
 

 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 11561 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

HASHTAG EUROPE ESSENCE 
ฝร่ังเศส – เบลเยยีม – เนเธอร์แลนด์ – เยอรมัน– สวสิฯ 9 วนั 6 คืน 

 

 

ไฮไลท์ของโปรแกรม 
 บินตรง กรุงเทพฯ –ปารีส / ซูริค–กรุงเทพฯพร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50% 
 พกัโรงแรม 3-4 ดาว มาตรฐานยุโรป(พกั ฝร่ังเศส 1 คืน / เบลเยยีม 1 คืน / เนเธอร์แลนด์ 1 คืน / เยอรมนั 2 คืน / สวสิ 1 คืน) 

เที่ยวครบทุกไฮไลท์!! 
 ฝร่ังเศส:กรุงปารีส หอไอเฟิล ประตูชัย เข้าชมพระราชวงัแวร์ซายน์ช้อปป้ิงเอาท์เล็ท และห้างแกลลอร่ีลาฟาแยตต์ 
 เบลเยยีม: บรัสเซลส์ อะตอมเมี่ยมแมนาคินพสิบรูจจ์มาร์เกต็สแควร์ 
 เนเธอร์แลนด์: อมัสเตอร์ดัม ล่องเรือหลงัคากระจก โรงงานเจียระไนเพชร รอตเทอดาม 
 เยอรมัน:แฟรงค์เฟิร์ต จัตุรัสโรเมอร์ โคโลญจน์ไฮเดลเบิร์ก ปราสาทไฮเดลเบิร์กทิทเิซ่ 
 สวสิเซอร์แลนด์ :ชาฟเฮาเซ่น น า้ตกไรน์ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลกั ช้อปป้ิง 

สายการบิน 
THAI  AIRWAYS (TG) 

เทีย่วบินขาไป TG  930 BKK-CDG 00.05-06.50 

เทีย่วบินขากลบั TG  971 ZRH-BKK 13.15-06.10+1 



 

 
 

วนัที ่ ก าหนดการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กัหรือเทยีบเท่า 
1 กรุงเทพฯ     

2 
กรุงเทพฯ – ปารีส (ฝร่ังเศส) – หอไอเฟล– ประตูชัย –ช้อปป้ิง
แกลลอร่ีลาฟาแยตต์ 

-   
MERCURE PARIS VELIZY

หรือเทียบเท่า 

3 
ปารีส –เข้าชมพระราชวงัแวร์ซายน์–ช้อปป้ิงลาวาเล่วลิเลจเอาท์
เลท็  - บรัสเซลส์ (เบลเยยีม) 

 -  
RAMADA BRUSSELS 
WOLUWEหรือเทียบเท่า 

4 
เบลเยยีม – อะตอมเมีย่ม–แมนาคินพสิ–บรูจจ์–รอตเทอดาม
(เนเธอร์แลนด์) 

   

BEDBANK NH ROTTERDAM 
(*NH CAPELLE + NH 

ATLANTA*) หรือเทียบเท่า 

5 
รอตเทอดาม– อมัสเตอร์ดมั– ล่องเรือหลงัคากระจก–โคโลญจน์ 
(เยอรมนั)–แฟรงค์เฟิร์ท 

   

MERCURERESIDENZ 
FRANKFURT MESSEหรือ

เทียบเท่า 

6 แฟรงค์เฟิร์ท–ไฮเดลเบิร์ก– ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - ทิทิเซ่    

BEST WESTERN HOTEL 
HOFGUTSTERNENหรือ

เทียบเท่า 

7 
ชาฟเฮาเซ่น(สวสิฯ) – น า้ตกไรน์– ซุก –ลูเซิร์น– สะพานไม้ชา
เปล – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลกั 

  - 
IBIS STYLES LUZERN CITY

หรือเทียบเท่า 

8 ลูเซิร์น–ซูริค– กรุงเทพฯ     

9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ)     

 
ก าหนดการเดินทาง 

*** ราคานีไ้ม่รวมค่าวซ่ีา 4,000 บาท และ ค่าทปิไกด์และคนขบัรถ3,000 บาท*** 
 
 
 
 

เดือนเมษายน วนัที ่25 เม.ย. – 3 พ.ค. 62 69,999.- 

เดือนพฤษภาคม วนัที ่17-25 พ.ค. 62 69,999.- 

เดือนมถุินายน วนัที ่7-15 ม.ิย. 62 69,999.- 

พกัเดี่ยว ท่านละ  14,000.- 



 

วนัแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

21.00น. คณะพร้อมกนัท่ีจุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D 
สายการบินไทย (TG) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระ
และเอกสารการเดินทางใหแ้ก่ท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ– ปารีส (ฝร่ังเศส)–จัตุรัสทรอคาเดโร –หอไอเฟล– ประตูชัย–ช้อปป้ิงแกลลอร่ีลาฟาแยตต์ 

00.05น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีส โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 930 
06.10น. เดินทางถึงสนามบินชาร์ลส์เดอกอล ประเทศฝร่ังเศส หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง รับสัมภาระและผา่น

ศุลกากรเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร ซ่ึงจากจุดน้ีท่านจะสามารถถ่ายรูปคู่กบั หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) 

ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศฝร่ังเศส และยงัเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก(หมายเหตุ:ราคาทัวร์นี้
ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ของหอไอเฟล หากท่านใดสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)/ น าท่านชมความยิ่งใหญ่ของ 
ประตูชัยนาโปเลียน(ARC DE TRIOMPHE) เป็นอนุสรณ์สถานท่ีส าคญัในกรุงปารีส ดงัค าพูดท่ีวา่ “ถนนทุก
สายมุ่งสู่ประตู”ตั้งอยูก่ลางจตุัรัสชาร์ลเดอโกล หรือเป็นท่ีรู้จกักนัในนาม "จตุัรัสแห่งดวงดาว" 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านอิสระช้อปป้ิง ณ ย่านฌ็องป์เอลิเซ่ยา่นช้อปป้ิงช่ือดงัของฝร่ังเศสท่ีทุกท่านไม่ควรพลาด มีสินคา้แบ

รนด์เนมต่างๆมากมายให้ท่านเลือกซ้ือตามอธัยาศยัอิสระช้อปป้ิงย่านถนนโฮลมาน ท่ี ห้างแกลเลอร่ี ลาฟา
แยตต์ (GALERIES LAFAYETTE)ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ให้ทุกท่านได้ช้อปป้ิงกันแบบเต็ม ๆ พบ

http://bit.ly/2NMk5YE


 

สินคา้เทรนด์ปารีสล่าสุด เช่น LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LONGCHAMPฯลฯ รวมถึงน ้ าหมอ
แบรนช่ือดงัท่ีมีใหท้่านไดเ้ลือกชมอยา่งมากมาย และร้านสินคา้ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม MERCURE PARIS VELIZYหรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม  เข้าชมพระราชวงัแวร์ซายน์–ช้อปป้ิงลาวาเล่วลิเลจเอาท์เล็ท– บรัสเซลส์ (เบลเยยีม) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

 
 น าท่านเข้าชมภายในพระราชวังแวร์ซายส์ พร้อมฟังบรรยายจากมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินเพื่อให้ท่านได้ทราบถึง

ประวติัและความหมายของผลงานศิลปะท่ีตกแต่งอยู่ในแต่ละห้องเดินผ่านห้องทอ้งพระโรงกระจก Hall of 
Mirror ท่ีสวยงาม อนัเป็นสถานท่ีพระยาโกษา ทูตเอกจากกรุงศรีอยธุยาเขา้เฝ้าพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 และยงัเป็น
หอ้งท่ีเซ็นสนธิสัญญาแวร์ซายน์หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 จากนั้นให้เวลาท่านเดินเล่นภายในเขตอุทยานและ
บริเวณรอบๆพระราชวงั / ออกเดินทางสู่ เมืองเซอร์ริส (SERRIS) น าท่านช้อปป้ิงกนัให้เต็มท่ีท่ี La Vallee 
Village Outlet เอาท์เลทกลางแจง้ท่ีอดัแน่นไปดว้ยสินคา้และแบรนด์คุณภาพจากทัว่โลกกว่า 110 แบรนด์
CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, PAUL SMITH, 
BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, 
CERRUTI, DOLCE &GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ แถมเป็นเอาทเ์ลทท่ีอยูห่่างจากปารีสเพียงแค่ 30 นาที 
และราคาโปรโมชัน่ท่ีรับรองวา่ถูกใจขาชอ้ปทั้งหลายแน่นอน   

