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เดินทางโดยสายการบิน Oman Air 

 

บริการด้วยเคร่ืองบินใหม่ ดรีมไลน์เนอร์ 

ที่น่ังกว้างให้ท่านสะดวกสบาย พร้อมบริการเคร่ืองด่ืม ตลอดการเดนิทาง  

พร้อมระบบ Entertainment บนเคร่ืองด้วยจอส่วนตัวทุกที่น่ัง 
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วันท่ี โปรแกรม อาหาร โรงแรม 
เชา้ กลางวนั เยน็ 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมสักตั ประเทศโอมาน - 
สนามบินนานาชาติมิวนิก 

 
  Holiday Inn Express Munich 

City West หรือเทียบเท่า*** 
2 มิวนิก – นูเรมเบิร์ก – น ้าพุเชินเนอร์บรุนเนิน - ปราก ✓ ✓ ✓ Hotel Duo หรือ

เทียบเท่า**** 
3 ปราก – สะพานชาลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ –จตัุรัส

เมืองเก่า (สาธารณรัฐเช็ก) – บราติสลาวา 
✓ ✓ ✓ Hotel Tatra หรือ

เทียบเท่า**** 
4 บราติสลาวา - พาร์นดอร์ฟ เอาทเ์ลท – เวียนนา – ถนน

สายวงแหวน - ถนนคาร์ทเนอร์ - ลินซ์ 
✓  ✓ Courtyard by Marriott Linz 

หรือเทียบเท่า**** 
5 ลินซ์ – ฮลัลส์ตทัท ์– ซาลซ์บร์ูก – สวนมิราเบล - ยา่น

เมืองเก่า - มิวนิก 
✓ ✓ ✓ Holiday Inn Express Munich 

City West หรือเทียบเท่า*** 
6 มิวนิก – โบสถแ์ม่พระมิวนิก - จตุรัสมาเรียนพลทัซ์ – ท่า

อากาศยานมิวนิก – ท่าอากาศยานนานาชาติมสักตั 
✓ ✓    

7 ท่าอากาศยานนานาชาติมสักตั - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     
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ก าหนดการเดินทาง 
 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกตั – ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก 
ประเทศเยอรมน ี

05.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน 
OMAN AIR (WY) โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 

09.10 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน OMAN AIR เท่ียวบินท่ี WY818 (บริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง) (เวลาประเทศโอมานช้ากว่าประเทศไทย 3 ช่ัวโมง) 

12.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน (เวลาท้องถิ่น)  น าท่านแวะพกัเปล่ียนเคร่ืองเพื่อเดินทางสู่
ประเทศเยอรมนี (รอแวะเปล่ียนเคร่ืองประมาณ 2 ชัว่โมง) 

14.10 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมนี โดยสายการบิน OMAN AIR เท่ียวบินท่ี WY123 (บริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง 50 นาที)   

19.00 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมัน น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง,ศุลกากรและรับสัมภาระ
เรียบร้อย (เวลาประเทศเยอรมนีช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง)   

 น าท่านเดินทางเขา้ท่ีพกั ผอ่นคลายความเหน่ือยลา้ เพ่ือความสดช่ืนในวันถัดไป 
 ท่ีพกั Holiday Inn Express Munich City West หรือเทียบเท่า 

Day 2 มิวนิก – นูเรมเบิร์ก – น ้าพุเชินเนอร์บรุนเนิน – กรุงปราก      เช้า/กลางวนั/เย็น 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) (ระยะทาง 169 กม. ประมาณ 2.30 ชม.) เมืองแห่งประวติัศาสตร์ในแควน้

บาวาเรียของเยอรมนี ชมย่านเมืองเก่าของเมืองนูเรมเบิร์ก ถนน Weissgerbergasse ในตวัเมืองเป็นทางเดินหินแบบยุค
กลางสุดแสนคลาสสิค สองขา้งถนนรายลอ้มไปดว้ยส่ิงก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมโกธิคและอาคารบา้นเรือนแบบ half-
timber house (โครงสร้างไม ้ผนงัปูน) ชม น ้าพุเชินเนอร์บรุนเนิน (Schoner Brunnen) หรือ Beautiful Fountain น ้าพุขอ
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พรท่ีสูงถึง 19 เมตร วิธีขอพรคือให้หมุนแหวนทองตรงน ้ าพุเป็นจ านวน 3 รอบ ระหว่างท่ีหมุนแหวนก็ให้อธิษฐานส่ิงท่ี
ตอ้งการ 

 เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ***เมนูซ่ีโครงหมูบาร์บีคิว*** 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางเขา้ กรุงปราก (Prague) (ระยะทาง 299 กม. ประมาณ 4 ชม.) เมืองหลวงและเมืองใหญ่

ท่ีสุดของสาธารณรัฐเช็ก เมืองหลวงแห่งประวติัศาสตร์ของโบฮีเมีย เป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์แบบโบฮีเมียนและเทพนิยาย 
สัมผสักบับรรยากาศ 2 ขา้งทาง มีแม่น ้าวัลตาวา (Vltava) เป็นแม่น ้ าสายส าคญัท่ีหล่อเล้ียงชาวเมืองมาแต่โบราณ ดว้ย
ความสวยงาม และเงียบสงบ จึงท าให้ไดรั้บสมญานามว่าเป็นดินแดนของ "มงกุฎแห่งยุโรป (Crown of Europe)" เป็น
ท่ีตั้งของ ปราสาทปราก (Prague Castle) ซ่ึงเป็นปราสาทเก่าแก่สถาปัตยกรรมแบบโกธิค ท่ีไดรั้บการรับรองจากกินเนสส์
บุ๊กว่าเป็นปราสาทโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ภายในปราสาทประกอบไปดว้ยตวัพระราชวัง มหาวิหารเซนต์วิตุส และ
ป้อมปราการ 

 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 ท่ีพกั  Hotel Duo หรือเทียบเท่า 

  Day 3  ปราก – สะพานชาลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ – จัตุรัสเมืองเก่า (สาธารณรัฐเช็ก) – บราติสลาวา
             เช้า/กลางวนั/เย็น 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นเดินทางเขา้สู่ ย่านเมืองเก่า (Old Prague) โดยผ่านสะพานชาร์ล (Charles Bridge) เป็นสะพานท่ีท าหน้าท่ีเช่ือม

ระหว่างฝ่ังตะวนัออกกบัฝ่ังตะวนัตกของเมืองปราก ในอดีตใช้สัญจรไปมาส าหรับพระราชวงศ์เท่านั้น ปัจจุบนัสะพาน
แห่งน้ีถือเป็นแลนด์มาร์กส าคญั ยงัเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามของเมืองปราก ชม จตุรัสเมืองเก่า ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า 
(Old Town Hall of Prague) ท่ีสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1338 เป็นท่ีตั้งของ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ท่ี
สวยงามและยงัคงตีบอกเวลาทุกๆชัว่โมง อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆมากมายในย่านเมืองเก่า มีทั้งสินคา้ของฝาก 
ของท่ีระลึก เคร่ืองแกว้คริสตลัโบฮีเมียน รวมทั้งร้านคา้แฟชัน่แบรนด์เนม เช่น Louis Vuitton, Hermes, Dior, Dolce & 
Gabbana, Prada, Gucci etc. 
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เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ***เมนูเป็ดอบซอสส้ม*** 
 จากนั้นเดินทางสู่เมือง บราติสลาวา (ระยะทาง 329 กม. ประมาณ 4 ชม.) เมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวาเกีย หรือท่ีเรียก

กนัวา่ความงามบนแม่น ้าดานูบ บราติสลาวาเป็นเมืองแห่งประวติัศาสตร์ ในอดีตเคยรวมกนัเป็นประเทศประเทศเชโกสโล
วาเกีย 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 ท่ีพกั  Hotel Tatra หรือเทียบเท่า 

Day 4 บราติสลาวา - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท – เวยีนนา – ถนนสายวงแหวน – ถนนคาร์ทเนอร์ - ลนิซ์
              เช้า/เย็น 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเท่ียวชมย่านเมืองเก่าบราติสลาวา (Old Town, Bratislavaเป็นเมืองแห่งประวติัศาสตร์ ประกอบไปดว้ยอาคาร

สไตลเ์รอเนสซองส์สวยๆ โบสถ ์St. Elizabeth หรือ Blue Church สีฟ้าพาสเทลตดักบัลวดลายสีขาว และสัญลกัษณ์ท่ีท า

ให้เมืองน้ีเป็นท่ีรู้จกั ก็คือรูปป้ันคูมิล Cumil Man at work (Peeping Tom) ผูช้ายยิ้มหวาน...ท่ีโผล่ศีรษะออกมาจากท่อ

