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เดนิทางโดยสายการบนิ Oman Air 

    
 

เพลดิเพลนิทกุการเดนิทางกบัระบบ Entertainment บนเครือ่งดว้ยจอสว่นตวัทกุทีน่ัง่  
นำ้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กก.  

 สมัภาระขึน้เครือ่ง 7 กก. 
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วันที่ โปรแกรม 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า กลางวัน เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน - 
สนามบินนานาชาติมิวนิก 

 
  

Holiday Inn Express 
Munich City West หรือ
เทียบเท่า*** 

2 มิวนิก – จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ – พัสเซา ✓ ✓ ✓ 
IBB Hotel Passau หรือ
เทียบเท่า**** 

3 พัสเซา – ฮัลล์สตัทท์ – ซาลซ์บูร์ก ✓ ✓ ✓ 
Holiday Inn Salzburg City 
หรือเทียบเท่า**** 

4 ซาลซ์บูร์ก - สวนมิราเบล  - อินส์บรูค ✓ ✓ ✓ 
Austria Trend Hotel 
Congress Innsbruck หรือ
เทียบเท่า**** 

5 เมืองวาดุซ – ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาแปล – เอนเกลเบิร์ก ✓ ✓  Terrace หรือเทียบเท่า*** 

6 
ขึ้นเขาทิตลิส (Titlis) - ซรูิค – บานโฮฟสตราเซอร์ – 
ทะเลสาบซูริค - ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค ✓ ✓    

7 ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     
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กำหนดการเดนิทาง 
Day 1 ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ- ท่าอากาศยานนานาชาติมสักตั – ท่าอากาศยานนานาชาตมิิวนกิ ประเทศเยอรมน ี
05.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน OMAN 

AIR (WY) โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง 
09.10 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY818 (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) (เวลาประเทศโอมานช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง)  
12.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน (เวลาท้องถิ่น)  นำท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสู่ประเทศเยอรมนี 
14.10 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมนีโดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY123 (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) 
19.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมนี นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง,ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบรอ้ย 

(เวลาประเทศเยอรมนีช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)  
 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก เพื่อให้ท่านพร้อมสัมผัสความสวยงามและความประทับใจอย่างสดชื่นในวันถัดไป 
 ที่พัก Holiday Inn Express Munich City West หรือเทียบเท่า 
Day 2 มิวนิก – จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ – พัสเซา        (B/L/D) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
 นำท่านเที่ยวชมเมืองมิวนิก ย่านจตุรัสมาเรียนพลัทซ์ (Marienplatz) หรือ จัตุรัสมารี (Mary) แลนด์มาร์คใจกลางเมือง ให้ท่าน

ถ่ายรูป ศาลาว่าการเมอืงใหม่ (Neues Rathaus) ที่มีจุดเด่นอยู่ที่ หอนาฬกิา Glockenspiel ที่มีตุ๊กตาออกมาเต้นระบํา ทุกวัน ตอน 
11 โมงเช้า และจะเพิ่มรอบในช่วงหน้าร้อน ตอน 5 โมงเย็นโดย
ตุ๊กตาจะมี 2 ชั้น ชั้นบนเป็นเรื่องราวการแต่งงาน ชั้นล่างเป็นการ
เต ้ นรำแบบพ ื ้ น เม ื อง  ถ ่ ายร ู ปก ั บ โบส ถ ์ แม ่พร ะม ิ วนิก 
(Frauenkirche) เป็นโบสถ์คริสต์ระดับอาสนวิหารของนิกาย
โรมันคาทอลิกในนครมิวนิก จุดเด่นของโบสถ์แห่งนี้คือ หอคอย
หัวหอมคู่ โดมหอมหัวใหญ่สีฟ้าเขียว 2 โดม ซึ่งเป็นหอคอยที่มี
ความสูงถึง 99 เมตร ใกล้กันมี โบสถ์เซนต์ไมเคิล (St. Michael 
Church) แต่เดิมเป็นโบสถ์พระเยซูอิตซึ่งเป็นนิกายเก่าแก่นิกาย
หนึ่งของศาสนาคริสต์ ปัจจุบันเป็นโบสถ์คาทอลิค 
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองพัสเซา (Passau) (ระยะทางประมาณ 193 กม./3 ชม.) เป็นเมืองชายแดนของ ประเทศเยอรมนี มีอาณา