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั ไม่รวมอยู่ในรายการ 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (BRUSSELS) (ประมาณ 4 ช.ม.)เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยมและยงั

เป็นศูนย์กลางด้านการเมืองนานาชาติแห่งสหภาพยุโรป อีกทั้ งยงัเป็นศูนยบ์ัญชาการกลางขององค์การ
สนธิสัญญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ นอกจากน้ีบรัสเซลส์ยงัเป็นท่ีตั้งของนาโต (NATO) อีกดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม RAMADA BRUSSELS WOLUWEหรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่ บรัสเซลส์ –อะตอมเมี่ยม–แมนาคินพสิ–บรูจจ์ (เนเธอร์แลนด์)–รอตเทอดาม 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

 



 

น าท่าน ถ่ายรูปกบัอะตอมเมี่ยม (THE ATOMIUM)ซ่ึงเป็นประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์
จากการรวมตัว คร้ังแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเม่ือปี ค.ศ. 1959 ผ่านชมอาคารบ้านเรือนในยุคเก่าๆ
สถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานระหวา่งกอธิคและนีโอกอธิค ผา่นชมบริเวณ พระราชวงัท่ีประทบัของกษตัริยแ์ห่ง
เบลเยยีม (THE ROYAL PALACE OF BRUSSELS) ถ่ายภาพกบัแมนาคินพสิ(MANNEKEN PIS)อนุสาวรีย์
หนูน้อยยืนปัสสาวะ ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ถ่ายภาพกับ จัตุรัสกร็องด์ปลาช (THE MEDIEVAL 
GRAND PLACE)ซ่ึงเป็นจัตุรัสท่ีสวยท่ีสุดในทวีปยุโรปรอบจัตุรัสเป็นอาคารโบราณน่าสนใจทั้ งส้ิน /  
เดินทางสู่ เมืองบรูจส์ (BRUGES) (ประมาณ 1.30 ช.ม.)ท่ีได้ช่ือว่าเวนิสแห่งเบเนลกัซ์ เป็นเมืองท่ีงามสง่า
ลอ้มรอบดว้ยสะพานเล็กๆ ท่ีตั้งคร่อมอยูเ่หนือล าคลอง บา้นหลงัคาทรงจัว่ ลกัษณะของเมืองน้ีลอ้มรอบดว้ยคู
เมืองสองชั้น และมีอาคาร โบสถ์ บ้านเรือน ถนนท่ีสะอาดสวยงาม ซ่ึงส่วนใหญ่ล้วนเป็นสถาปัตยกรรม
แบบเฟลมมิช และแบบเรเนซองค ์และมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญั ไดแ้ก่ จตุัรัสใจกลางเมือง หอระฆงัเก่าแก่ท่ี
มีประวติัอนัยาวนานและผ่านชมป้อมปราการสมยัยุคศตวรรษท่ี 13 น าท่านเท่ียวชมบรรยากาศสวยๆ ของ
เมืองบรูจจ์ พร้อมชมแลนด์มาร์กเด่นๆ ของเมืองไม่วา่จะเป็น มาร์เก็ตสแควร์(MARKET SQUARE)ย่านใจ
กลางเมืองบรูจจเ์หมาะทั้งจะเดินเท่ียว นัง่รถมา้หรือนัง่เรือชมคลองท่ีมีอยูม่ากมายหลายสาย  

เท่ียง           รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจส์ (BRUGES) (ประมาณ 1.30 ช.ม.)ท่ีไดช่ื้อวา่เวนิสแห่งเบเนลกัซ์ เป็นเมืองท่ีงาม