ระบายน ้าทกัทายนกัท่องเท่ียว ชมปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle) (ดา้นนอก) ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา Little 

Carpathians ริมฝ่ังแม่น ้ าดานูบ สร้างขึ้นตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 9 – 18 ผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เรอเนสซองส์ 

และบารอกไดอ้ยา่งลงตวั ใหค้วามรู้สึกถึงความหรูหรางดงาม 
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 ออกเดินทางสู่เมืองพาร์นดอร์ฟ (Parndorf) ประเทศออสเตรีย น าท่านสู่ พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท Designer Outlet 

Parndorf (ระยะทาง 36 กม. ประมาณ 30 นาที)  แหล่งช้อปป้ิงใหญ่ของประเทศออสเตรีย ท่ีมีร้านคา้มากกว่า 120 ร้าน 

สินคา้แบรนดช่ื์อดงัต่างๆจากทุกมุมโลก ใหเ้ลือกมากมายอยา่งจุใจ ใหท้่านอิสระในการชอปป้ิงตามอธัยาศยั 

เท่ียง  อสิระอาหารกลางวันเพ่ือให้ท่านสะดวกต่อการช้อปป้ิง 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนา (Vienna) (ระยะทาง 50 กม.ประมาณ 1 ชม.)  เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ศูนยก์ลาง

วฒันธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง เมืองน้ียงัคงมนต์เสน่ห์แห่งเมืองหลวงของจกัรวรรดิดอสเตรียในอดีต โดยยงัคง

ร่องรอยของศิลปะ ดนตรีคลาสสิก สถาปัตยกรรม ประวติัศาสตร์ แหล่งอุดมวฒันธรรม จนขึ้นช่ือว่าโรแมนติกท่ีสุดอีก

เมืองของโลก ผา่นชม ถนนสายวงแหวน (Ring Strasse) เส้นทางท่องเท่ียวสายหลกัของเมืองเวียนนา ซ่ึงแวดลอ้มไปดว้ย

อาคารท่ีส าคญัต่างๆ เช่น รัฐสภา ศาลาว่าการเมือง มหาวิทยาลยั พพิธิภัณฑ์ โรงละคร โรงอุปรากร 

 
เดินทางสู่ สวนสาธารณะสตัดปาร์ค (Stadtpark) สวนสาธารณะอนัร่มร่ืนใจกลางเมือง ชม อนุสาวรีย์โยฮันสเตร้าส์ 

จูเนียร์ Johann Strauss ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก จากนั้นเขา้สู่ ถนนคาร์ทเนอร์ (Karntner Strasse) เป็นถนนคนเดิน

และชอ้ปป้ิงสายส าคญัแห่งกรุงเวียนนา มีหา้งสรรพสินคา้ ร้านคา้ต่างๆ เรียงรายตลอดสองขา้งถนน ท่ีจะตอ้งถูกใจขาชอ้ป

เพราะมีสินค้าแบรนด์เนมยอดนิยมให้เลือกมากมาย เช่น Chopard, Dolce & Gabbana,  Dior, Burberry, Gucci, Fendi, 
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Chanel จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองลนิซ์ (Linz) (ระยะทาง 184 กม. ประมาณ 3 ชม.) เมืองเก่าท่ีมีบา้นสไตลบ์าร็อคจ านวน

มากไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี และยงัเป็นเมืองหลวงแห่งวฒันธรรมยโุรปใน ค.ศ. 2009 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  ท่ีพกั Courtyard by Marriott Linz หรือเทียบเท่า 

Day 5 ลนิซ์ – ฮัลล์สตัทท์ – ซาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล - ย่านเมืองเก่า - มิวนิก  เช้า/กลางวนั/เย็น 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เดินทางเขา้สู่เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) (ระยะทางประมาณ 125 กม./2 ชม.) มีอายุเก่าแก่กว่า 7,000 ปี น าท่านเดินชม

หมู่บา้น Hallstatt หมู่บา้นเล็กๆ ริมทะเลสาบหน่ึงในหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดในโลก เต็มไปดว้ยเสน่ห์และมีสีสันราวกบัเทพ

นิยาย รายลอ้มไปดว้ยภูเขาสูงตระหง่าน ติดอยู่กบัแนวชายฝ่ังของ Hallstättersee ชาวออสเตรียนให้ฉายาเมืองน้ีว่าเป็น 

