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตมิวินคิ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ 

12:10 น.  เดนิทางกลับประเทศไทย โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY006 

19.55 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ีกรุงอาบูดาบ ีสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

22.35 น.   เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY402 

 
 
 
 
08:05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

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

วนัทีเ่จ็ด    ทา่อากาศยานนานาชาตมิวินคิ- ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ี                            อาหาร เชา้ 

 

 

 

 

                                                                                                                            อาหาร เทีย่ง,เย็น 

 

 

วนัทีแ่ปด    ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

 

 

 

 

                                                                                                                            อาหาร เทีย่ง,เย็น 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( update 24 เมษายน 2565 ) 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ  (อายุการใชง้านมากกว่า 6 เดอืน)  

2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ   

3. เอกสาร International Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ทีไ่ดร้ับวคัซนี

ครบถว้นมาแลว้  

 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้ประเทศฝร ัง่เศส ( update 20 มกราคม 2565 ) 

► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศฝร ัง่เศสจะตอ้งไดร้บัวคัซนีครบโดสแลว้ ชนดิของวคัซนีโควดิ-19 ทีห่น่วยงานของประเทศ

ฝรั่งเศสไดอ้อกประกาศเกีย่วกับวคัซนี และรายละเอยีดของการฉีดวคัซนีทีส่ามารถเดนิทางเขา้ฝรั่งเศสได ้ดังน้ี 

(1) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) ตอ้งครบ 2 โดส เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 7 วัน 

(2) Johnson & Johnson ตอ้งครบ 1 โดส เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 28 วัน 

(3) Sinovac และ Sinopharm 2 เข็ม จะตอ้งไดร้ับเข็มที ่3-4 ดว้ย Pfizer, Moderna เป็นเข็มที ่3 เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 7 

วัน 

(4) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) 1 โดส จะตอ้งไดร้ับPfizer, Moderna เป็นเข็มที ่

2   เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 7 วัน 

(5) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) 1 โดส เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 วัน ส าหรับผูท้ีเ่คย

ตดิเชือ้ COVID-19 มากอ่น 

ขอ้มลูจากทีม่า : France Diplomacy - Ministry for Europe and Foreign Affair 

- เด็กทีอ่ายุต า่กวา่ 12 ปีและยงัไมไ่ดร้บัวคัซนี ใหถ้อืสถานะวคัซนีตามของพอ่หรอืแมห่รอืผูป้กครองทีเ่ดนิทางดว้ย 

► เตรยีมเอกสาร International COVID-19 Vaccination Certificate ผ่านแอปพลเิคช่ันหมอพรอ้ม 

► เตรยีม EU Digital COVID Certificate จากแอปพลเิคช่ันหมอพรอ้มหมด Digital Health Pass   

► เมือ่เดนิทางถงึฝรั่งเศสดาวน์โหลด EU Digital QR CODE วคัซนีจากแอปพลเิคช่ันหมอพรอ้ม เพือ่มาใชก้ับแอปพลเิคช่ัน 

TouristANTICOVID ของประเทศฝรั่งเศสได ้(ใชใ้นการเขา้สถานทีท่อ่งเทีย่ว รา้นคา้ และรา้นอาหารในประเทศฝรั่งเศส) 

► เตรยีมเอกสารเดนิทางเขา้ประเทศฝรั่งเศส EU Digital Passenger Locator Form (EU DPLF) (ทางบรษัิทเตรยีม

ให)้  **เอกสารมกีารและข ัน้ตอนการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา กรุณาอพัเดทอกีคร ัง้กอ่นการเดนิทาง** 

 

►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass  
ชัน้ตอนการขอ “Thailand Pass” เพือ่เดนิทางเขา้ประเทศไทย  
ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) 
2. VISA (ส าหรับชาวตา่งชาตเิท่านัน้) 

3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันกอ่นเดนิทาง 
4. ประกันสขุภาพทีค่รอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD 10,000 (ส าหรับชาวตา่งชาตเิท่านัน้) 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน “Thailand Pass” 

1. ลงทะเบยีนอย่างนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย (ทางบรษัิทด าเนนิการ) 
ข ัน้ตอนที ่3 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

1. แสดงเอกสารทัง้หมดรวมถงึ “Thailand Pass QR Code” แสดงตอ่เจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่่านมาถงึ 

2. ผ่านกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยน์ทัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าก่อนการ

