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รหัสโปรแกรมทัวร ์  

 

 

 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

พฤศจกิำยน : 28 พ.ย. – 7 ธ.ค.  59,900.- 
ธนัวำคม : 28 ธ.ค. – 6 ม.ค. 61   75,900.- 

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เท ีย่ง ค ่ำ 
โรงแรมที่พกั  
หรอืเทยีบเทำ่ 

1 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – เวยีนนา – พระราชวังเชนิบรุนน ์ ✈ ✈ O KAVALIER HOTEL  

3 เวยีนนา – ปราก – ปราสาทปราก – นาฬิกาดาราศาสตร ์   O O O 
INTERNATIONAL 

HOTEL  

4 ปราก – คารโ์ลว ีวาร ี– มวินคิ O O X 
MERCURE 

NEUPERLACH SUD 

5 มวินคิ – อนิสบ์รูค – ฟุสเซ่น O O O EURO PARK HOTEL  

6 ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– ไฟรบู์รก์  O O O NH FREIBURG  

ออสเตรยี – เชก – เยอรมน ี– ฝร ัง่เศส 

10 วนั 7 คนื 

โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์(EK) 
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รหัสโปรแกรมทัวร ์  

 

ชืน่ชมกับความงามของพระรำชวงัเชินบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) ทีว่ิจติรตระการตา เขำ้ชมปรำสำท

นอยชวำนสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ตน้แบบของปราสาทเจา้หญิงนิทรา  ชมจตัุรสัมำเรียน 

พลำสท์  (Marienplatz) ถือว่าเป็นจุด เริ่มตน้ของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค (Munich)     

สัมผัสมนตเ์สน่หข์องกรุงปรำก (Prague) อดตีเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี เดนิเทีย่ว 4 เมือง

โรแมนตคิแหง่ฝร่ังเศสที่ซอ่นตัวรอตอ้นรับนักท่องเทีย่ว ชมอาคารไมโ้บราณที่แต่งแตม้ดว้ยสสีันส ีสดใส ณ 

กอลมำร ์(Colmar) หมูบ่ำ้นอองกเีชม (Eguisheim) หมู ่บำ้นรคิวีร์  (Riquewihr)  และ สตรำสบูร์ก 

(Strasbourg) 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง          กรุงเทพฯ  

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 9 

เคำนเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส์ โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

วนัที่สองของกำรเดนิทำง       กรุงเทพฯ – ดูไบ – เวียนนำ – พระรำชวงัเชินบรุนน ์ 

01.05 น. ออกเดนิทางสู่ดูไบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK385  

05.00 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครือ่ง  

09.00 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเวยีนนำ โดยเทีย่วบนิ EK127  

12.25 น. ถงึสนำมบินเวทชำท กรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรยี  (เวลาทอ้งถ ิ่นชา้กว่า

ประเทศไทย 5 ช่ัวโมง และจะเปลีย่นเป็น 6 ช่ัวโมงในวันที ่29 ตุลาคม 2560) ผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพื่อน าท่านเขา้สู่กรุงเวยีนนา  

 

บำ่ย จาก นั้นน าเขา้ชมความงดงามของพระรำชวงัเชินบรุนน์ (Schoenbrunn 

Palace) แห่งราชวงศฮ์ัปสเบิรก์ ซึง่มปีระวัตกิารสรา้งมาตัง้แต่กลางคริสตศ์ตวรรษ

ที ่16 และต่อมาพระนางมาเรยี เทเรซ่า ใหส้รา้งขึ้นใหม่อย่างสง่างามดว้ยจ านวน

หอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชม

 

7 ไฟรบู์รก์ – อองกเีชม – กอลมาร ์– รคิวรี ์– สตราสบูรก์ O O O 
MERCURE GARE 

CENTRAL 

8 สตราสบูรก์ – รถไฟความเร็วสูง TGV – ปารสี – ชอ้ปป้ิง O O O 
IBIS PARIS PORTE DE 

CLICHY 

9 ล่องเรอืบาโตมุช – สนามบนิ  O O ✈  

10 ดูไบ – กรุงเทพฯ  ✈ ✈ ✈  
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รหัสโปรแกรมทัวร ์  

ความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลับพลาทีป่ระทับ ซึง่ไดรั้บการตกแต่งอย่างวจิติร

บรรจง ซึง่สวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายส์ของฝร่ังเศส น าท่านชมถนนสำยวง

แหวน (Ringstrasse) ทีแ่วดลอ้มไปดว้ยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ 

ผำ่นชมโรงละครโอเปรำ่ ท ีส่รา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคารได ้

ถูกท าลายไปในระหว่างสงครามโลกครั้งท ี ่2 และเปิดใหม่อ ีกครัง้ในปีค.ศ.1955 

ผ่านชมพระรำชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซึง่เป็นกลุ่มอาคารทีเ่คยเป็น