สง่าลอ้มรอบดว้ยสะพานเล็กๆ ท่ีตั้งคร่อมอยู่เหนือล าคลอง บา้นหลงัคาทรงจัว่ ลกัษณะของเมืองน้ีลอ้มรอบ
ดว้ยคูเมืองสองชั้น และมีอาคาร โบสถ์ บา้นเรือน ถนนท่ีสะอาดสวยงาม ซ่ึงส่วนใหญ่ลว้นเป็นสถาปัตยกรรม
แบบเฟลมมิช และแบบเรเนซองค ์และมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญั ไดแ้ก่ จตุัรัสใจกลางเมือง หอระฆงัเก่าแก่ท่ี
มีประวติัอนัยาวนานและผ่านชมป้อมปราการสมยัยุคศตวรรษท่ี 13 น าท่านเท่ียวชมบรรยากาศสวยๆ ของ
เมืองบรูจจ์ พร้อมชมแลนด์มาร์กเด่นๆ ของเมืองไม่ว่าจะเป็น มาร์เก็ตสแควร์(MARKET SQUARE)ย่านใจ
กลางเมืองบรูจจเ์หมาะทั้งจะเดินเท่ียว นัง่รถมา้หรือนัง่เรือชมคลองท่ีมีอยูม่ากมายหลายสาย / น าท่านเดินทางสู่ 
เมืองรอตเทอดาม (ROTTEDAM)(ประมาณ 2.30 ช.ม.) ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสุดอีกแห่ง
หน่ึงของโลกและเป็นจุดเทียบท่าของเรือขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ ท าให้เมืองรอตเทอดามมีความทนัสมยั
และมากดว้ยอาคารสวยแปลกตา  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมBEDBANK NH ROTTERDAM (*NH CAPELLE + NH ATLANTA*)หรือ
เทยีบเท่า 

วนัที่ห้า      รอตเตอร์ดัม– อมัสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลงัคากระจก –โคโลญจน์(เยอรมัน) – แฟรงค์เฟิร์ท 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

 



 

 น าท่ าน เดินทางสู่  กรุงอัมสเตอร์ดัม  (AMSTERDAM)(ประมาณ 1 ช.ม .) เมืองหลวงของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าอมัสเทล (AMSTEL) เร่ิมก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษท่ี 12 ปัจจุบนัเป็น
เมืองท่ีใหญ่ทีสุดของเนเธอร์แลนด์ มีประชากรประมาณ 1.5 ลา้นคน เป็นเมืองศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์ท่ี
ส าคญัแห่งหน่ึงของทวีปยุโรปโดยเฉพาะช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ซ่ึงเป็นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์ / น า
ท่านชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการล่องเรือหลังคากระจกลดัเล้ียวเขา้ตามล าคลอง สัมผสัชีวิตความเป็นอยู่
รวมทั้งสภาพบา้นเรือนเก่าแก่อนังดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 และทศันียภาพของบา้นเรือนอนั
สวยงามอย่างมีเอกลกัษณ์ น าเขา้ชม โรงงานสาธิตเจียระไนเพชรท่ีมีช่ือเสียง ท่านจะได้สัมผสัและเรียนรู้
พื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกนันั้นยงัไดมี้โอกาสเลือกซ้ือเพชรเม็ดงามใน
ราคาโรงงาน และถ่ายรูปกบัป้าย I AMSTERDAM สัญลกัษณ์ของเมือง น าท่านสู่ จัตุรัสแดม ตั้งอยู่ใจกลาง
เมืองอมัสเตอร์ดมั ถ่ายรูปกบัพระราชวงัหลวง อนุสาวรียแ์ห่งชาติ เดินเล่นชอ้ปป้ิงสินคา้และของท่ีระลึกต่างๆ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองโคโลจญน์(COLOGNE)(ประมาณ 4 ช.ม.) น าท่านถ่ายรูปกบั มหาวิหารแห่งโคโลญจน์

สัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิกดังเดิมขนานแท้ สร้างในปี 1248 ใช้เวลาสร้าง
ยาวนานมาราธอน 632 ปี จากนั้นน าท่านเดินเท่ียว ชมเมืองโคโลญจน์พร้อมช้อปป้ิงสินคา้พื้นเมือง ,ของท่ี
ระลึก ตลอดจนสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงันานาชนิดบนถนน Walking Street รอบมหาวิหาร / น าท่านเดินทางสู่ 
เมืองแฟรงค์เฟิร์ท(FRANKFURT) (ประมาณ 2.30 ช.ม.)เมืองท่ีมีประวติัต่อเน่ืองอนัยาวนานหลายศตวรรษ
เคยเป็นท่ีสถานท่ีกษตัริยแ์ละจกัรพรรดิหลายพระองคเ์คยใชป้ระกอบพิธีราชาภิเษก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม MERCURERESIDENZ FRANKFURT MESSEหรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หก แฟรงค์เฟิร์ท–ไฮเดลเบิร์ก– ปราสาทไฮเดลเบิร์ก–ทิทเิซ่ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

 

 
 น าท่านชม นครแฟรงค์เฟิร์ท(FRANKFURT) เมืองใหญ่ท่ีสุดของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของ

ประเทศเยอรมนี น าท่านชมจัตุรัสกลางเมืองโรเมอร์(ROMERBERG)อนังามสง่า มีบา้นไมท้รงเยอรมนั ท่ีได้
สร้างจ าลองมาจากของเก่า โดยรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณอนัสวยงาม ไวไ้ดอ้ยา่งดีเยี่ยม น าท่านชม
ภายนอกของมหาวิหารโดมแห่งแฟรงคเ์ฟิร์ท ท่ีไดรั้บการบูรณะข้ึนมาหลงัไดรั้บผลกระทบอยา่งหนกัในช่วง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ให้ท่านเดินเล่นและช้อปป้ิงยา่นจตุัรัสโรเมอร์ซ่ึงเป็นจตุัรัสท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมือง/ น า
ท่านเดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก (HEIDELBERG)(ประมาณ 1.30 ช.ม.)เมืองเก่าแก่สวยงามตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ า
เนคการ์น าท่านเข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (HEIDELBERG CASTLE)ท่ีสร้างข้ึนอยูบ่นเชิงเขาเหนือแม่น ้ า
เน็กคาร์ ซ่ึงสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ของเมืองไดโ้ดยรอบ โดยตวัปราสามสร้างดว้ยหินทรายสีแดงซ่ึงมี



 

อายุกว่า 900 ปี ชมประตูคืนเดียว (Elisabeths Gate) ท่ีสร้างข้ึนโดยค าสั่งของพระเจา้เฟเดอริก สร้างให้เป็น
ของขวญัวนัเกิดแด่พระมเหสีอลิซาเบธ ซ่ึงสร้างเสร็จภายในคืนเดียว ชมความยิ่งใหญ่ของถงัไวน์ท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในโลกมีความจุถึง 220,000 ลิตร 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารไทย 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองทิทิเซ่(TITISEE)(ประมาณ 3 ช.ม.)ในเขตป่าด าทางใตข้องเยอรมนั สถานตาก

อากาศท่ีมีช่ือเสียงท่ีสวยงามทั้งหนา้ร้อนและหนา้หนาว เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีภูเขาลอ้มรอบ และมากมายไป
ดว้ยทะเลสาบ ท่ีอุดมไปดว้ยป่าสนเขียวเขม้จนไดรั้บฉายาวา่ “ป่าด า” 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม BEST WESTERN HOTEL HOFGUTSTERNENหรือเทยีบเท่า 

วนัทีเ่จ็ด ททิเิซ่–ชาฟเฮาเซ่น (สวสิฯ)– น า้ตกไรน์– ซุก –ลูเซิร์น– แกะสลกัสิงโตหินผา – สะพานไม้ชาเปล      

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

 

 

 
น าท่านชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของ น ้าตกไรน์(RHINE FALLS) (ประมาณ 1.15 ช.ม.)เป็นสายน ้ า
นานาชาติท่ีส าคญัท่ีสุดในยุโรป เกิดจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์ เร่ิมจากเป็นล าธารเล็กๆ ผา่น
ลิคเท่นสไตน์ เขา้สู่ ทะเลสาบคอนสแตนท์ (โบเด้น) ท่ีกั้นพรหมแดนระหว่างสวิสเซอร์แลนด์กบัเยอรมนั 
ส่วนท่ีล้นไหลออกจากทะเลสาบ / น าท่านเดินทางสู่ เมืองซุก (ZUG)(ประมาณ 1.30 ช.ม.) เมืองเล็กๆ ริม
ทะเลสาบท่ีสวยงามราวกบัเทพนิยายตั้งอยูท่างภาคกลางตอนบนของประเทศ / น าท่านชมเมืองชมหอนาฬิกา
เมืองซุก (Clock Tower) แลนด์มาร์กท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของเมือง ดว้ยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความ
โดดเด่น ของหลงัคาซ่ึงเป็นสีน ้าเงินขาวโดนเด่นตดักบัสีหลงัคาสีน ้าตาลของบา้นเมืองสวยงามอยา่งยิง่  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