"ไข่มุกแห่งออสเตรีย" 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร - เมนูพเิศษ ปลาเทราต์ อาหารขึน้ช่ือแห่งเมืองฮัลล์สตัทท์ Hallstatt 

 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองซาลซ์บูร์ก (Salzburg) (ระยะทางประมาณ 75 กม./1.30 ชม.) เสน่ห์แห่งเมือง
มรดกโลกท่ีเต็มไปด้วยศิลปะสไตล์บารอก  บ้านเกิดโมสาร์ท ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ บ้านเกิดโมสาร์ท (House of 
Wolfgang Amadeus Mozart) ปัจจุบันน้ีเป็น พิพิธภัณฑ์ท่ีจัดแสดงประวติัของโมสาร์ทและครอบครัว สวนมิราเบล 
(Mirabell Garten) สวนสาธารณะท่ีประดบัประดาดว้ยดอกไมต้ามฤดูกาล สวนน้ีมีช่ือเสียงจากการใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท า
ฉากหน่ึงของภาพยนตร์เพลงช่ือดัง มนต์รักเพลงสวรรค์ (The Sound of Music) อิสระให้ท่านเดินเล่น ย่านเมืองเก่า 
(Altstadt Salzburg) และถนนชอ้ปป้ิงเกรไทเด้ (Getreidestraße) ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีการตกแต่งไวอ้ยา่งงดงาม โดยมีจุดเด่น
อยู่ท่ีป้ายช่ือเหล็กดดัและขอบหน้าต่างของแต่ละร้านคา้ ท่ีน่ีมีทั้งร้านคา้แบรนด์เนม คาเฟ่ ร้านกาแฟ และร้านขายของท่ี
ระลึกใหท้่านไดเ้ลือกชม  
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 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองมิวนิก (ระยะทาง 144 กม. ประมาณ 2.30 ชม.) เมืองใหญ่ท่ีอยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี
และเมืองหลวงของแควน้บาวาเรีย เมืองศูนยก์ลางระดบัโลกในดา้นศิลปะ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเงิน ส่ิงพิมพ์ 
วฒันธรรม นวตักรรม การศึกษา ธุรกิจ และการท่องเท่ียว 

ค ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพกั  Holiday Inn Express Munich City West หรือเทียบเท่า 

Day 6 มิวนิก – โบสถ์แม่พระมิวนิก - จตุรัสมาเรียนพลัทซ์ – ท่าอากาศยานมิวนิก – ท่าอากาศยาน
นานาชาติมัสกตั            เช้า/กลางวนั 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเท่ียวชมเมืองมิวนิก ย่านจตุรัสมาเรียนพลัทซ์ (Marienplatz) หรือ จัตุรัสมารี (Mary) แลนด์มาร์คใจกลางเมือง 

ให้ท่านถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองใหม่ (Neues Rathaus) ท่ีมีจุดเด่นอยู่ท่ี หอนาฬิกา Glockenspiel ท่ีมีตุ๊กตาออกมาเตน้

ระบ า ทุกวนั ตอน 11 โมงเชา้ และจะเพิ่มรอบในช่วงหนา้ร้อน ตอน 5 โมงเยน็โดยตุ๊กตาจะมี 2 ชั้น ชั้นบนเป็นเร่ืองราว

การแต่งงาน ชั้นล่างเป็นการเตน้ร าแบบพื้นเมือง ถ่ายรูปกบัโบสถ์แม่พระมิวนิก (Frauenkirche) เป็นโบสถค์ริสต์ระดบั

อาสนวิหารของนิกายโรมนัคาทอลิกในนครมิวนิก จุดเด่นของโบสถ์แห่งน้ีคือ หอคอยหัวหอมคู่ โดมหอมหัวใหญ่สีฟ้า

เขียว 2 โดม ซ่ึงเป็นหอคอยท่ีมีความสูงถึง 99 เมตร ใกลก้นัมี โบสถ์เซนต์ไมเคิล (St. Michael Church) แต่เดิมเป็นโบสถ์

พระเยซูอิตซ่ึงเป็นนิกายเก่าแก่นิกายหน่ึงของศาสนาคริสต ์ปัจจุบนัเป็นโบสถค์าทอลิค  
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เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ***เมนูขาหมูเยอรมัน *** 