ที่ประทับของราชส า นักฮัปสบูร์ก มาตั้งแ ต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงตน้

ครสิตศ์ตวรรษที ่20  

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม KAVALIER HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที่สำมของกำรเดนิทำง            เวียนนำ – ปรำก – ปรำสำทปรำก – นำฬกิำดำรำศำสตร ์   

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าคณะเดนิทางสู่กรุงปรำก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก 

อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี   ซงึไดส้มญานามมากมาย เช่น 

นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทศิ    

ระยะทาง 331 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 น ำเขำ้ชมปรำสำทแหง่ปรำก (Prague Castle) ทีส่รา้งขึน้อยู่บนเนนิเขาตัง้แต่

สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่ง

ปัจจุบันเป็นท าเนียบประธานาธบิดมีาตัง้แต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหำวหิำรเซนตว์ตุิส 

(St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัยศตวรรษ

ที ่14   นับว่าเป็นมหาวิหารสไตลโ์กธคิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในกรุงปร๊าก ซึง่พระเจา้ชารล์ท ี ่

4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตรยิ์ส าคัญใน

อดตี เช่น พระเจา้ชารล์ท ี ่4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ ี ่1 และ  พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่

2 เป็นตน้ (กรณีมพีธิภีำยในมหำวหิำร อำจไมไ่ดร้บัอณุญำตใหเ้ขำ้ชม) แลว้

ชมพระรำชวงัหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ท ีสุ่ดของ

ปราสาท ใชเ้ป็นทีป่ระทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทัง้หลาย แลว้เดนิชมยำ่นชำ่งทอง

โบรำณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบันมีรา้นขายของที่ระลึก วางจ าหน่ายอ ยู่

มากมาย  จำกน ัน้น ำทำ่นเดนิเล่นบนสะพำนชำรล์ (Charles Bridge) สะพาน

เก่าแก่ขา้มแม่น ้าวัลตาวา สไตล์โกธคิที่สรา้งขึ้นตั ้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที ่14 

สมัยพระเจา้ชารล์ท ี่ 4 ชมรูปป้ันโลหะของเหล่านักบุญที่ตัง้อยู่สองขา้งราวสะพาน

กว่า 30 องค ์จากนัน้น าท่านเดนิสู่ประตูเมอืงเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมอืงใน
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รหัสโปรแกรมทัวร ์  

สมัยโบราณ, ศำลำวำ่กำรเมอืงหลงัเกำ่ (Old Town Hall) ท ีส่รา้งมาตั้งแต่ปี 

ค. ศ.1338 มีจุด เ ด่นคือ นำฬิกำดำรำศำสตร์ (Astronomical Clock)           

ท ีส่วยงามและยังตบีอกเวลาทุกๆช่ัวโมง ใหเ้วลาท่านเดนิอสิระเดนิเล่นย่านเมอืงเกา่  

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

วนัที่สีข่องกำรเดนิทำง          ปรำก – คำรโ์ลวี วำร ี– มวินคิ  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าเดนิทางโดยรถโคช้สู่ เมอืงคำรโ์ลว ีวำร ี(Karlovy vary) ท ีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นเมอืง

แห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็ค เป็นเมอืงที่มชีื่อเสียงไปทั่วโลกว่าเป็น

ศูนย์กลางบ าบัดโรคภัยต่างๆ น าเดนิชมเมอืงคารโ์ลว ีวาร ีซึง่ปัจจุบันเป็นทีน่ยิมของ

ผูค้นทั่วโลกทีจ่ะมาใชบ้รกิารรักษาสุขภาพตามความเชือ่ท ีม่มีาแต่สมัยโบราณ เชิญ

ทดลองดืม่น ้าแร่ซึง่ตอ้งดืม่กับแกว้พิเศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอรซ์เลนทีม่ปีากยื่น

ออกมาเหมอืนกาน ้า 

ระยะทาง 127 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง (เป็ดสไตล์โบฮีเมยีน)   

บำ่ย จากนัน้เดนิทางสู่เขา้สู่นครมวินคิ (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมน ีและ

เป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี ยังเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รอง

จากเบอรล์นิและฮัมบูรก์) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งค่ังท ีสุ่ดของยุโรป ซึง่มพีรมแดน

ตดิเทอืกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์าก่อน ก่อนที่

จะผนวกเขา้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จงึมเีอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของ

ตัวเอง ทัง้ดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอันเล ือ่งช ือ่ ซ ึง่ไดแ้ก่ ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมู

ทอด เพรทเซล และเบยีร ์ น าชมจตุัรสัมำเร ียน พลำสท ์(Marienplatz) ถอืว่า

เป็นจุดเริม่ตน้ของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนี้เป็นที่ตั ้งของ

ศาลาว่าการเมืองทีม่ ีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีง่ดงามซึ่งสรา้งขึน้ในช่วง

ปลายครสิตศ์ตวรรษที่ 19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี มหีอระฆังสูง 85 เมตร ซึง่จะมี

นักท่องเท ีย่วรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานทีจ่ะออกมาเตน้ร า เมือ่นาฬิกาตบีอกเวลา 

11.00 น. และ 17.00 น. เชิญเลอืกซือ้สนิคา้ของที่ระลึก เช่น เครือ่งเหล็กตรา

ตุ๊กตาคู่ เป็นตน้  

ระยะทาง 314 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.45 ชม. 