เขตติดกับประเทศออสเตรียได้รับการขนานนามว่า เมืองแห่งแม่น้ำสามสาย นำท่านผ่านชม ป้อมปราการแห่งเมืองพัสเซา (Veste 
Oberhaus) เป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นเม่ือปี 1219 เพื่อป้องกันข้าศึกจากประเทศออสเตรียในสงครามของนโปเลียน 

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ***เมนูเลื่องชื่อ ลิ้มรสขาหมูเยอรมัน*** 
 ที่พัก IBB Hotel Passau Sud หรือเทียบเท่า 
 
Day 3 พัสเซา – ฮัลล์สตัทท์ – ซาลซ์บูร์ก         (B/L/D)  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางเข้าสู่เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) (ระยะทางประมาณ 185 กม./ 3 ชม.) มีอายุเก่าแก่กว่า 7 ,000 ปี นำท่านเดินชมหมู่บ้าน 

Hallstatt หมู่บ้านเล็กๆ ริมทะเลสาบหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในโลก เต็มไปด้วยเสน่ห์และมีสีสันราวกับเทพนิยาย รายล้อมไปด้วย

ภูเขาสูงตระหง่าน ติดอยู่กับแนวชายฝ่ังของ Hallstättersee ชาวออสเตรียนให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็น "ไข่มุกแห่งออสเตรีย" 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ***ปลาเทราต์ เมนูเลื่องชื่อของ Hallstatt*** 

 
 ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองซาลซ์บูร์ก (Salzburg) (ระยะทางประมาณ 185 กม./ 3 ชม.) เสน่ห์แห่งเมืองมรดกโลก 

เต็มไปด้วยศิลปะสไตล์บารอก เมืองที่ถูกล้อมรอบโดยภูเขาบ้านเมือง
จึงดูสวยงามไปทุกแห่งมีแม่น้ำ    ทะเลสาบเล็กๆ หลายแห่ง อิสระให้
ท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่า (Altstadt Salzburg) และถนนช้อปปิ้ง

เกรไทเด้ (Getreidestraße) ถนนช้อปปิ้งที่มีการตกแต่งไว้อย่าง
งดงาม โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ป้ายชื่อเหล็กดัดและขอบหน้าต่างของแต่ละ
ร้านค้า ที่นี่มีทั้งร้านค้าแบรนด์เนม คาเฟ่ ร้านกาแฟ และร้านขายของ
ที่ระลึกให้ท่านได้เลือกชม 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
                    ที่พัก Holiday Inn Salzburg City หรือเทียบเท่า 
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 Day 4 ซาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล – อินส์บรูค          (B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเก็บภาพความสวยงามกับ สวนมิราเบล (Mirabel Garten) เป็นสวนสาธารณะที่ประดับประดาด้วยดอกไม้หลากหลายชนิด 

ส่วนหนึ่งที่ทำให้ที่สวนนี้มีชื่อเสียงก็เนื่องมาจากเป็นสถานที่ถ่ายทำฉากหนึ่งของภาพยนตร์เพลง The Sound of Music ที่โด่งดังไป
ทั่วโลก ผ่านชมป้อมปราการ Hohensalzburg เป็นป้อมปราการอันโดดเด่นตั้งอยู่บนเขาเฟ็สทุงส์แบร์ค ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบ้าน
เกิดโมสาร์ท (House of Wolfgang Amadeus Mozart) ที่สร้างผลงานทางด้านดนตรีไว้อย่างมากมาย ชมมหาวิหารประจำเมือง 
มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก ที่สร้างขึ้นจากความร่ำรวยที่เกิดจากการทำเหมืองเกลือ   

