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เดินทางโดยสายการบิน Oman Air 

บริการด้วยเคร่ืองบินใหม่ ดรีมไลน์เนอร์ 

ที่น่ังกว้างให้ท่านสะดวกสบาย พร้อมบริการเคร่ืองดืม่ ตลอดการเดนิทาง  

พร้อมระบบ Entertainment บนเคร่ืองด้วยจอส่วนตัวทุกที่น่ัง 
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วนัที ่ โปรแกรม 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า กลางวัน เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมสักตั ประเทศโอมาน - 
สนามบินนานาชาติมิวนิก 

 
  

Holiday Inn Express Munich 
City West หรือเทียบเท่า*** 

2 มิวนิก – จตัุรัสมาเรียนพลาตซ์ – พสัเซา ✓ ✓ ✓ 
IBB Hotel Passau หรือ
เทียบเท่า**** 

3 พสัเซา – ฮลัลส์ตทัท ์– ซาลซบ์ูร์ก ✓ ✓ ✓ 
Holiday Inn Salzburg City 
หรือเทียบเท่า**** 

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

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

6 
ขึ้นเขาทิตลิส (Titlis) - ซูริค – บานโฮฟสตราเซอร์ – 
ทะเลสาบซูริค - ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค 

✓ ✓    

7 ท่าอากาศยานนานาชาติมสักตั - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     
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ก าหนดการเดินทาง 
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกตั – ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก  
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) 
12.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน (เวลาท้องถิ่น)  น าท่านแวะพกัเปล่ียนเคร่ืองเพื่อเดินทางสู่

ประเทศเยอรมนี (รอแวะเปล่ียนเคร่ืองประมาณ 2 ชัว่โมง) 
14.10 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมนีโดยสายการบิน OMAN AIR เท่ียวบินท่ี WY123 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง 50 นาที)   
19.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมน ีน าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง,ศุลกากรและรับสัมภาระ

เรียบร้อย (เวลาประเทศเยอรมนีช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง)  
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั เพื่อใหท้่านพร้อมสัมผสัความสวยงามและความประทบัใจอยา่งสดช่ืนในวนัถดัไป 
 ท่ีพกั Holiday Inn Express Munich City West หรือเทียบเท่า 

Day 2 มิวนิก – จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ – พสัเซา      เช้า/กลางวนั/เย็น 
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 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองพสัเซา (Passau) (ระยะทางประมาณ 193 กม./3 ชม.) เป็นเมืองชายแดนของ ประเทศเยอรมนี 

มีอาณาเขตติดกบัประเทศออสเตรียได้รับการขนานนามว่า เมืองแห่งแม่น ้ าสามสาย น าท่านผ่านชม ป้อมปราการแห่ง
เมืองพัสเซา (Veste Oberhaus) เป็นป้อมปราการท่ีสร้างขึ้นเม่ือปี 1219 เพื่อป้องกันข้าศึกจากประเทศออสเตรียใน
สงครามของนโปเลียน 

ค ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ***เมนูเล่ืองช่ือ ลิม้รสขาหมูเยอรมัน*** 
 ท่ีพกั IBB Hotel Passau Sud หรือเทียบเท่า 
 

Day 3 พสัเซา – ฮัลล์สตัทท์ – ซาลซ์บูร์ก       เช้า/กลางวนั/เย็น 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เดินทางเขา้สู่เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) (ระยะทางประมาณ 185 กม./ 3 ชม.) มีอายุเก่าแก่กว่า 7,000 ปี น าท่านเดินชม

หมู่บ้าน Hallstatt หมู่บา้นเล็กๆ ริมทะเลสาบหน่ึงในหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดในโลก เต็มไปดว้ยเสน่ห์และมีสีสันราวกบัเทพ

นิยาย รายลอ้มไปดว้ยภูเขาสูงตระหง่าน ติดอยู่กบัแนวชายฝ่ังของ Hallstättersee ชาวออสเตรียนให้ฉายาเมืองน้ีว่าเป็น 

"ไข่มุกแห่งออสเตรีย" 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ***ปลาเทราต์ เมนูเล่ืองช่ือของ Hallstatt*** 

 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองซาลซ์บูร์ก (Salzburg) (ระยะทางประมาณ 185 กม./ 3 ชม.) เสน่ห์แห่งเมือง