ค ่ำ อิสระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศยั  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม MERCURE NEUPERLACH SUD หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที่หำ้ของกำรเดนิทำง             มวินคิ – อนิสบ์รูค – ฟุสเซน่ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 ออกเดินทางต่อสู่เมือ งอินส์บรูค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแควน้          

ทโีรล เป็นเมอืงเอกดา้นการท่องเท ีย่วของประเทศออสเตรยี ตั ้งอยู่รมิฝ่ังแม่น ้าอ ิน 

ซึง่ค าว่าอินส์บรูคนั้น แปลว่า สะพานแห่งแม่น ้าอนิ มลัีกษณะแคบๆแทรกตัวอยู่

ระหว่างเทอืกเขาแอลป์ ชมหลงัคำทองค ำ(Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์ส าคัญ

ของเมอืงอนิสบ์รูค ซึง่ตัง้อยู่ในเขตเมอืงเก่า สรา้งขึน้โดยจักรพรรด ิFriedrich ที ่4 

ในช่วงตน้ศตวรรษที่ 15 ส าหรับเป็นที่ประทับของผูป้กครองแควน้ทิโรล ต่อมา

จักรพรรด ิMaximilian 

ระยะทาง 163 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 จากนั้นเดนิทางสู่ เมอืงฟุสเซ่น (Fussen) เป็นเมอืงทีตั่ง้อยู่ทางแควน้บาวาเรีย

ตอนใตข้องเยอรมน ีเป็นเมอืงเก่ามาตัง้แต่ครัง้จักรวรรดโิรมัน เป็นทีตั่ง้ปราสาทของ

กษัตริย์บาวาเรยี   ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ที่มคีวามงดงามทางดา้น

ทัศนยีภาพ พรอ้มๆกับชืน่ชม ชมเมอืงฟุสเซ่น เมอืงสุดทา้ยบนถนนสายโรแมนตกิที่

เคยมคีวามรุ่งเรืองในอดตีตั้งแต่ยุคโรมัน และไดใ้ชเ้มืองนีเ้ป็นจุดแวะพักขนถ่าย

สนิคา้ และซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ เมืองฟุสเซ่น เป็นเมืองที่มคีวามน่ารัก และ

ตกแต่งไปดว้ยสสัีนทีส่วยงามของบา้นเรอืนและโรงแรมทีพั่กซึง่แต่ล่ะแห่งจะมี

เอกลักษณ์เฉพาะตัว 

ระยะทาง 111 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.45 ชม. 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม EURO PARK HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

วนัที่หกของกำรเดนิทำง             ฟุสเซน่ – ปรำสำทนอยชวำนสไตน ์– ไฟรบ์ูรก์ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองโฮเฮนชวำนเกำ (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่

สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนแีละออสเตรีย เพื่อน าท่าน

เดินทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของ  ปรำสำทนอยชวำนสไตน ์

(Neuschwanstein  Castle) น าชมตน้แบบของปราสาท เจา้หญิงนิท รา

ในดสินยี์แลนด ์ซึง่ปราสาทนอยชวานสไตน ์ตัง้ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาท

ในเทพนยิาย  ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวิคที่ 2 หรอื เจา้ชายหงสข์าว  ชม

ความวจิติรพิสดารของหอ้งต่างๆ ทีไ่ดรั้บการตกแต่งอย่างงดงามดว้ยการออกแบบ

ของรชิารด์ วา้กเนอร ์ ซึง่เป็นนักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปรานยิ่ง 

ระยะทาง 4 กม.   
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 0.10 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง (ขำหมูเยอรมนั)  

บำ่ย น าท่านออกเดนิทางต่อสู่เมอืงไฟรบู์รก์ (Freiburg) เป็นเมอืงในรัฐบาเดนิ-เวอร์

ทเทมแบรก์  เป็นเมืองทางตะวันตกเฉยีงใตข้องประเทศ ระหว่างแม่น ้าไดรซัม ที่

ระยะทาง 274 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ชม. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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       รหัสโปรแกรม VIE-EK001 AUS CHAK GER FER 10D7N DEC17-EK-W07 