 
 อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปป้ิงตามอธัยาศยั ย่านถนนคนเดิน Maximilian Strasse เป็นอีกหน่ึงถนน ช้อปป้ิง มิวนิค ท่ีมี

ช่ือเสียง เหมาะส าหรับผูท่ี้หลงรักแฟชัน่ ตลอดทางเดินของถนนสายน้ี เต็มไปดว้ยร้านเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ น ้ าหอม 

จากแบรนดด์งัมากมาย ตั้งแต่แบรนดไ์ฮเอนด์อยา่ง Cartier, Montblanc, Dolce & Gabbana, Valentino, Gucci ไปจนถึงแบ

รนดด์งัของเยอรมนัในราคาคุม้ค่ากบัการเป็นเจา้ของ 

เย็น อสิระตามอธัยาศัย เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่กบัเมืองใหญ่แห่งแคว้นบาวาเรีย 

 ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก 

22.15 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศโอมาน โดย สายการบิน OMAN AIR (WY) เท่ียวบินท่ี WY124 

(ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง 25 นาที)   
 

Day 7 ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกตั - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
06.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกตั ประเทศโอมาน น าท่านแวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง เพื่อเดินทางสู่ประเทศไทย 

(รอแวะเปล่ียนเคร่ืองประมาณ 2 ชัว่โมง 10 นาที) 
08.50 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบิน OMAN AIR (WY) เท่ียวบินท่ี WY815 
(ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง 10 นาที)   

 

18.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเท่ียว โรงแรม เมนูอาหาร สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท 
(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานท่ี) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม *กรณีท่ีบางรายการไม่สามารถเป็นไปตาม
โปรแกรมที่ก าหนดได้เน่ืองจากสภาวะอากาศหรือสภาพการจราจรในแต่ละสถานที่นั้นๆ โดยทางตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็นรายการหรือพาหนะอ่ืนแทน
และจะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ. 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
Periods 

ราคา 

ผู้ใหญ่ 
พกัห้องละ 2 ท่าน 

พกัเดี่ยว 

12 - 18 ต.ค. 65 65,999 10,000 

19 - 25 ต.ค. 65 65,999 10,000 

23 - 29 พ.ย. 65 65,999 10,000 

30 พ.ย. - 06 ธ.ค. 65 64,999 10,000 

07 - 13 ธ.ค. 65 65,999 10,000 

21 - 27 ธ.ค. 65 67,999 12,000 

28 ธ.ค. 65 - 03 ม.ค. 66 (Gala Dinner) 79,999  15,000 
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 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมคณะ   
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
 ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า  (กรณีมีวีซ่าแลว้ หกัคืน 5,000 บาท) 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม  
  ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการพกัหอ้งละ 2 ท่าน โรงแรมส่วนใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่น

แถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนั
เป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละ
โรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ 
อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
เงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีมีการแยกหอ้งพกั โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ี
มีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบน ้าซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นและหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณีท่ีมีการจดังานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ
ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมือง เพื่อใหเ้กิดความเหมาสม 

  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวคอยบริการและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง,ค่าโทรศพัท,์ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซกัรีด,มินิบาร์ในห้อง 

รวมถึงค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากท่ีทวัร์ก าหนด และรวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่าง ๆ  เช่น อาหารเจ อาหารมงัสวิรัติ และ
อาหารอิสลาม มุสลิม อาหารทะเล เป็นตน้ รวมไปถึงเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง,ค่า
น ้าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมี
ค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทางเป็นตน้  

 ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น(บางสถานท่ี) 2 ยูโร/ ท่าน /วัน  
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจ 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเข้ามาใน

โรงแรมท่ีพกัและเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 
  ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี) 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
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1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทัวร์มัดจ าทัวร์ท่านละ 35,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ช าระตามท่ีบริษัทก าหนด ขออนุญาต

ตัดท่ีน่ังเพ่ือให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรอท่ีน่ังอยู่โดยอตัโนมัติ  และต้องช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่าน
ไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทาง
บริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ท้ังหมดนีแ้ล้ว 

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง   
บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ โรคระบาด 

5. เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษัทฯ ท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 

 