มรดกโลก เต็มไปด้วยศิลปะสไตล์บารอก เมืองท่ีถูกล้อมรอบโดยภูเขาบ้านเมืองจึงดูสวยงามไปทุกแห่งมีแม่น ้ า    

ทะเลสาบเล็กๆ หลายแห่ง อิสระให้ท่านเดินเล่น ย่านเมืองเก่า  (Altstadt Salzburg)  และถนนช้อปป้ิง เกรไทเด้  

(Getreidestraße) ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีการตกแต่งไวอ้ย่างงดงาม โดยมีจุดเด่นอยู่ท่ีป้ายช่ือเหล็กดดัและขอบหนา้ต่างของแต่

ละร้านคา้ ท่ีน่ีมีทั้งร้านคา้แบรนดเ์นม คาเฟ่ ร้านกาแฟ และร้านขายของท่ีระลึกใหท้่านไดเ้ลือกชม 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

                    ท่ีพกั Holiday Inn Salzburg City หรือเทียบเท่า 
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 Day 4 ซาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล – อนิส์บรูค       เช้า/กลางวนั/เย็น 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเก็บภาพความสวยงามกับ สวนมิราเบล (Mirabel Garten) เป็นสวนสาธารณะท่ีประดับประดาด้วยดอกไม้

หลากหลายชนิด ส่วนหน่ึงท่ีท าให้ท่ีสวนน้ีมีช่ือเสียงก็เน่ืองมาจากเป็นสถานท่ีถ่ายท าฉากหน่ึงของภาพยนตร์เพลง The 
Sound of Music ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก ผ่านชมป้อมปราการ Hohensalzburg เป็นป้อมปราการอนัโดดเด่นตั้งอยู่บนเขาเฟ็ส
ทุงส์แบร์ค ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับบ้านเกิดโมสาร์ท (House of Wolfgang Amadeus Mozart) ท่ีสร้างผลงานทางด้าน
ดนตรีไว้อย่างมากมาย ชมมหาวิหารประจ าเมือง มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก ท่ีสร้างขึ้นจากความร ่ ารวยท่ีเกิดจากการท า
เหมืองเกลือ   

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 
ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่เมือง อินส์บรูค (Innsbruck) (ระยะทางประมาณ 187 กม./ 3 ชม.) เมืองท่ีมีการ
ผสมผสานระหวา่งธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมอยา่งมีเอกลกัษณ์ น าท่านชมทศันียภาพอนังดงามของเมืองริม
แม่น ้ าอินส์แห่งเทือกเขาแอลป์แห่งน้ี นอกจากน้ีอินส์บรูคยงัเป็นเมืองตน้ก าเนิดของเคร่ืองแกว้คริสตลัช่ือดงัท่ีสุดในโลก
อยา่งชวารอฟสก้ี ชมยา่นเมืองเก่า ถ่ายรูปกบัหลงัคาทองค า (Golden Roof) ระเบียงท่ีประทบัทอดพระเนตรเทศกาลต่าง ๆ
ของจกัรพรรดิแมกซีมีเลียนท่ี 1ท่ีตกแต่งดว้ยกระเบ้ืองทองแดงปิดทองค าแทถึ้ง 2,657 ช้ิน อิสระให้ท่านเดินเล่นบนถนน
สายหลกัของเมืองอยา่ง ถนนมาเรีย เทเรสเซียน ซตราสเซอ (Maria-Theresien- Strasse) ท่ีมีเสน่ห์ประกอบดว้ยอาคารสี
ลูกกวาดโดยบริเวณ Town Sqaure มีเสาอนันาเซาเลอ (Anna Saule) เป็นจุดศุนยก์ลางของเมือง 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 ท่ีพกั Austria Trend Hotel Congress Innsbruck หรือเทียบเท่า 
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Day 5 เมืองวาดุซ – ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาแปล – เอนเกลเบิร์ก    เช้า/กลางวนั 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่  เมืองวาดุซ (Vaduz) (ระยะทางประมาณ 175 กม./ 3 ชม.) เมืองหลวงของราชรัฐลิกเตนสไตน์ 