 
รหัสโปรแกรมทัวร ์  

เชงิเขาดา้นตะวันตกสุดของแบล็กฟอเรสต ์มมีหาวหิารยุคกลาง และมมีหาวทิยาลัย

ไฟรบวรค์ท ีเ่ก่าแก่และมชีือ่เสยีง เมอืงตัง้อยู่ใจกลางของศูนย์กลางการท าไวน ์เป็น

เมอืงทีม่แีดดและอบอุ่นท ีสุ่ดในเยอรมน ี 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

 เขา้สู่ท ีพั่ก ณ โรงแรม NH FREIBURG หรอืเทยีบเทำ่  

วนัที่เจ็ดของกำรเดนิทำง        ไฟรบ์ูรก์ – อองกเีชม – กอลมำร ์– รคิวีร ์– สตรำสบูรก์  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางขา้มพรมแดนเยอรมนเีขา้สู่ประเทศฝร่ังเศส สู่หมูบ่ำ้นอองกี

เชม (Eguisheim) ประเทศฝร่ังเศส หมู่บา้นที่ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “อีก

หนึง่หมู่บา้นทีส่วยทีสุ่ดของฝร่ังเศส” อกีทัง้ยังเป็นหมู่บา้นทีไ่ดรั้บความนยิมในหมู่

นักท่องเท ี่ยวแห่งหนึ่งของแควน้อัลซาสอกีดว้ย ท่านจะไดช้มชมความงดงามไป

ตามถนนกอ้นกรวดอันคดเคี้ยวของหมู่บา้น ตื่นตาไปกับความงดงามของเหล่า

อาคาร บา้นเรอืนทียั่งคงกลิน่อายความเป็นยุคกลางไวเ้ป็นอย่างด ี ชมความเก่าแก่

ของอาคารไมโ้บราณทีแ่ต่งแตม้ดว้ยสสัีนสสีดใส  ชมลานน ้าพุท ีส่รา้งในแบบเรเนส

ซองส ์จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงกอลมำร ์(Colmar) ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นเมอืง

หลวงของไวนแ์ห่งแควน้อาลซัส (Capitale des Vins d'Alsace) เป็นเมอืงที่ม ี

ชือ่เสยีงในการอนุรักษ์เมอืงใหค้งบรรยากาศของเมอืงโบราณ โดยเฉพาะในตัวเมอืง

เก่าท ีเ่รยีงรายไปดว้ยเรอืนไมเ้ก่าแก่ รา้นคา้สวยงาม โบสถ ์พิพิธภัณฑ ์ครสิตศ์าสน

สถาน และรา้นคา้และที่อยู่ อาศัยที่คงสภาพเหมอืนเมอืงในยุคกลางไดอ้ย่างดสุีด

แห่งหนึ่งในประเทศ เมืองนี้ม ีคลองตัดไปมา จนไดรั้บสมญานามว่า “Little 

Venice”  น าท่านถ่ายรูปกับ มหำวหิำรเซ็นตม์ำรต์นิ โบสถค์าทอลกิเก่าแก่ขนาด

ใหญ่ทีส่รา้งขึน้จากหินสีชมพูทัง้หลัง สรา้งขึ้นในราวปี ค.ศ. 1234-1365 ถอืเป็น

โบสถท์ ีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืงกอลมาร ์สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิทีส่วยงาม

โอ่อ่า 

ระยะทาง 57 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม. 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 9 กม.   

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 0.15 ชม. 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

บำ่ย น าท่านเดินทางสู่เมืองริควีร ์ (Riquewihr) เมืองในเสน้ทางสายไวน์แห่ง

แควน้อัลซาคทีม่ชีือ่เสยีงในฝร่ังเศส น่ังรถผ่านชมบรเิวณไร่องุ่นทีป่ลูกกันตามแนว

ไหล่เขาทีล่ดหล่ันไปมา ก่อนน าท่านเขา้ไปเดินเล่นในตัวเมอืงเก่าท ี่มขีนาดเล็ก

กะทัดรัด แต่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ย่างสวยงาม บรรยากาศภายในหมู่บา้นจะคลา้ย

กับเดนิเขา้ไปเหมอืนหลงอยู่ในเมอืงแห่งเทพนยิาย เนือ่งจากบา้นเกอืบทุกหลังจะ

ตกแต่ง และประดับประดาดว้ยดอกไม ้ตุ๊กตาหรอืของชิน้เล็กชิน้นอ้ยทีน่่ารักๆเต็ม

ระยะทาง 65 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม. 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
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รหัสโปรแกรมทัวร ์  

ไปหมด น าท่านออกเดนิทางสู่เมอืงสตรำสบูรก์ (Strasbourg) ประเทศฝร่ังเศส 

เมอืงหลวงแห่งแควน้อัลซาส (Alsace) ที่ม ี2 วัฒนธรรม คือฝร่ังเศสและเยอรมน ี

เนือ่งจากผลัดกันอยู่ภายใตก้ารปกครองของ 2 ประเทศนีส้ลับกันไปมา สตราสบูร์ก

เป็นเมอืงใหญ่มีสถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็นร่องรอยประวัตศิาสตร์ใหช้าวเมอืง