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 
  

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมือง อินส์บรูค (Innsbruck) 
(ระยะทางประมาณ 187 กม./ 3 ชม.) เมืองที ่มีการผสมผสาน
ระหว่างธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอย่างมีเอกลักษณ์ 
นำท่านชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองริมแม่น้ำอินส์แห่งเทือกเขา
แอลป์แห่งนี้ นอกจากนี้อินส์บรูคยังเป็นเมืองต้นกำเนิดของเครื่อง
แก้วคริสตัลชื่อดังที่สุดในโลกอย่างชวารอฟสกี้ ชมย่านเมืองเก่า 
ถ ่ายร ูปก ับหล ังคาทองคำ (Golden Roof) ระเบ ียงที่ประทับ
ทอดพระเนตรเทศกาลต่าง ๆของจักรพรรดิแมกซีมีเลียนที่ 1ที่
ตกแต่งด้วยกระเบื้องทองแดงปิดทองคำแท้ถึง 2,657 ชิ้น อิสระให้
ท่านเดินเล่นบนถนนสายหลักของเมืองอย่าง ถนนมาเรีย เทเรสเซียน ซตราสเซอ (Maria-Theresien- Strasse) ที่มีเสน่ห์
ประกอบด้วยอาคารสีลูกกวาดโดยบริเวณ Town Sqaure มีเสาอันนาเซาเลอ (Anna Saule) เป็นจุดศุนย์กลางของเมือง 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 ที่พัก Austria Trend Hotel Congress Innsbruck  หรือเทียบเท่า 
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Day 5 เมืองวาดุซ – ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาแปล – เอนเกลเบิร์ก       (B/L/-)  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านออกเดินทางสู่  เมืองวาดุซ (Vaduz) (ระยะทางประมาณ 175 กม./ 3 ชม.) เมืองหลวงของราชรัฐลิกเตนสไตน์ รอยต่อ

พรมแดนระหว่างออสเตรียและสวิสเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำไรน์และเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ  มีเวลาอิสระให้ท่านชมเมืองเล็กๆ
น่ารักย่านเมืองเก่า ถ่ายรูปกับ วิหารวาดุซหรือวิหารเซนต์ฟลอริน (St. Florin Cathedral) วิหารประจำเมืองจากศตวรรษที่ 19 
ถ่ายรูปกับ ปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) ปราสาทบนยอดเขาซึ่งเป็นท่ีประทับของราชวงศ์ มาจนถึงปัจจุบัน 

 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางสู่เมือง ลูเซิร์น (Lucerne) (ระยะทางประมาณ 131 กม./ 
2 ชม.) เมืองแสนสวยระดับโลกเป็นหัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์ 
ดินแดนที ่ได้ร ับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The Roof of 
Europe) นำท่านถ่ายร ูปกับ ส ิงโตแห่งลูเซ ิร ์น (Lion Monument) 
อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารรับจ้างสวิสฯผู้ที่มีความกล้าหาญ
จนเป็นที่ยอมรับไปทั่ว ชมสะพานไม้ชาแปล(Chapel Bridge) เป็นสะพาน
ไม้ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งมีอายุหลายร้อยปี ภายหลังได้มีการบูรณะขึ้นมา
ใหม่หลังจากถูกไฟไหม้  

 
 

เย็น อิสระ ให้ท่านได้มีเวลาดื่มด่ำกับวิวหลักล้านของลูเซิร์น 
 จากนั้นเดินทางสู่เมืองเอนเกลเบิร์ก (Engelberg) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ล้อมรอบด้วยธรรมชาติอัน