รอยต่อพรมแดนระหว่างออสเตรียและสวิสเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าไรน์และเป็นท่ีตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ มีเวลาอิสระ
ให้ท่านชมเมืองเล็กๆน่ารักย่านเมืองเก่า ถ่ายรูปกับ วิหารวาดุซหรือวิหารเซนต์ฟลอริน (St. Florin Cathedral) วิหาร
ประจ าเมืองจากศตวรรษท่ี 19 ถ่ายรูปกบั ปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) ปราสาทบนยอดเขาซ่ึงเป็นท่ีประทบัของราชวงศ ์
มาจนถึงปัจจุบนั 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่เมือง ลูเซิร์น (Lucerne) (ระยะทางประมาณ 131 กม./ 2 ชม.) เมืองแสนสวยระดบัโลกเป็นหัวเมือง

โบราณของสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนท่ีไดรั้บสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The Roof of Europe) น าท่านถ่ายรูป
กบั สิงโตแห่งลูเซิร์น (Lion Monument) อนุสรณ์ร าลึกถึงการเสียชีวิตของทหารรับจา้งสวิสฯผูท่ี้มีความกลา้หาญจนเป็น
ท่ียอมรับไปทัว่ ชมสะพานไม้ชาแปล(Chapel Bridge) เป็นสะพานไมท่ี้เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงมีอายหุลายร้อยปี ภายหลงัได้
มีการบูรณะขึ้นมาใหม่หลงัจากถูกไฟไหม ้ 
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เย็น อสิระ ให้ท่านได้มีเวลาด่ืมด ่ากบัวิวหลกัล้านของลูเซิร์น 
 จากนั้นเดินทางสู่เมืองเอนเกลเบิร์ก (Engelberg) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้ งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ล้อมรอบด้วย

ธรรมชาติอนัสวยงาม ใหท้่านไดช่ื้นชมทศันียภาพอนังดงาม และอากาศบริสุทธ์ิของเทือกเขาแอลป์ 
 ท่ีพกั Terrace Hotel หรือเทียบเท่า 
 

Day 6 ขึน้เขาทิตลสิ (Titlis) - ซูริค – บานโฮฟสตราเซอร์ – สนามบินนานาชาติซูริค   
             เช้า/กลางวนั  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลสิ (Titlis) ท่ีมีความสูง 3,020 เมตร จากระดบัน ้าทะเล โดย กระเช้าลอยฟ้า Titlis Rotair 

กระเชา้ไฟฟ้าหมุนได ้360 องศา แห่งแรกของโลก ใหท้่านไดช้มวิวและถ่ายรูปอยา่งเพลิดเพลิน กบัทศันียภาพอนัสวยงาม
ของเทือกเขาแอลป์ ยอดเขาท่ีมีธารน ้ าแข็งปกคลุมตลอดปี อิสระให้ท่านสนุกสนานกบักิจกรรมต่างๆบนยอดเขา เช่น 
Snow Sled, Fun Lift, ถ ้าน ้าแขง็ หรือชอ้ปป้ิง สินคา้ท่ีระลึกต่างๆ  

 

 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา *** และลองลิม้ชิมรสกบัเมนูประจ าถิ่น “ชีสฟองดูว์ *** 
ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) เมืองชั้นน าของโลกและเป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีศูนยก์ลางทาง
การเงินขนาดใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึง มีคุณภาพชีวิตประชากรดีท่ีสุดของโลกและเป็นเมืองท่ีร ่ ารวยท่ีสุดในสหภาพยุโรป 
เดินทางสู่ ถนนบานโฮฟสตราเซอร์ (Bahnhofstrasse) ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีสินคา้ราคาแพงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก มีให้เลือก
ตั้งแต่เส้ือผา้เคร่ืองประดบั สินคา้แบรนด์เนมอย่าง Louis Vuitton, Prada, Chanel ฯลฯ  รวมถึงร้านของท่ีระลึกต่างๆ 
จากนั้นน าท่านถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศ ทะเลสาบซูริค (Lake Zurich) หน่ึงในทะเลเลสาบแสนสวย ชม The Rathaus 
หรือ Zurich Town Hall ศาลาว่าการซูริคอาคารทางสถาปัตยกรรมท่ีงดงามและเป็นสัญลกัษณ์แห่งความรุ่งเรือง รวมถึง
โบสถ์โกรสส์มุนสเตอร์ (Grossmünster) โบสถห์อคอยคู่สูงระฟ้า และโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumünster) ท่ีมีหนา้ต่าง
กระจกสีอนัสวยงามโดดเด่น  
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 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติซูริค 
21.55 น.  ออกเดินทางสู่ ประเทศโอมาน โดย สายการบิน OMAN AIR (WY) เท่ียวบินท่ี WY154 