ปัจจุบันไดช้ืน่ชม ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลก (World Heritage Site) 

จากองคก์ารยูเนสโก ในปี ค.ศ.1988 น าท่านชมย่าน La Petite France (ปำรสี

นอ้ย) ตัง้อยู่รมิฝ่ังสองแม่น ้า มลัีกษณะเป็นพื้นท ีล่อ้มรอบดว้ยแม่น ้าอ ิลลท์ัง้สีด่า้น

และมเีสน้ทางคูคลองเชือ่มต่อกันไปมากมาย บริเวณใกลเ้คยีงเป็นเกาะทีม่สีะพาน

เป็นตัวเชือ่มต่อไปยังพื้นท ีส่่วนอืน่ๆของเมอืง บรเิวณย่านนีม้ลัีกษณะเป็นตรอกซอก

ซอย พื้นถนนปูลาดดว้ยหนิกรวด มบีา้นไมโ้บราณสไตลอ์ัลซาส (Alsace) ลักษณะ

ครึง่ปูนครึง่ไมท้ ีส่วยงาม 

ระยะทาง 88 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง   

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม MERCURE GARE CENTRAL หรอืเทยีบเทำ่  

วนัที่แปดของกำรเดนิทำง      สตรำสบูรก์ – รถไฟควำมเร็วสูง TGV – ปำรสี – มงมำรต์  

                                            – ลอ่งเรอืบำโตมุช 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น ำคณะน ัง่รถไฟควำมเร็วสูง TGV สู่มหำนครปำรีส วิง่ดว้ยควำมเร็ว 300 

กโิลเมตร ต่อช ัว่โมง จนถงึเดินทางมาถงึสถานรีถไฟ Gare Du East ในมหำ

นครปำรีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองที่ม ีมนต์เสน่ห์อัน

เหลอืลน้ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเท ี่ยวอยากมาเยือนมากที่สุ ด 

ปัจจุบันกรุงปารสีเป็นหนึง่ในศูนย์กลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล่ ้าสมัยแห่ง

หนึง่ของโลกที่ท รงดว้ยอทิ ธพิ ลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟช่ัน 

วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหก้รุงปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงทีส่ าคัญทีสุ่ดแห่งหนึง่ของ

โลก  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

บำ่ย น าท่านเดินทางสู่ ย่ำนมงมำร์ต (Montmartre) เนินเขาที่สูงท ี่สุดในปารีส      

น ำทำ่นชมวหิำรพระหฤทยัอนัศกัดิส์ิทธิ ์(Sacre Coeur) เป็นโบสถแ์บบศลิปะ

โรมาโนไบแซนไทนท์ ีส่วยที่สุดในกรุงปารสี ณ บรเิวณนี ้คุณจะไดช้มกรุงปารสีท ี่

แสนจะน่าประทับใจ พรอ้มรืน่เรงิไปกับนักดนตรพีเนจรทีม่าขับกล่อมดนตรใีหก้ับผู ้

มาเยือน บรเิวณมงมารต์ มบีาร ์คาเฟ่ รา้นคา้น่ารัก แทรกตัวเบยีดเสยีดกันมากมาย 

รวมถึงสนิคา้ท ี่ระลึกใหท้่านเลอืกชม เลือกซื้อ ไดต้ามอัธยาศัย จำกน ัน้น ำทำ่น
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ล่องเรอืบำโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น ้าแซนทีไ่หลผ่าน

ใจกลางกรุงปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารต่างๆ

ตลอดสองฝากฝ่ังแม่น ้า เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ท ีน่่าประทับใจ  

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง (หอยเอสคำโก)้    

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม IBIS PARIS PORTE DE CLICHY หรอืเทยีบเทำ่   

วนัที่เกำ้ของกำรเดนิทำง      หอไอเฟล – ประตูชยันโปเลยีน – ช้อปป้ิง – สนำมบนิ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าเท ี่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส  ผ่ำนลำนประวตัิศำสตร์จตุัรสั

คองคอร์ด (Place de la Concorde) ที่พระเจา้หลุยสท์ ี ่16 และพระนางมารี

อองตัวแนต ถูกตัดสนิประหารชวีติโดยกิโยตนิในสมัยปฏวัิตฝิร่ังเศส จำกน ัน้เขำ้สู่

ถนนสำยโรแมนตกิชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจัตุรัส

คองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเลยีน, น ำชมและถ่ำยรูปคู่กบัประตูชยันโปเลียน 

(Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึ เอาส์

เตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดยเริม่สรา้งขึ้นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.