บ่าย เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น(LUCERNE) (ประมาณ 30 นาที) เมืองท่องเท่ียวท่ีโด่งดงัของสวิสเซอร์แลนด์และยงั
มีความส าคญัในดา้นการก่อก าเนิดสมาพนัธรัฐอีกดว้ย  เมืองน้ีตั้งอยูต่รงทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีช่ือวา่ เวยีวาลด์
สแตร์ทเตอร์อนั หมายถึง ทะเลสาบส่ีพนัธรัฐโดยจะถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบและขุนเขา / ถ่ายรูปกับ 
อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก  สัญลกัษณ์แห่งความกลา้หาญ ซ่ือสัตย ์ และเสียสละ ท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็น
เกียรติแด่ทหารรับจา้งสวิสจากการปกป้องพระราชวงัตุยเลอลีสในพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 แห่งฝร่ังเศส  แวะ
ถ่ายภาพสะพานไม้ ชาเปลบริดจ์สะพานไมเ้ก่าแก่ของเมืองท่ีมีอายุกว่า 600 ปีทอด  ขา้มผ่านแม่น ้ ารอยส์
สัญลกัษณ์ท่ีสาคญัของลูเซิร์นตลอดสะพานประดบัดว้ยภาพเขียนท่ีบอกเล่าถึงประวติัศาสตร์ของประเทศได้



 

เป็นอยา่งดี   อิสระให้ท่านเพลิดเพลินตามอธัยาศยักบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงต่างๆมากมายของประเทศ
สวติเซอร์แลนด ์ อาทิเช่น  ช็อคโกแลตและร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั  เช่นบุคเคอเรอร์, กุ๊บเบอลิน 

ค ่า อสิระอาหารค ่า ไม่รวมอยุ่ในรายการ 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม IBIS STYLES LUZERN CITYหรือเทยีบเท่า 

วนัทีแ่ปด ลูเซิร์น–ซูริค– กรุงเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินซูริคเพื่อใหท้่านไดมี้เวลาท า TAX REFUNDคืนภาษีก่อนเดินทางกลบั 

13.15น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 971 

วนัทีเ่ก้า สนามบินสุวรรณภูมิ 

06.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  

HASHTAG EUROPE ESSENCE 
ฝร่ังเศส – เบลเยยีม – เนเธอร์แลนด์ – เยอรมัน– สวสิฯ 9 วนั 6 คืน 

ก าหนดการเดินทาง : วนัที ่25 เม.ย. – 3 พ.ค. /17-25 พ.ค. / 7-15 ม.ิย. 62 

อตัราค่าบริการ ราคาท่านละ  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 69,999.- 

เด็กอาย ุ02 - 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 69,999.- 
เด็กอาย ุ02–12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2ท่านไม่มีเตียงเสริม 68,999.- 
พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ 14,000.- 

*** ราคานีไ้ม่รวมค่าวซ่ีา 4,000 บาท และ ค่าทปิไกด์และคนขบัรถ3,000 บาท*** 
หมายเหตุ 

** อตัราค่าบริการ อาจมีการเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เติม 
** ตั๋วกรุ๊ปเม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลีย่นแปลงตั๋ว) 
 

อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป- กลบัสายการบินไทยชั้นประหยดั** สะสมไมลไ์ด ้50 % 
 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถรับ – ส่งระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุในรายการ 



 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาทเง่ือนไขตามกรมธรรม ์
อตัรานีไ้ม่รวม 
  ค่าทปิพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 3,000 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเกบ็พร้อมกบัค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้ 
  ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
  ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กโิลกรัมต่อท่าน) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุเช่นค่าโทรศพัทค์่าซกัรีดค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการเป็นตน้ 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกัณท่ีจ่าย 3% (ส าหรับกรณีท่ีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  
  ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน ้าใจในการบริการ 

ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 
การจองและช าระเงิน 
 ช าระค่ามัดจ าท่านละ 20,000 บาทภายใน 24 ช่ัวโมง นบัตั้งแต่วนัท่ีท่านไดท้  าการจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการจองโดยอตัโนมติัช าระส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมติั 
การยกเลกิ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45วนัหกัค่ามดัจ า 20,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 44วนัหกัค่ามดัจ า 30,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14วนัคิดค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วันซ่ึงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่าง

น้อย 20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจ านวน  20 ท่านและ/หรือมีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่านซ่ึงใน
กรณนีีท้างบริษัทฯยนิดีคืนเงินให้ภายใน 15 วนัหรือจัดหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถ้าท่านต้องการ 

ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษทัฯ มีหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจดัเตรียมเอกสารให้ครบตามท่ี
สถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมติัวซ่ีาข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวซ่ีา
ไม่นอ้ยกวา่ 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง  

ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่(ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู ้
ร้องขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได)้ 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศ
ตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า
ท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด (การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูก
ระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

หากท่านส่งเอกสารล่าชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวซ่ีาของท่านไม่ผา่นการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วนัท าการ ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง (ค่ามดัจ าตัว๋กบัสายการบินหรือหากทางบริษทัฯไดด้ าเนินการ



 

ออกตัว๋แลว้ทางบริษทัฯจะหักค่าตัว๋เคร่ืองบินเต็มจ านวนและจะท าการคืนให้ท่านตามท่ีสายการบินคืนให้กบัทางบริษทัฯ 
โดยใชเ้วลาประมาณ 6 เดือนทั้งน้ีบางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตัว๋เคร่ืองบินไดท้่านสามารถตรวจสอบกบัทางสายการ
บินโดยตรง ค่าธรรมเนียมวซ่ีาท่ีทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามดัจ าในต่างประเทศ โดยส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 15 วนั 

ผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางเขา้ – ออกเมืองไดไ้ม่วา่จะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใช้เอกสารปลอมในการ
เดินทางและส าหรับท่านท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเขา้เมือง หรือใช้
เอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซ่า ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดท่ีท่านไดช้ าระค่าทวัร์มาแลว้ไม่วา่บางส่วนหรือเต็ม
จ านวนและทางบริษทัฯจะแจง้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามกฎหมาย 

ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีทางบริษทัฯ เป็นผูย้ื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  ยกเวน้หากเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และทางบริษทัฯ จะขอด าเนินการแจง้ยกเลิกวีซ่าของ
ท่านเน่ืองจากการยืน่วซ่ีาจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษทัฯกบัทางสถานทูต 
หมายเหตุอ่ืนๆ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี และจะไม่รับผดิชอบใดๆ เม่ือเกิด

เหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น  การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล การประทว้งต่างๆ และการล่าช้า
ของสายการบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์ โดยทางบริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขให้ดีท่ีสุดโดยจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยั
ของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดงักล่าวไดต้ามความความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ี
ไม่คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนัเพิ่มหรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไวโ้ดยทาง
บริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบก่อนล่วงหนา้โดยยืนยนัจดหมายจากทางสายการบินและทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้ดินทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ

เขา้หรือออกประเทศ ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. หลงัจากการจองและช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในขอ้ตกลงเง่ือนไข
ต่างๆ ตามท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว )Single) ,ห้องคู่ 
)Twin/Double)ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้
พกั 3 ท่าน มีความจ าเป็นตอ้งแยกห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ )Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 



 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่าง
อาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 
หลกัฐานการย่ืนวซ่ีาฝร่ังเศส 

 
เอกสารส าหรับการย่ืนวซ่ีา (ผู้เดินทางทุกท่านต้องเดินทางไปแสดงตนและสแกนลายนิ้วมือกบัสถานทูตทุกกรณี) 
 พาสปอร์ต ตอ้งอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุและตอ้งมีหนา้วา่งเหลือส าหรับประทบัตราวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 
หนา้หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวซ่ีาในกลุ่มประเทศเชงเกนหรือประเทศอ่ืน ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็น
การง่ายต่อการอนุมติัวซ่ีา 
 รูปถ่ายสี พืน้หลงัสีขาว(ไม่ใช่รูปขาวด าและหา้มสแกน) 

ขนาด 1.5x2 นิว้หรือ 3.5x4.5 เซนติเมตรจ านวน 2 รูป 
ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทั้ง 2 รูป 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ 
 ส าเนาสูติบัตร กรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ 
o กรณี เดินทางกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหน่ึงตอ้งท าจดหมายยนิยอมโดยท่ีบิดาหรือมารดาจะตอ้งไปยืน่เร่ือง

แสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัท่านใดท่านหน่ึงได ้
o กรณี เดินทางกับบุคคลอ่ืน ทั้งบิดาและมารดาตอ้งแสดงความจ านงในการอนุญาต โดยระบุ ช่ือและความสัมพนัธ์