สวยงาม ให้ท่านได้ชื่นชมทัศนียภาพอันงดงาม และอากาศบริสุทธิ์ของเทือกเขาแอลป์ 
 ที่พัก Terrace Hotel หรือเทียบเท่า 
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Day 6 ขึ้นเขาทิตลิส (Titlis) - ซูริค – บานโฮฟสตราเซอร์ – สนามบินนานาชาติซูริค     (B/L/-) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ที่มีความสูง 3,020 เมตร จากระดับน้ำทะเล โดย กระเช้าลอยฟ้า Titlis Rotair กระเช้า

ไฟฟ้าหมุนได้ 360 องศา แห่งแรกของโลก ให้ท่านได้ชมวิวและถ่ายรูปอย่างเพลิดเพลิน กับทัศนียภาพอันสวยงามของเทือกเขาแอลป์ 
ยอดเขาที่มีธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี อิสระให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนยอดเขา เช่น Snow Sled, Fun Lift, ถ้ำน้ำแข็ง 
หรือช้อปปิ้ง สินค้าที่ระลึกต่างๆ  

 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา *** และลองลิ้มชิมรสกับเมนูประจำถิ่น “ชีสฟองดูว์ ***  

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) เมืองชั้นนำของโลกและเป็นหนึ่งในเมืองที่มีศูนย์กลางทางการเงินขนาดใหญ่
ที่สุดแห่งหนึ่ง มีคุณภาพชีวิตประชากรดีที่สุดของโลกและเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในสหภาพยุโรป เดินทางสู่ ถนนบานโฮฟสตราเซอร์ 
(Bahnhofstrasse) ถนนช้อปปิ้งที่มีสินค้าราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีให้เลือกตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องประดับ สินค้าแบรนด์เนม
อย่าง Louis Vuitton, Prada, Chanel ฯลฯ  รวมถึงร้านของที่ระลึกตา่งๆ 
จากนั้นนำท่านถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศ ทะเลสาบซูริค (Lake Zurich) 
หนึ่งในทะเลเลสาบแสนสวย ชม The Rathaus หรือ Zurich Town Hall 
ศาลาว่าการซูริคอาคารทางสถาปัตยกรรมที่งดงามและเป็นสัญลักษณ์แห่ง
ความรุ ่งเรือง รวมถึงโบสถ์โกรสส์มุนสเตอร์ (Grossmünster) โบสถ์
หอคอยคู่สูงระฟ้า และโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumünster) ที่มีหน้าต่าง
กระจกสีอันสวยงามโดดเด่น  

 ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติซูริค 
21.55 น.  ออกเดินทางสู่ ประเทศโอมาน โดย สายการบิน OMAN AIR (WY) เที่ยวบินท่ี WY154 
Day 7 ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
06.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน นำท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง เพื่อเดินทางสู่ประเทศไทย 
09.00 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบิน OMAN AIR (WY) เที่ยวบินท่ี WY815 
18.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 
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หมายเหตุ : รายการทวัรท์่องเทีย่ว โรงแรม เมนูอาหาร สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งใหท้ราบล่วงหน้าโดยมตีัวแทนบริษัท 
(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม *กรณีที่บางรายการไม่สามารถเป็นไปตาม
โปรแกรมที่กำหนดได้เนื่องจากสภาวะอากาศหรือสภาพการจราจรในแต่ละสถานที่นั้นๆ โดยทางตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็นรายการหรือพาหนะอื่น
แทนและจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ. 

 
กำหนดวันเดินทาง 

Periods 
ราคา 

ผู้ใหญ ่
พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

พกัเดีย่ว 

07 - 13 ต.ค. 65 65,999 10,000 
14 - 20 ต.ค. 65 65,999 10,000 
21 - 27 ต.ค. 65 66,999 10,000 
04 - 10 พ.ย. 65 65,999 10,000 
11 - 17 พ.ย. 65 65,999 10,000 
02 - 08  ธ.ค. 65 67,555 10,000 
09 - 15 ธ.ค. 65 67,555 10,000 
30 ธ.ค. 65 - 05 ม.ค. 66 74,999 15,000 

 
 

 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ   
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม  
  ค่ารถรับ-ส่งและนำเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  
  ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน โรงแรมส่วนใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิ

ต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ  อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพัก
แบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพัก
แบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่มีการแยกห้องพัก โรงแรมในยุโรปที่มี
ลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่
ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 กรณีที่มีการจัดงานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสง วนสิทธิในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาสม 

  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

อตัราค่าบริการนีร้วม 
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  ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    
 ค่ามัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยบริการและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 

 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง,ค่าโทรศัพท์,ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซักรีด,มินิบาร์ในห้อง รวมถึง

ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์กำหนด และรวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่าง ๆ  เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม 
มุสลิม อาหารทะเล เป็นต้น รวมไปถึงเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบิน
กำหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น 

 คา่ทิปคนขบัรถ, มคัคเุทศก์ทอ้งถิน่(บางสถานที)่ 2ยโูร/ ท่าน /วนั  
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ แลว้แตค่วามประทับใจ 
 ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่

พักและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)  
  ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซา่ยโุรปหรอืกลุม่เชงเกน้วซี่า  (กรณลีกูคา้ตอ้งการใหท้างบรษิทัฯ ยื่นวีซ่าให ้ค่าวีซ่าพรอ้มคา่บรกิาร เก็บค่าใชจ้า่ยตาม

จริงล่วงหน้าเพื่อรีบดำเนินการ) 
  ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี) 
 

 
1. ในการจองกรณุา ชำระคา่ทัวรม์ดัจำทวัร์ทา่นละ 25,000 บาท ยกเวน้ในช่วงวนัเดนิทางที ่25 ธ.ค. - 10 ม.ค. ชำระคา่ทวัรม์ัดจำทัวรท์า่นละ 

35,000 บาท พรอ้มหนา้พาสปอรต์ หากไมช่ำระตามทีบ่ริษทักำหนด ขออนญุาตตดัที่นัง่เพือ่ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อทีน่ัง่อยูโ่ดยอตัโนมตั ิ และ
ตอ้งชำระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 35 วนั หากท่านไมช่ำระเงนิหรอืไมช่ำระเงนิตามกำหนดใหถ้อืว่าทา่นสละสทิธใินการ
เดนิทางนัน้ ๆ เมือ่ท่านชำระเงนิคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัฯถอืวา่ท่านยอมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้ แล้ว 

2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์  ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิ ดชอบใดๆ 
ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน 
ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ โรคระบาด 

5. เมื่อท่านได้ชำระเงนิมัดจำหรอืทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผา่นตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกบัทางบรษิัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่ า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

 
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 

เง่ือนไขการให้บริการ 
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- ยกเลิกการเดินทางมากกว่า หรือ 30 วันก่อนเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการ 5,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจำนวน  
- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเ ฉพาะ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่า
ส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม) 
- กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ, เจ็บป่วย, เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้นๆ เพื่อ
จะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะ ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และ 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว 
 

 
1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 

14 วันก่อนการเดินทาง 
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น  พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจาก
อุบัติเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล โรคระบาด 
หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้  อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มี
การคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์
ดังกล่าว เช่น การปรับขึ้นของค่าภาษีน้ำมันจากสถานการณ์ปัจจุบัน โดยบริษัทจะเรียกเก็บตามจริง 

8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานมากกว่า 7 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะ

ค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเที่ยวเอง เช่น กระเป๋าสูญหายระหว่างการเดินทาง 
11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบิน

ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  
12. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

การยกเลกิ 

หมายเหตุ 
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13. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 
- 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแล
คณะทัวร์ทั้งหมด  (โปรดแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อนทำการจอง) 

14. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ  แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของ
บริษัทกำกับเท่าน้ัน 

15. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ  ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้ว
ทั้งหมด 

16. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวี
ซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 
บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่าน้ัน มิได้เป็นผู้พิจารณาวีซ่าให้กับท่าน 

17. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้  
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋ว

เครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 
วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น 

- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ทางบริษัทจะคิดค่าบริการตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงใน
ต่างประเทศ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

-  หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
- ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิ น 

หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะตรวจสอบกับพนักงานขายให้มีการยืนยันการออกเดินทาง 100% ก่อนที่จะสำรอง
ยานพาหนะ 

 
 
1.หนงัสอืเดนิทาง (ตวัจรงิ) ทีเ่หลอือายุใชง้านไมต่ำ่กวา่ 6 เดอืน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า 
กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  
2.รปูถา่ยสี ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้ ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จำนวน 3 รปู (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรงห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอน
แทคเลนส์ ไม่ยิ้มเห็นฟัน ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง  ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้าอย่าง
ชัดเจน 
3.หลกัฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชดุ   
*กรณเีจา้ของกจิการ  หลักฐานทางการค้า เช่น หนงัสอืรบัรองจากกระทรวงพาณชิยห์รอืใบทะเบยีนการคา้ที่มีช่ือผู้เดินทาง หรือสำเนาใบเสียภาษี
ร้านค้า (ภพ.20) อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 
*กรณพีนกังาน หนังสือรับรองการทำงาน (ตวัจรงิ)เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือนและวันเริ่มงาน พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน 
อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 
*กรณขีา้ราชการ หนังสือรับรองจากต้นสังกัด (ตัวจรงิ) เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือนและวันเริ่มงานพร้อมสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 
เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวีซ่า (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 
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*กรณนีกัเรยีนและนกัศกึษา หนงัสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตวัจรงิ) เป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ศึกษาอยู่ อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 
เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
(ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ื่น) 
4.หลกัฐานการเงนิ (Bank Statement)  
- กรณผีูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน โดยตอ้งมเีลขที่บญัชรีะบอุยู่ทกุหนา้ 
(สถานทตูพจิารณาบญัชอีอมทรพัย์เปน็อนัดบัแรก) แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สามารถแนบ Statement สมุดบัญชีฝาก
ประจำเพ่ิมเติมในการยื่นได้) ( สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนั ) 
- กรณผีูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา 
เท่านั้น) และต้องทำเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) ถ่ายสำเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของ
บุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ออกให้และผู้ที่ถูกรับรองค่าใช้จ่ายให้ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน 
- กรณเีดก็อายตุำ่กวา่ 20 ปบีรบิรูณ ์หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคนต้องมีจดหมาย
ยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากบิดา&มารดาซึ่งจดหมายต้องออกโดยท่ีว่าการอำเภอโดยระบุประเทศและวันเดินทาง(ตวัจรงิ) 
- หากเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดินทางไปตา่งประเทศกบัใคร มี
ความสมัพันธเ์ปน็อะไรกนักับเดก็ จากอำเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสำเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บิดาและมารดา 
- กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสำเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝา่ยใดเป็นผูม้อีำนาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผู้
เดยีว 
- กรณเีดก็อายตุำ่กวา่ 18 ป ีบดิา-มารดาลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณก์ับบตุรทีส่ถานทตูด้วย ทัง้สองทา่น 
(เฉพาะควิเดีย่วเท่านัน้) 
5.สำเนาบตัรประชาชน / สำเนาทะเบยีนบา้น อยา่งละ 1 ชดุ / สำเนาสตูิบตัร 1 ชดุ (กรณอีายตุำ่กวา่ 20 ป)ี 
6.สำเนาทะเบยีนสมรส / สำเนาทะเบยีนหย่า / สำเนาใบมรณะบตัร (กรณหีมา้ย) / สำเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ อยา่งละ 1 ชุด (ถา้ม)ี 

 
• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร  และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  
• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวน
ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

• กรณีที่ทา่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ีซา่แลว้ ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่า ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าใน
แต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

• ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะทา่นที่มเีอกสารพร้อมและมคีวามประสงคท์ี่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น  การปฏิเสธวีซ่า
อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี  