1836 แลว้น าถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ท ีโ่ดด

เด่นสูงตระหง่านคู่นครปารสีดว้ยความสูงถงึ 1,051 ฟุต ซึ่งสรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 

ท ีบ่รเิวณจัตุรัสทรอคาเดโร่  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย  

บำ่ย จากนั้นเชิญเลือกซือ้สินคา้แฟช่ันราคาถูกในร้ำนค้ำปลอดภำษี (Duty Free 

Shop) อาท ิเช่น เครือ่งส าอาง น ้าหอม นาฬิกาหรอืกระเป๋า จากนัน้พาท่านสัมผัส

กับบรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิงจากทั่วทุกมุมโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจ

กลางกรุง ปารสีท ีแ่กลเลอรี ่ลำฟำแยตต ์(Galleries Lafayette) หรือท่าน

สามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิจากรำ้น Bucherer รา้นดังของสวสิ ท ีม่สีาขาเปิด

อยู่ใจกลางกรุงปารสี โดยมีสนิคา้มากมาย อาทเิช่น ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มีด

พับ, นาฬิกายี่หอ้ดัง อาทเิช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

 

17.00 น. น าเดนิทางสู่ สนำมบินชำร์ล เดอ โกล  เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภำษี 

(Tax Refund) และมีเวลาในการเลอืกซือ้สินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายใน

สนามบนิ 

 

21.35 น. ออกเดนิทางกลับสู่ดูไบ โดยเทีย่วบนิที ่EK076  

วนัที่สบิของกำรเดนิทำง             ดูไบ – กรุงเทพฯ   

07.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิดูไบ เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง  
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09.30 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เท ีย่วบนิที ่EK 372  

18.40 น. ถงึ สนำมบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ  

(รำ้นคำ้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท ำกำรในวนัอำทิตย์, ขอสงวนสทิธิ์กำรย้ำยเมอืงที่เขำ้พกั เช่น กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขำ้พกัเมืองที่ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอำจมีกำร

ปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม) 

กรุณำอำ่นหมำยเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมำยเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถึง

กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั ้งในกรณีท ี่ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงนิ) เดินทาง หาก

ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  

5. เมือ่ท่ำนท ำกำรซือ้โปรแกรมทวัร ์ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ท่ำนรบัทรำบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมำยเหตทุุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ 
กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตุสุดวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

โปรแกรม :  ออสเตรยี – เชก – เยอรมน ี– ฝร ัง่เศส 

10 วนั 7 คนื 

โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์(EK) 
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ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

พฤศจกิำยน : 28 พ.ย. – 7 ธ.ค. 

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 59,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณำอ่ำนขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 59,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 8,500.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 59,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(กรุณำอ่ำนขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
59,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทำ่นละ  18,000.- 

ไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซี่ำเยอรมนั 

(ผูย้ ืน่วซี่ำตอ้งช ำระเงนิตรงกบัศูนยย์ืน่วซี่ำในวนัยืน่ เป็นจ ำนวนเงนิโดยประมำณ 3,000 บำท ) 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญำตใหเ้ด็กอำยุต ่ำกวำ่ 7 ปี เขำ้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

ธนัวำคม : 28 ธ.ค. – 6 ม.ค. 61   

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 75,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณำอ่ำนขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 75,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 12,500.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 75,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(กรุณำอ่ำนขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
75,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทำ่นละ  25,000.- 

ไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซี่ำเยอรมนั 

(ผูย้ ืน่วซี่ำตอ้งช ำระเงนิตรงกบัศูนยย์ืน่วซี่ำในวนัยืน่ เป็นจ ำนวนเงนิโดยประมำณ 3,000 บำท ) 
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ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญำตใหเ้ด็กอำยุต ่ำกวำ่ 7 ปี เขำ้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท ีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
** ลูกคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซื้อประกนักำรเดินทำงส ำหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  

**ควำมครอบคลุมผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ล้ำน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจำกอุบตัเิหตุ 1.5 ล้ำนบำท] 

8.  มัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง  

 

อตัรำนีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเครื่องดื่มท ีส่ั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท ์ , ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดนิทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบินก าหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเก ิดการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีท ีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพย์สนิดว้ยตัวท่านเอง 

5. คำ่ธรรมเนยีมวซี่ำเยอรมนั  

(ผูย้ ืน่วซี่ำตอ้งช ำระเงนิตรงกบัศูนยย์ืน่วซี่ำในวนัยืน่ เป็นจ ำนวนเงนิโดยประมำณ 3,000 บำท) 

6. คำ่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่, พนกังำนขบัรถ  (18ยูโร) 
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รหัสโปรแกรมทัวร ์  7. คำ่ทปิมคัคุเทศกจ์ำกเมอืงไทย  

(โดยมำตรฐำน 3 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 10 x 3 = 30 ยูโร) 

8. คำ่ภำษีมูลคำ่เพิม่ 7% 

 

 

 

 

 