(ใช้เวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 45นาที)   

Day 7 ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกตั – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
06.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกตั ประเทศโอมาน น าท่านแวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง เพื่อเดินทางสู่ประเทศไทย 
 (รอแวะเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) 
09.00 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบิน OMAN AIR (WY) เท่ียวบินท่ี WY815 

(ใช้เวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง)   
18.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

 
 

หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเที่ยว โรงแรม เมนูอาหาร สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท 
(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานท่ี) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม *กรณีที่บางรายการไม่สามารถเป็นไปตาม
โปรแกรมที่ก าหนดได้เน่ืองจากสภาวะอากาศหรือสภาพการจราจรในแต่ละสถานที่นั้นๆ โดยทางตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็นรายการหรือพาหนะอ่ืนแทน
และจะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ. 
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ก าหนดวันเดินทาง 
Periods 

ราคา 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ท่าน พกัเดี่ยว 

07 - 13 ต.ค. 65 69,999 10,000 
14 - 20 ต.ค. 65 69,999 10,000 
21 - 27 ต.ค. 65 70,999 10,000 

04 - 10 พ.ย. 65 69,999 10,000 
11 - 17 พ.ย. 65 68,999 10,000 
02 - 08 ธ.ค. 65 71,999 10,000 
09 - 15 ธ.ค. 65 72,999 10,000 

30 ธ.ค. 65 - 05 ม.ค. 66 83,999 15,000 
 

 

 

 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมคณะ   
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
 ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า  (กรณีมีวีซ่าแลว้ หกัคืน 5,000 บาท) 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม  
  ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน โรงแรมส่วนใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ใน

แถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนั
เป็นผลท่ีท าให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  เน่ืองจากการวางแพลนห้องพกัของแต่ละ
โรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ 
อยู่คนละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
เงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีมีการแยกห้องพกั โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ี

อตัราค่าบริการนีร้วม 
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มีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่าง
กนั 

 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) 
 

 
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 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 

เง่ือนไขการให้บริการ 
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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) และ 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่ากรณีท่ีท่านยืน่วีซ่าแลว้ 

 
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 

การยกเลกิ 

หมายเหต ุ
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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 

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

17. กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา 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 
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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) 
*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 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 
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- 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…์………………………………….…….. 

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

 ไม่เคย  

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

19. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านกัอยูข่องผูร้้องขอ 

 ตวัผูข้อวีซ่าเอง     

 เช็คเดินทาง         

 บตัรเครดิต     

 เงินสด   

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

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

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

 

 
 
 
 

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

เพิม่เติมให้ครบถ้วน ตามท่ีสถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพจิารณาอนุมัติ ออกวีซ่าส าหรับสถานทูต ***   
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• 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 ไม่สามารถดึงหนงัสือเดินทางออกมาได ้ การยื่นวีซ่าแต่ละคร้ังกบับริษทัทวัร์ จะตอ้งท าการยื่นวีซ่า ประเภทหมู่คณะ 
เท่านั้น โดยการยืน่เป็นหมู่คณะ ตอ้งมีจ านวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนยรั์บยื่น จะเป็นผูก้  าหนดวนัยื่นวีซ่าเท่านั้น ถา้หากผูเ้ดินทางไม่
สามารถไปยืน่วีซ่าในวนัท่ีก าหนดได ้อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม. 

 
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 โดยตอ้งเป็นวคัซีนท่ีไดรั้บการรับรองใหใ้ชใ้นอีย ู
3. ประวติัการป่วยติดเช้ือฯ (ผลการตรวจเช้ือแบบ PCR Test อายุอยา่งนอ้ย 28 วนั แต่ไม่เกิน 90 วนั 
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**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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 

VWMUCZRHWY04VS 

      

 

 
หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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