 
 
 

*** กรณีท่ีสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงท้ังหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย *** 
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิม่เติม ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิม่เตมิให้ครบถ้วน 

ตามท่ีสถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพจิารณาอนุมัติ ออกวีซ่าส าหรับสถานทูต ***   
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หมายเหตุ : ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 10-15 วันทำการ เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการ
และทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องนำส่งเข้าสถานทูตและระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่
สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้  การยื่นวีซ่าแต่ละครั้งกับบริษัททัวร์ จะต้องทำการยื่นวีซ่า ประเภทหมู่คณะ เท่านั้น โดยการยื่นเป็นหมู่คณะ 
ต้องมีจำนวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนย์รับยื่น จะเป็นผู้กำหนดวันยื่นวีซ่าเท่านั้น ถ้าหากผู้เดินทางไม่สามารถไปยื่นวีซ่าในวันที่กำหนดได้ อาจมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม. 

มาตรการทอ่งเทีย่วแบบ NEW NORMAL 
กอ่นออกเดนิทางออกนอกประเทศไทย 
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการรองรับวัคซีนของแต่ละประเทศจุดหมายปลายทางก่อนออกเดินทาง 
1.ติดตั้งแอพลิเคชั่น หมอพร้อม 
2.มีวัคซีนพาสปอร์ต (ลงทะเบียนในแอพฯหมอพร้อม) 
3.ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วและต้องได้รับอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง 
ระหว่างเดนิทาง 
ต้องแสดงเอกสารอย่างใดอยา่งหนึง่ในการเดินทางเข้าสหพันธ์ฯไม่ว่าโดยช่องทางใด 
1. แสดงผลตรวจ RT-PCR หรือ Professional ATK ที่ออกภายใน 48 ชั่วโมงนับถึงการเดินทางออกจากประเทศต้นทางที่เดินทางมาถึงสหพันธ์ฯ 
2. ต้องแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองให้ใช้ในอียู 
3. ประวัติการป่วยติดเชื้อฯ (ผลการตรวจเชื้อแบบ PCR Test อายุอย่างน้อย 28 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน 
**หากต้องตรวจโควิดหลังจากถึงประเทศต้นทางตามมาตรการเข้า-ออกประเทศโดยมีเจ้าหน้าที่ฯ มาทำการตรวจ RT-PCR  (ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไม่
รวมอยู่ในค่าทัวร์)** 

 
มาตรการเดินทางเขา้ประเทศไทย (ตัง้แต ่1 ก.ค. 65 เปน็ตน้ไป) 

ผู้มสีญัชาตไิทย และ ชาวตา่งชาต ิ(อาจมีการเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัประกาศจากรฐับาล) 
- ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass 
- เดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องตรวจหาเช้ือโควิด-19 เมื่อมาถึง 
- ต้องแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน หรือหากไม่ได้รับวัคซีน/รับวัคซีนไม่ครบ ให้แสดงผลตรวจ RT-PCR หรือ Professional ATK ที่ออก
ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง 
หมายเหตุ : แต่ละประเทศมีเงื่อนไขให้นักท่องเที่ยวจะต้องมีประกันสุขภาพและประกันการเดินทางที่แตกต่างกัน  (ค่าประกันไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ 
ค่าใช้จ่ายขึ้นอยูแ่ตล่ะประเทศนัน้ๆ) และเงือ่นไขต่างๆข้างตน้สามารถเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้   ทั้งนีท้างบริษัท
ฯ ยึดตามประกาศของทางรฐัฯและประเทศทีเ่ดนิทางเปน็หลัก ทางบรษิทัฯจะคำนงึถงึความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเปน็สำคญั  *กรณุา
อ่านเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทำการจองทัวรห์รอืชำระเงนิ*  จากนัน้จะถอืว่าผูเ้ดนิทางรบัทราบตามข้อกำหนด หากเกดิความเสยีหายใดๆ
ขึ้น ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