เดนิทาง 15 วนั 

- หรือขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทาง

ตอ่) โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท่้านทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้

ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้  

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรุณาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท + คา่บรกิารท าวซ่ีา 6,500 บาท (26,500) 

 กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯตอ้งออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกลว้ันเดนิทางท่าน

จ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เท่านัน้ 

 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-

กลับและจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิท

มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทุกกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

(บรษิทั ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีันดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้   
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพัก 3 ท่านถา้วนัทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไม่มหีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง (มี

คา่ใชจ้่ายพักเดีย่วเพิม่) กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวนัหยุด มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิท

ขอจัดทีพ่ักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทาง

ไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถเลือ่นวนัได)้ 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

6. คา่น ้าหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรัม และคา่ประกนัวนิาศ

ภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ และกรณีน ้าหนักสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยี

คา่ปรบัตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

7. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั 

Allianz Travel แบบแผนประกนัภยั  Group tour  โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้

โควดิ -19  หรืออุบัตเิหตุตา่งๆ  ซึง่เกดิขึน้ภายในวันเดนิทาง  และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกัน

ครอบคลมุการรักษาเท่านัน้   ) เขา้รับรักษาในรูปแบบอืน่ๆประกันจะไม่ครอบคลุม  (ซงึสามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิ

จากเจา้หนา้ทไีด ้ กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง  เพิม่ความคุม้ครอง  สามารถแจง้  บรษัิทฯ  ซึง่

ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้  เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  โดยทัง้น้ีการท าประกนัน้ีจากบรษัิท  มากกวา่



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอ้บังคับ  ตาม  พ.ร.บ  .ธุรกจิน าเที่ยว  ที่บังคับใหบ้รษัิทน าเที่ยว  ท าประกันเฉพาะอบัุตเิหตใุนการเดนิทางเท่านั้น  

แตท่ัง้น้ี  ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเวบ็ไซด ์ Allianz ไดก้รณีท่านตอ้งการ

ซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการ

ทัวร ์

8. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.

ม./วัน) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  จากท่าน 
2. คา่บรกิารและยืน่วซ่ีาเชงเกน้ (ประเทศฝร ัง่เศส) 6,500 บาท 

3. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
4. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

5. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ และไดท้ าการขาย
โปรแกรมไปแลว้ 

6. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

7. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
8. ค่าทปิคนขบัรถท่านละ 60 EUR หรอืประมาณ 2,300บาท/ท่าน ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความ

ประทบัใจ  
 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทูต(วซี่าไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่นคา่วซี่าและคา่บรกิารยืน่วซี่า/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ท่านลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื

วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 20ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุป๊ทีเ่ขา้พกั  โดยมหีอ้งพกัส าหรับผูส้บูบหุรี/่ปลอดบหุรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ  ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 

หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12. การประกันภัย บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบ

แผนประกนัภยั Group tour บูกี ้ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้น้ีการท า

ประกันน้ีจากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุ

ในการเดนิทางเท่าน ัน้ แต่ทัง้น้ี ท่านสามารถศกึษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ 

กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ  ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้  

14. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 

หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีาเชงเกน้ (France) 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซ่ีา 10-15 วนัท าการ 

** หากผูเ้ดนิทาง เคยสแกนลายนิว้มอืภายใน 3 ปี กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซ่ีาของทวัร ์**โปรด

ด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีาอยูเ่ป็นประจ า 

 

1. พาสปอรต์ โดยมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมี

จ านวนหนา้เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้ เพื่อใหท้างสถานทูตตดิหนา้วซี่า (หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาด าเนินการท า

พาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งใหก้ับเจา้หนา้ที) หากผูส้มัครเคยไดร้ับวีซา่เชงเกน้ กรุณาจัดส่งหลักฐานใหก้ับทาง

บรษัิททัวร ์     เพือ่น าไปแสดงตอ่สถานทูต 

 

2. รูปถ่าย รูปสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกนิ 3

เดือน หา้มตกแต่งรูป,หา้มสวมแว่นตา,หา้มใส่เครื่องประดับ,หา้มใส่คอนแทคเลนส์ และตอ้งเป็นรูปที่ถ่ายจากรา้น

ถ่ายรูปเท่านัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหรู้ปถ่ายช ารุด และไม่สามารถใชง้านได ้** 

   (ใบหนา้ใหญ่ ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 

3. เอกสารสว่นตวั 

 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบัตรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ท่านจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทูตตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 