- ยกเลิกการเดินทางมากกวา่ หรือ 30 วนัก่อนเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการ 5,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทวัร์เตม็จ านวน  
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ทางบริษทัฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเตม็จ านวน (กรณีออกตัว๋
เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน (กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม) 
- กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ, เจ็บป่วย, เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินให้ระบุขอ้ความตามเง่ือนไขสายการ
บินนั้นๆ เพื่อจะได้ยืนยนักับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีต่างประเทศ (ทั้ งน้ีขึ้ นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัท
ต่างประเทศ) ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋
เคร่ืองบินแลว้) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่ากรณีท่ีท่านยืน่วีซ่าแลว้ 
 
 
 
 
 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 

การยกเลกิ 
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1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า  15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 14 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น  พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล 
โรคระบาด หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย 
และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดย
ไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว เช่น การปรับขึ้นของค่าภาษีน ้ามนัจากสถานการณ์ปัจจุบนั โดยบริษทัจะเรียกเก็บตามจริง 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือการใชง้านมากกวา่ 7 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง

ม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาท

ของตวันกัท่องเท่ียวเอง เช่น กระเป๋าสูญหายระหวา่งการเดินทาง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม 

ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้  
12. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่

รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
13. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวใน

ระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด  (โปรดแจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบล่วงหนา้ก่อนท าการจอง) 

14. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ  แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ี
ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

หมายเหต ุ
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16. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมี
ผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู ้
พิจารณาวีซ่าใหก้บัท่าน 

17. กรณีวีซ่าท่ีท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยืน่วีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือ
จะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

- ค่าหอ้งพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ทางบริษทัจะคิดค่าบริการตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น
จริงในต่างประเทศ โดยจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

-  หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
- ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารอง

ตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะ
เป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะตรวจสอบกบัพนกังานขายให้มีการยืนยนัการ
ออกเดินทาง 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 
 

 
1.หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้ (หากมีหนงัสือเดินทาง
เล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วีซ่าดว้ย)  
2.รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรงหา้มสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดบั 
ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ ไม่ยิม้เห็นฟัน ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ 
โดยต้องเห็นใบหน้าอย่างชัดเจน 
3.หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด   
*กรณีเจ้าของกจิการ  หลกัฐานทางการคา้ เช่น หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือส าเนา
ใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*กรณีพนักงาน หนงัสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือนและวนัเร่ิมงาน พร้อมสลิปเงินเดือน 
ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*กรณีข้าราชการ หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือนและวนัเร่ิมงานพร้อมสลิปเงินเดือน
ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 
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*กรณีนักเรียนและนักศึกษา หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู ่อายุ
ยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

(ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ีย่ืน) 
4.หลกัฐานการเงิน (Bank Statement)  
- กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง Bank Statement บญัชีออมทรัพยส่์วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขท่ีบัญชีระบุอยู่
ทุกหน้า (สถานทูตพจิารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอนัดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถแนบ 
Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ) 
- กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใชจ่้ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ พี่นอ้ง ท่ีมีสายเลือดเดียวกนั หรือ สามี
ภรรยา เท่านั้น) และตอ้งท าเป็นหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) ถ่ายส าเนาสมุดบญัชี หรือ Statement 
ยอ้นหลงั 3 เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใชจ่้าย เอกสารแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูท่ี้ออกใหแ้ละผูท่ี้ถูกรับรองค่าใชจ่้ายให ้เช่น ส าเนา
ทะเบียนสมรส สูติบตัร ทะเบียนบา้น 
- กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคนตอ้งมี
จดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากบิดา&มารดาซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอโดยระบุประเทศและวนัเดินทาง
(ตัวจริง) 
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบั
ใคร มีความสัมพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอต้นสังกดั พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่
เพยีงผู้เดียว 
- กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบับุตรท่ีสถานทูตด้วย ท้ัง
สองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่านั้น) 
5.ส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต ่ากว่า 20 ปี) 
6.ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล อย่างละ 1 ชุด (ถ้ามี) 
 
 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีาเชงเก้น 
โปรดกรอกรายละเอียดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชน์ในการยืน่วีซ่าของท่าน (กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

1. ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) ………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ช่ือ-นามสกุลเดิมตอนเกิด (ภาษาองักฤษ) ……………………………………………………………………………………………... 

3.  เพศ            ชาย                หญิง 

4. ท่ีอยูต่ามส าเนาทะเบียนบา้น(ภาษาองักฤษ) ……………………………….………………………………….…………….……….... 