เง ือ่นไขกำรจอง 
1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 

     เงนิมดัจ ำแล้วเทำ่น ัน้ 

2.  ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวซ่ีา ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หำกไมส่่งส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษิทัขออนุญำตยิกเลิกกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซ่ีาไดท้ันท  ี

4. หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลูกคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

    ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ี ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

    ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยื่นวซ่ีาในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีน้ตอนการยื่นวซ่ีาไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น  

      รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี ่

6. หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวก

ในการเดินทางท่องเท ี่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก

ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มคีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์

ทัง้หมด 

เง ือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 

ทำงบรษิทัขอเก็บคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรอนุมตัวิซี่ำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหตจุ ำเป็น 

ทำงบรษิทัขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิข ึน้จรงิเห 

 

ขอ้มลูเบ ือ้งตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยืน่วซ่ีำและกำรยื่นขอวซ่ีำ 
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รหัสโปรแกรมทัวร ์  

1. ทำงสถำนทูตมกีำรแจง้เง ือ่นไขกำรเตรยีมเอกสำรในกำรขอยื่นวีซำ่ ดงัน ัน้ควรเตรยีมเอกสำร

ตำมที่สถำนทูตแจ้งเง ือ่นไขมำ หำกท่ำนเตรยีมเอกสำรไมค่รบหรือปลอมแปลงเอกสำร จนท ำ

ใหไ้มส่ำมำรถยื่นวีซำ่ไดห้รอืถูกปฏเิสธกำรอนุมตัวิีซำ่ ทำงบรษิทัสงวนสทิธิ์ไมค่นืเงนิมดัจ ำหรอื

คำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

2. กำรอนุมตัิวีซำ่เป็นดุลพินจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งใดๆทั้งสิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพียงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แกผู่้เดินทำงเท่ำน ัน้ อตัรำ

คำ่ธรรมเนียมวีซำ่ทำงสถำนทูตเป็นผู้เรยีกเก็บ  หำกท่ำนโดนปฏเิสธกำรขออนุมตัวิีซำ่ ทำง

สถำนทูตไมค่นือตัรำคำ่ธรรมเนยีมในกำรยื่นวีซำ่ และมสีทิธิ์ไมแ่จง้สำเหตุกำรปฏเิสธวีซำ่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครื่องบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย 

      สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.   หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3.   น่ังท ี ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะน่ังตอ้งมคุีณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ ีม่ร่ีางกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท ีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เช่น   

      สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย  

      และอ านาจในการใหท้ ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ท ีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 
1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วันก่อนเดนิทาง  เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วันก่อนเดนิทาง  เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 20 วันก่อนเดนิทาง  เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร ์

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลิกกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะ

เดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้ (30ทำ่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ท ีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื 

ค่าธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนยีมวซ่ีาตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  
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รหัสโปรแกรมทัวร ์  

7. กรณียืน่วซี่ำแล้วไมไ่ดร้บักำรอนุมตัวิซี่ำจำกทำงสถำนทูต (วซี่ำไมผ่ำ่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยื่นวซ่ีา / ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ 

หรอืค่าต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท ีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่ำผำ่นแล้ว แจง้ยกเลิกกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคำ่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตำ่งประเภทอำจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบำง

โรงแรมอำจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น ซึ่งถำ้เขำ้พกั 3 ทำ่น อำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อำจมคีวำมจ ำเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจำกโรงแรมน ัน้ไมส่ำมำรถจดัหำ

ได ้ทำงบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นกำรเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่ำจมกีำรแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

3. กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ

ไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 

 

 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวซ่ีำเชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซ่ีำเดีย่วแสดงตนทีส่ถำนทูตเยอรมน ี *** 

ใชเ้วลำท ำกำรอนุมตัวิซี่ำนบัจำกวนัยืน่ประมำณ 7 วนั  

เอกสำรกรณุำเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสำรทีอ่อกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส ำเนำ 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี่ำหนงัสอืเดนิทำงตอ้งน ำสง่เขำ้สถำนทูต  

และระหวำ่งรอผลกำรอนุมตัวิซี่ำ ไม่สำมำรถดงึหนงัสอืเดนิทำงออกมำได ้
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1. หนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวีซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วีซา่ดว้ย)  

***ในกรณีที่ถอืพำสปอรต์ สญัชำตไิทย แตพ่ ำนกัอยู่ตำ่งประเทศ, ท ำงำนอยู่ตำ่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษำศกึษำอยู่ตำ่งประเทศ กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ที่ของทำงบรษิทัใหท้รำบ

ทนัที เพรำะกำรยื่นขอวีซำ่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก ำหนดของทำงสถำนทูตตอ้งกำรเพิม่เติม 