 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 
 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า20ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยื่นเอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

ดังนี้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร 
 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า20ปี (บดิา/มารดา ไม่ไดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร 

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

โดยตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพียงผูเ้ดียว จะตอ้งมีหนังสอื

รับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา หรือหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมีหนังสอืรับรองยนิยอมให ้

บุตรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมีหนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับ

บคุคลทีส่าม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุนคา่ใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต/อ าเภอ

ตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบยีนบา้นของท่าน (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมี

นายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมาย

ทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบตุร และเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ี่

รับยื่นวซี่า กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ี

อ านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจุบัน (เอกสารมอีายุ 30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทที่ท่านท างานปัจจุบัน   

โดยระบุต าแหน่งงาน, เงนิเดอืนที่ไดร้ับ, วัน เดอืน ปี ที่เริม่ท างาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่

ตอ้งระบุชือ่ประเทศ ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตรา

บรษัิท และลงนามผูม้อี านาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้) 
 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบียนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ (DBD), (คัดส าเนาไม่เกนิ 90 

วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเท่านัน้ สถานทูตไม่รับพจิารณา

บัตรนักเรยีน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีายุ 30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ), หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสามี   

ในกรณีทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางร่วมกันกับสามี จ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้่ายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบชุือ่-สกุล    

วัน เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสัมพันธร์่วมกัน (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้) 
 

4.6 กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของท่ัวไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ 

ฯลฯ จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหลง่ทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐาน

หรอืเอกสารประกอบ อาท ิรูปถ่ายรา้น, สัญญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1 กรณีออกค่าใชจ้่ายเอง ใชส้ าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจ า (บัญชี

ส่วนตัว) รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน (กรุณาเลอืกบัญชทีี่มีประวัตกิารเดนิบัญชทีี่สมบูรณ์ มียอดเงนิ เขา้-ออก 

สม ่าเสมอ) และมียอดเงนิคงเหลอือยู่ในบัญชนัีน้ๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะทางการเงนิเพียงพอ 

ครอบคลมุกับคา่ใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่ท่านเดนิทางกลับสู่ภมูลิ าเนา และขอหนังสอืรับรองฐานะทางการเงนิ

จากธนาคาร (Bank Certificate) ซึง่ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกัน Statement ขา้งตน เป็นภาษาอังกฤษ ระบุสกุลเงนิ Euro 

เท่านัน้ 
 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง จ าเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรับรอง ชีแ้จงความสัมพันธร์ะหว่างตนกับผูเ้ดนิทาง 

(Sponsor Letter) และขอหนังสอืรับรอง/สนับสนุนค่าใชจ้่ายจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยใหบุ้คคลที่เป็นผูส้นับสนุน 

(Sponsor) ด าเนนิการตามเอกสารขา้งตน้ พรอ้มกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงนิจากธนาคาร                         Bank  

Sponsor/Bank Guarantee ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยระบชุือ่ผูส้นับสนุนทีเ่ป็นเจา้ของบัญช ี(Sponsor) 

และระบุชื่อผูเ้ดนิทาง/ผูท้ี่ไดร้ับการสนับสนุน เอกสารตอ้งเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกุล ใหต้รงกับ

พาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทางเท่านัน้   (กรุณายืน่ขอจากธนาคารล่วงหนา้ บางแหง่อาจใชเ้วลาด าเนนิการนานถงึ 3 วัน) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหต:ุ หากสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยไ์ม่สมบรูณ์ (Book Bank) หรอืมปีระวัตกิารเดนิบญัชไีม่ครอบคลมุตาม

เงือ่นไขทีก่ าหนด ท่านจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง ทีอ่อกจากธนาคารเท่านัน้ (Bank 

Statement) 
 

กรุณาปรบัสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สุด ครอบคลุมภายใน 3-5 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซี่า 
 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลส าหรบัยืน่วซ่ีาเชงเกน้ 
 

 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวซี่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวซี่าทา้ยโปรแกรมทัวร์ใหต้รงกับขอ้มูลความเป็นจริง 

เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งน าส่งขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพื่ออนุมัตคิ ารอ้งขอวซี่า และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ

กรอกประวัต/ิขอ้มูลสว่นตัวแทนผูส้มัครได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มูลของท่านเป็นเท็จ/ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกับความเป็น

จรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมื่อท่านช าระเงนิมัดจ าค่าทัวร์เรียบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มทา้ยรายการทัวร์ พรอ้มจัดส่งใหก้ับบรษัิทฯ

ทันท ี!! หากด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบทุกกรณี 
 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีท่่านไดช้ าระไปแลว้ทุกกรณี 
  

 หากถูกปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม่ ผูส้มัครตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 
 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผูส้มัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชญิท่านไป

สัมภาษณ์ตามทีส่ถานทูตนัดหมาย (โปรดแตง่กายสภุาพ) ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอ านวยความสะดวกแกท่่าน 

ตลอดทัง้ช่วยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่

ขอความร่วมมอืใหท่้านจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหก้ับทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทูตเชน่กัน 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดร้ับวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทูตเพือ่พจิารณาตอ่วซีา่

ของท่าน เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
 

เอกสารทุกฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซ่ีา กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบูรณ์ และทางบรษิทัไม่มนีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 

 
 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (France) 

โปรดกรอกรายละเอยีดขอ้มูลใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ของท่าน (กรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ) 

กรณีผูส้มัครเคยไดร้ับวซีา่หรอืพ านักอยู่ใน สปป.ลาว โปรดแจง้เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ของบรษัิทฯ กอ่นยืน่ค ารอ้งวซีา่

ฝรั่งเศส 

 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 

2. ชือ่ - สกลุเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญงิ 

4. ทีอ่ยู่ตามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส 

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

5. ทีอ่ยู่พ านักปัจจบุัน กรณีไม่ตรงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส 

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

6.โทรศัพทม์อืถอื (โปรดระบ)ุ ..............................................  โทรศัพทบ์า้น (ถา้ม)ี 

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

7. อาชพีปัจจบุัน .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกับทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชือ่สถานทีท่ างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุย่างชัดเจน) 

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

. 

ทีอ่ยู่ทีท่ างาน 

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

รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์

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

9. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตง่งาน(ไม่จดทะเบยีน) 

  ⃣   หย่า   ⃣   ม่าย   ⃣   อยู่กนิฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกันอยู ่

11. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ 

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

12. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วนั/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ 

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

13. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ 

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

14. ท่านม ีPassport เลม่เกา่ลา่สดุ หรอืไม่ (ถา้ม)ี โปรดระบ ุ

      เลขพาสปอรต์ ..................... วนัออก ..................... วนัหมดอายุ .................. ออกให ้ณ ประเทศ 

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

15. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์(ทีท่่านใชแ้สดงกับสถานทูตเพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่)  

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

16. ท่านเคยไดร้ับวซีา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา หรอืไม่ (โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวซีา่ 

............................) 

ไม่เคย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.............................................. ถงึวันที ่

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

17. เคยถูกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่ Schengen กอ่นหนา้นี ้



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

18.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม่ 

     ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ) ................................................................. 

19. ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

            ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้่ายให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

     เช็คเดนิทาง     กรุณาระบชุือ่ ............................................................. 

   บัตรเครดติ    ความสัมพันธ ์............................................................ 

   เงนิสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารใหบ้รษัิทฯล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวซี่าจากทางสถานทูต         

กรณีวซีา่ของท่านไม่ไดร้ับการอนุมัตทิันตามก าหนดวันเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบทุกกรณี 
 

 เมือ่ท่านไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 - กรุณาจัดส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มูลส าหรับยื่นวซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร)์    

พรอ้มจัดส่งใหก้ับบรษัิทฯทันที !! หากด าเนินการล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวซี่า บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิ ์  ไม่รับผดิชอบทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้มูลที่ท่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารที่จะใชย้ื่น

สถานทูต เนื่องจากขอ้มูลทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนนิการน าสง่สถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าสง่ขอ้มูลที่

ไม่สอดคลอ้งกับความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของท่านให ้

ชัดเจน (ระบเุป็นภาษาอังกฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ และวันเดอืนปีทีเ่ริม่

งาน 
 

 เมือ่ท่านไดร้ับยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงส าหรับยื่นวซี่าใหก้ับบรษัิทฯ อย่างชา้ไม่เกนิ 2 

สัปดาห ์กอ่นถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 

          - ท่านจ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทูตดปูระวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่่านมา 
 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต บรษัิทฯไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษัิท

เป็นเพยีงตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่านัน้  
 

 

 