..........................................................................................................................รหสัไปรษณีย…์………………………………….…….. 
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5. ท่ีอยูพ่  านกัปัจจุบนั กรณีไม่ตรงกบัส าเนาทะเบียนบา้น(ภาษาองักฤษ) ………………………………………………….…………….. 

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

รหสัไปรษณีย…์………………อีเมลแ์อดเดรส ...…………………………………………………………………………......……….... 

6. โทรศพัทมื์อถือ (โปรดระบุ) ……………………………  โทรศพัทบ์า้น (ถา้มี) ……………………………........................................ 

7. อาชีพปัจจุบนั ......................................................................................................................................................................................... 

ต าแหน่งงาน (ตรงกบัท่ีระบุในหนงัสือรับรองการงาน) …………………………………………………………..................................... 

8. ช่ือสถานท่ีท างาน ธุรกิจร้านคา้ โรงเรียน หรือมหาวิทยาลยั หากประกอบกิจการคา้ขาย) โปรดระบุอยา่งชดัเจน  

(ท่ีอยูท่ี่ท างาน)……………………………………………………………………............................................... .................................... 

.................................................................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์………….........................    

โทรศพัทท่ี์ท างาน…………………………อีเมล…์………………………………................................................................................... 

9. รายไดต้่อเดือน ………………………………………………………………………………………………… 

10. สถานภาพ           โสด  หยา่  แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 

   สมรส  ม่าย   แยกกนัอยู ่อยูกิ่นฉนัสามี ภรรยา 

11. ช่ือ-สกุลคู่สมรส (ถา้มี)………………………………………………………………………………………………………………. 

วนั/เดือน/ปี เกิด.................. …. ………………...สถานท่ีเกิด……………...……...…………………………………………..…………. 

12. ช่ือ-สกุลของบิดา ………………………………………………… ………………………………………….……………….……... 

วนั/เดือน/ปี เกิด.................. …. ………………...สถานท่ีเกิด……………...……...……………………………………………..………. 

13. ช่ือ-สกุลของมารดา………………………………………………....……...………………………………………………………… 

วนั/เดือน/ปี เกิด.................. …. ………………...สถานท่ีเกิด……………...……...………………………………………………..……. 

14. ท่านมี Passport เล่มเก่าหรือไม่ ถา้มี ขอรายละเอียดดงัน้ี  

เลขพาสปอร์ต……………………วนัออก ..…………………. วนัหมดอาย ุ......................... ออกให ้ณ ประเทศ .................................... 

15. ยอดเงินคงเหลือในบญัชีออมทรัพย ์(ท่ีท่านใชแ้สดงกบัสถานทูตเพื่อยืน่ค าร้องขอวีซ่า) ……………………...................................... 

16. วีซ่า Schengen ท่ีเคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา (โปรดระบุรหสัประเทศและเลขวีซ่า)  ............................................................... 

 ไม่เคย  

 เคยได ้ ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี .............................................. ถึงวนัท่ี .................................................................. ................................. 

17. เคยถูกพิมพล์ายน้ิวมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้น้ี     

 ไม่เคย  

 เคยได ้(กรุณาระบุวนั/เดือน/ปี ท่ีด าเนินการ หากทราบ)................................................................................................................ 

18.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่      
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 ไม่เคย  

 เคยได ้ (เหตุผลในการปฏิเสธ) ...................................................................................................................................................... 

19. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านกัอยูข่องผูร้้องขอ 

 ตวัผูข้อวีซ่าเอง     

 เช็คเดินทาง         

 บตัรเครดิต     

 เงินสด   

 มีผูอ่ื้นออกค่าใชจ่้ายให ้(บิดา-มารดา/ญาติ/บริษทั/องคก์ร)       

 กรุณาระบุช่ือ .............................................................     

 ความสัมพนัธ์ ............................................................ 

 

 
• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะ

ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า ของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี  

หมายเหตุ : ใชเ้วลาท าการอนุมติัวีซ่านบัจากวนัยื่นประมาณ 10-15 วนัท าการ เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารท่ีออกจากทาง
ราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด ในวนัยื่นวีซ่าหนงัสือเดินทางตอ้งน าส่งเขา้สถานทูตและระหว่างรอผล
การอนุมติัวีซ่า ไม่สามารถดึงหนงัสือเดินทางออกมาได้  การยื่นวีซ่าแต่ละคร้ังกบับริษทัทวัร์ จะตอ้งท าการยื่นวีซ่า ประเภทหมู่คณะ 
เท่านั้น โดยการยืน่เป็นหมู่คณะ ตอ้งมีจ านวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนยรั์บยื่น จะเป็นผูก้  าหนดวนัยื่นวีซ่าเท่านั้น ถา้หากผูเ้ดินทางไม่
สามารถไปยืน่วีซ่าในวนัท่ีก าหนดได ้อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม. 