และ บำงสถำนทูตอำจไม่สำมำรถยื่นขอวีซ่ำในประเทศไทยได ้ข้อก ำหนดนี้รวมไปถงึผู้

เดนิทำงที่ถอืพำสปอรต์ตำ่งชำตดิว้ย*** 

 

2. รูปถ่ำย รูปถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิ้ว ใบหนำ้ 90 เปอรเ์ซ็นต์

ของพืน้ที่รูปถำ่ย จ านวน 2 ใบ หำ้มตกแต่งรูป ถา่ยจากรา้น

ถา่ยรูปเท่านั้น ห้ำมสวมแว่นตำ  คอนแทคเลนส ์หรอืเครื่องประดบั , 

เปิดผมใหเ้ห็นหูทัง้ 2 ขำ้ง, ตอ้งไมเ่ป็นรูปสติก๊เกอร ์

แนะน ำให้ลูกค้ำไปถำ่ยในสถำนทูต 180 บำท จ ำนวน 4 รูปนะคะ 

เพือ่ควำมถูกตอ้ง 

3. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ีช ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่น 

อายไุม่เกนิ 3 เดอืน หรือ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิกำรไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สัญญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังำน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงินเดอืน, วันเริ่มท างาน    

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต  

ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู่

เป็นภาษาอังกฤษเทา่นั้น (สถานทตูไม่รับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นชว่งปิดเทอมและตอ้ง

มีอายไุม่เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วีซา่) 

- กรณีที่เกษยีณอำยุจำกงำนรำชกำร กรุณาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

4. หลกัฐำนกำรเงนิ  

4.1 ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนายอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้

สดัส่วนใบหนำ้ 90% 
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ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงินในบัญชภีายใน 15 วัน กอ่น

วันนัดสัมภาษณ์  

ยอดเงนิสุดท้ำยที่ลูกคำ้อพัเดท 15 วนักอ่นยื่น ตอ้งมยีอดเงนิที่ครอบคลุมคำ่ทวัรด์ว้ยนะคะ  

*** ไมร่บัพจิำรณำบญัชกีระแสรำยวนั และฝำกประจ ำ *** 

 หากมีการตอ่เลม่จากสมุดเลม่เกา่ กรุณาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

 หากในส าเนาบัญชบีุ๊คแบ๊งคข์องลกูคา้มีการแสดงยอดเงินไม่ครบ 6 เดอืนลา่สดุ 

(เดอืนตอ่เนื่องดว้ยนะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้ม

ปรับยอดเงิน 15 วันกอ่นวันนัดสัมภาษณ์ 

4.2 หำกตอ้งรบัรองคำ่ใช้จำ่ยใหบุ้คคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย (BANK  

GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นั้น ระบชุือ่เจา้ของบัญช ีและบคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอก

คา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต 

5. เอกสำรสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

- ทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบัิตร (กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้มี) 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มีการเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอำยุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ   

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือ

หนา้พาสปอร์ตบดิามาดว้ย 

-  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิำ-มำรดำหย่ำรำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด

ว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ีอ านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
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***กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี บดิาและมารดาเซ็นชือ่รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พรอ้มกับ

เดนิทางมาสัมภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย 

7. กรณีลูกคำ้เคยมวีีซำ่เชงเกน้ ขอควำมกรุณำรบกวนถำ่ยส ำเนำหนำ้วซีำ่เชงเกน้แนบมำดว้ย  

 

เอกสำรยืน่วซี่ำอำจมกีำรปรบัเปล ีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลำ หำกทำงสถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกข้อมลูยื่นวซ่ีำเชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรุณำกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ เนือ่งจำกจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวีซำ่ของท่ำน) 

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

 

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………………………………………. 

7. สัญชาตปัิจจบัุน ...............................สัญชาตโิดยก าเนิด หากตา่งจากปัจจบัุน…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไม่จดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีิต) 

  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว์ กรุณากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้ีอ านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว์ 

    ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………...... 

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 
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………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์ือถอื..................................................... 

12. อาชพีปัจจบัุน........................................................................................................ 

13. ชือ่บริษัททีท่ างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรียน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

14. วีซา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

             ไม่เคย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่......................................ถงึวันที.่...................................... 

 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ้วมือเพือ่การขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบวัุนที ่หากทราบ)............................................... 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวีซา่หรือไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวีซา่เอง   มีผูอ้ื่นออกให(้ญาต/ิบริษัท/องคก์ร)  

        กรุณาระบชุือ่ .............................................. 

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

   เงินสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงินสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ีผูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหว่างพ านักมีผูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 
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   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ     อื่นๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมำยเหตุ กำรอนุมตัวิีซ่ำเป็นดุลพนิิจของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไมม่ ีสว่นเกีย่วข้องใดๆ

ทัง้สิ้น ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพียงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้เดนิทำง

เท่ำน ัน้ 

 

 

 

 