ของบุคคลนั้นกบัครอบครัวดว้ย 
ยืน่เร่ืองท าจดหมายยนิยอม ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ พร้อม
ประทบัตรารับรองราชการอยา่งถูกตอ้ง พร้อมแนบส าเนาหนา้พาสปอร์ตหรือส าเนาบตัรประชาชนของบิดาหรือ
มารดาหรือผูป้กครอง (กรณีบิดามารดา หยา่ร้าง/เสียชีวติ ตอ้งแนบ ใบหยา่/ใบมรณะ เพื่อเป็นการยนืยนั รวมถึง
หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม) 

 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล 
 ส าเนาทะเบียนสมรสหรือหย่า (ถา้มี) 
 หนังสือรับรองการท างาน 
o พนักงานบริษัท / ข้าราชการ หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั หรือสังกดัท่ีท่านท างานอยู ่ ฉบับจริง 

ภาษาองักฤษเท่าน้ัน โดยระบุ ต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างาน และช่วงเวลาท่ีขอ
ลางานเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา (ในการออก
จดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ื้อของแต่ละสถานทูต) 

o เจ้าของกจิการส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย,์ หนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 
(กรณีธุรกิจส่วนตวัไม่ไดจ้ดทะเบียน ใชจ้ดหมายรับรองตนเอง พร้อมแนบรูปถ่ายสถานท่ีท างานอยา่งนอ้ย 3-
5 ใบ) 



 

o นักเรียน / นักศึกษาหนงัสือรับรองจากสถานศึกษาหรือ ใบรับรองจบการศึกษาฉบับจริง ภาษาองักฤษเท่าน้ัน 
o เกษียณอายุ ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
o ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึน้ไป แนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางท่องเท่ียวได ้

 รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement)ยอ้นหลงั 6 เดือนล่าสุด ควรเลือกบญัชีท่ีมีการเขา้ออกสม ่าเสมอ และมี
จ านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั (ยอดเงิน 100,000 บาทต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน)**สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแส
รายวนัและฝากประจ าทุกกรณ*ี* 

 กรณอีอกค่าใช้จ่ายผูท่ี้สามารถออกค่าใชจ่้ายใหก้นัได ้มีดงัต่อไปน้ี 
o มีความเก่ียวขอ้งกนัทางสายเลือด เช่น พ่อแม่ พี่นอ้ง 
o สามีภรรยาท่ีจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย (หากไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส ตอ้งเขียนจดหมายพร้อมแนบ

เอกสารเพิ่มเติม เช่น สูติบตัรบุตร ส าเนาทะเบียนบา้นโดยมีท่ีอยูเ่ดียวกนั) 
o บริษทั ตอ้งมีจดหมายแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ่้าย โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและเหตุผลท่ีจดัการเดินทางใน

จดหมายดว้ย 
***หมายเหตุ: ช่ือในเอกสารทั้งหมดควรถูกตอ้ง และตรงกนัตามหนา้พาสปอร์ต 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ข้อมูลจองควิวซ่ีาฝร่ังเศส (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
 ***หมายเหตุ***   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องตามความเป็นจริง 

 
ช่ือ นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกดิ.................................................สถานทีเ่กดิ.............................................. 
หมายเลขหนังสือเดินทาง................................................ 
วนัทีอ่อกหนังสือเดินทาง..........................................  วนัทีห่มดอายุหนังสือเดนิทาง................................... 
สถานภาพ โสด   แต่งงาน   แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 
    หม้าย   หย่า 
ทีอ่ยู่ทีส่ามารถติดต่อได้
...........................................................................................................................................................................
................................................................................................................. รหัสไปรษณย์ี............................... 
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................................  มือถือ ................................................ 
อาชีพ    เจ้าของกจิการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอสิระ  เกษยีณอายุ   นักเรียน   

 ว่างงาน              อ่ืนๆ 
ช่ือบริษทั/ช่ือโรงเรียน..................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ทีท่ างาน.................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ (ส านักงาน)......................................................  โทรสาร ................................................ 
อเีมล์ (ส านักงาน).............................................................  อเีมล์ส่วนตัว ........................................................ 
ท่านเคยได้รับวซ่ีาเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือไม่............................................................ 
ถ้าเคยโปรดระบุวนัทีเ่ข้า-ออก……………………………… 
ท่านเคยได้ผ่านการสแกนลายนิว้มือ หรือไม่.......................................................................... 
ถ้าเคยโปรดระบุวนัทีเ่ข้า-ออก………………………………… 

 