*** กรณีท่ีสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงท้ังหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย *** 
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิม่เติม ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสาร

เพิม่เติมให้ครบถ้วน ตามท่ีสถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพจิารณาอนุมัติ ออกวีซ่าส าหรับสถานทูต ***   
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มาตรการท่องเที่ยวแบบ NEW NORMAL 
 

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการรองรับวคัซีนของแต่ละประเทศจุดหมายปลายทางก่อนออกเดินทาง 
1.ติดตั้งแอพลิเคชัน่ หมอพร้อม 
2.ไดรั้บวคัซีนครบถว้นแลว้และตอ้งไดรั้บอยา่งนอ้ย 14 วนั ก่อนการเดินทาง 
3. เตรียมเอกสาร International Covid-19 Vaccination Certificate ผา่นแอพลิเคชัน่ หมอพร้อม 
4. เตรียม EU Digital Covid Certificate แอพลิเคชัน่ หมอพร้อม โหมด Digital Health Pass 
** เอกสารมีและขั้นตอนการเดินทางมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา กรุณาอพัเดททุกคร้ังก่อนการเดินทาง** 
ระหว่างเดินทาง 
ตอ้งแสดงเอกสารอย่างใดอย่างหน่ึงในการเดินทางเขา้สหพนัธ์ฯไม่วา่โดยช่องทางใด 
1. แสดงผลตรวจ RT-PCR หรือ Professional ATK ท่ีออกภายใน 48 ชัว่โมงนบัถึงการเดินทางออกจากประเทศตน้ทางท่ีเดินทางมาถึง
สหพนัธ์ฯ 
2. ตอ้งแสดงเอกสารรับรองการไดรั้บวคัซีน โดยตอ้งเป็นวคัซีนท่ีไดรั้บการรับรองใหใ้ชใ้นอียู 
3. ประวติัการป่วยติดเช้ือฯ (ผลการตรวจเช้ือแบบ PCR Test อายุอยา่งนอ้ย 28 วนั แต่ไม่เกิน 90 วนั 
**หากตอ้งตรวจโควิดหลงัจากถึงประเทศตน้ทางตามมาตรการเขา้-ออกประเทศโดยมีเจา้หนา้ท่ีฯ มาท าการตรวจ RT-PCR  (ค่าใชจ่้าย
ในส่วนน้ีไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์)** 

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย (ตั้งแต่ 1 ก.ค. 65 เป็นต้นไป) 
ผู้มีสัญชาติไทย และ ชาวต่างชาติ (อาจมีการเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัประกาศจากรัฐบาล) 
- ไม่ตอ้งลงทะเบียน Thailand Pass 
- เดินทางเขา้ประเทศโดยไม่ตอ้งกกัตวัและไม่ตอ้งตรวจหาเช้ือโควิด-19 เม่ือมาถึง 
- ตอ้งแสดงเอกสารรับรองการไดรั้บวคัซีน หรือหากไม่ไดรั้บวคัซีน/รับวคัซีนไม่ครบ ใหแ้สดงผลตรวจ RT-PCR หรือ Professional 
ATK ท่ีออกภายใน 72 ชัว่โมงก่อนเดินทาง 
 

หมายเหตุ : แต่ละประเทศมีเง่ือนไขให้นักท่องเท่ียวจะต้องมีประกันสุขภาพและประกันการเดินทางท่ีแตกต่างกัน (ค่าประกันสุขภาพ
ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าใช้จ่ายขึน้อยู่แต่ละประเทศน้ันๆ) และเง่ือนไขต่างๆข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ท้ังนี้ทางบริษัทฯ ยึดตามประกาศของทางรัฐฯและประเทศท่ีเดินทางเป็นหลัก  ทางบริษัทฯจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ  *กรุณาอ่านเง่ือนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนท าการจองทัวร์หรือช าระเงิน*  
จากน้ันจะถือว่าผู้เดินทางรับทราบตามข้อก าหนด หากเกดิความเสียหายใดๆขึน้ 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 
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