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เดินทางโดยสายการบิน Oman Air 

บริการดว้ยเครือ่งบินใหม ่ดรมีไลนเ์นอร ์
ทีน่ั่งกว้างใหท้า่นสะดวกสบาย พรอ้มบรกิารเครือ่งดืม่ ตลอดการเดนิทาง  

พร้อมระบบ Entertainment บนเครือ่งดว้ยจอสว่นตวัทกุทีน่ัง่ 
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วนัที ่ โปรแกรม อาหาร โรงแรม 
เชา้ กลางวนั เยน็ 

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 – ซาลซบ์ูร์ก 
   

Holiday Inn Salzburg City 
หรือเทียบเท่า**** 

4 ซาลซ์บูร์ก - สวนมิราเบล  - อินส์บรูค 
   

Austria Trend Hotel 
Congress Innsbruck หรือ
เทียบเท่า**** 

5 เมืองวาดุซ – ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาแปล  
  

 Astoria หรือเทียบเท่า**** 

6 
กรินเดลวาลด์ - กระเช้า Eiger Express - ยอดเขาจุงเฟ
รา – ซูริค – บานโฮฟสตราเซอร์ – สนามบินนานาชาติซู
ริค 

     

7 
ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต - ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ     
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ก าหนดการเดนิทาง 
Day 1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ - ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั – ทา่อากาศยานนานาชาตมิวินกิ  
05.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์M สายการบนิ 

OMAN AIR (WY) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง 
09.10 น. ออกเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY818 (บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง( (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง( (เวลาประเทศโอมานชา้กว่าประเทศไทย 3 ชัว่โมง( 
12.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตมิสักัต ประเทศโอมาน (เวลาทอ้งถิน่( น าท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสู่

ประเทศเยอรมนี (รอแวะเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง( 
14.10 น. ออกเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตมิิวนกิ ประเทศเยอรมนีโดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY123 (บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง( (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 50 นาที(   
19.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตมิิวนกิ ประเทศเยอรมน ี น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง,ศุลกากรและรับ

สัมภาระเรียบร้อย (เวลาประเทศเยอรมนชีา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง(  
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก เพื่อให้ท่านพร้อมสัมผัสความสวยงามและความประทับใจอย่างสดชื่นในวันถัดไป 
 ทีพ่กั Holiday Inn Express Munich City West หรอืเทยีบเทา่ 
Day 2 มิวนิก – จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ – พัสเซา      เ ช้ า /กลางวัน /

เย็น 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเที่ยวชมเมืองมิวนิก ย่านจตุรสัมาเรยีนพลทัซ ์(Marienplatz) หรือ จัตุรัสมาร ี(Mary) แลนด์มาร์คใจกลางเมือง ให้
ท่านถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองใหม่ (Neues Rathaus) ที่มีจุดเด่นอยู่ที่ หอนาฬิกา Glockenspiel ที่มีตุ๊กตาออกมาเต้น
ระบ า ทุกวัน ตอน 11 โมงเช้า และจะเพิ่มรอบในช่วงหน้าร้อน ตอน 5 โมงเย็นโดยตุ๊กตาจะมี 2 ชั้น ชั้นบนเป็นเรื่องราวการ
แต่งงาน ชั้นล่างเป็นการเต้นร าแบบพื้นเมือง ถ่ายรูปกับโบสถ์แม่พระมิวนิก (Frauenkirche) เป็นโบสถ์คริสต์ระดับอาสน
วิหารของนิกายโรมันคาทอลิกในนครมิวนิก จุดเด่นของโบสถ์แห่งนี้คือ หอคอยหัวหอมคู่ โดมหอมหัวใหญ่สีฟ้าเขียว 2 โดม 
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ซึ่งเป็นหอคอยที่มีความสูงถึง 99 เมตร ใกล้กันมี โบสถ์เซนต์ไมเคลิ (St. Michael Church) แตเ่ดิมเป็นโบสถ์พระเยซูอิตซึ่ง
เป็นนิกายเก่าแก่นิกายหนึ่งของศาสนาคริสต์ ปัจจุบันเป็นโบสถ์คาทอลิค 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองพัสเซา (Passau) (ระยะทางประมาณ 193 กม./3 ชม.( เป็นเมืองชายแดนของ ประเทศเยอรมนี 

มีอาณาเขตติดกับประเทศออสเตรียได้รับการขนานนามว่า เมืองแห่งแม่น้ าสามสาย น าท่านผ่านชม ป้อมปราการแห่ง
เมืองพัสเซา (Veste Oberhaus) เป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นเมื่อปี 1219 เพื่อป้องกันข้าศึกจากประเทศออสเตรียใน
สงครามของนโปเลียน 

ค่ า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ***เมนูเลื่องชื่อ ลิ้มรสขาหมูเยอรมัน*** 
 ที่พัก IBB Hotel Passau Sud หรือเทียบเท่า 
 

Day 3 พัสเซา – ฮัลล์สตัทท์ – ซาลซ์บูร์ก       เ ช้ า /กลางวัน /
เย็น 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางเข้าสู่เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) (ระยะทางประมาณ 185 กม./ 3 ชม.( มีอายุเก่าแก่กว่า 7,000 ปี น าท่านเดินชม

หมู่บ้าน Hallstatt หมู่บ้านเล็กๆ ริมทะเลสาบหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในโลก เต็มไปด้วยเสน่ห์และมีสีสันราวกับเทพนิยาย 
รายล้อมไปด้วยภูเขาสูงตระหง่าน ติดอยู่กับแนวชายฝั่งของ Hallstättersee ชาวออสเตรียนให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็น "ไขม่กุ
แห่งออสเตรีย" 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ***ปลาเทราต์ เมนูเลื่องชื่อของ Hallstatt*** 

 
 ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองซาลซ์บูร์ก (Salzburg) (ระยะทางประมาณ 185 กม./ 3 ชม.( เสน่ห์แห่งเมือง

มรดกโลก เต็มไปด้วยศิลปะสไตล์บารอก เมืองที่ถูกล้อมรอบโดยภูเขาบ้านเมืองจึงดูสวยงามไปทุกแห่งมีแม่น้ า    ทะเลสาบ
เล็กๆ หลายแห่ง อิสระให้ท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่า (Altstadt Salzburg( และถนนช้อปปิ้งเกรไทเด้ (Getreidestraße) 
ถนนช้อปปิ้งที่มีการตกแต่งไว้อย่างงดงาม โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ป้ายชื่อเหล็กดัดและขอบหน้าต่างของแต่ละร้านค้า ที่นี่มีทั้ง
ร้านค้าแบรนด์เนม คาเฟ่ ร้านกาแฟ และร้านขายของที่ระลึกให้ท่านได้เลือกชม 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
                    ที่พัก Holiday Inn Salzburg City หรือเทียบเท่า 
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 Day 4 ซาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล – อินส์บรูค       เ ช้ า /กลางวัน /
เย็น 

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

หลากหลายชนิด ส่วนหนึ่งที่ท าให้ที่สวนนี้มีชื่อเสียงก็เนื่องมาจากเป็นสถานที่ถ่ายท าฉากหนึ่งของภาพยนตร์เพลง The 
Sound of Music ที่โด่งดังไปทั่วโลก ผ่านชมป้อมปราการ Hohensalzburg เป็นป้อมปราการอันโดดเด่นตั้งอยู่บนเขา
เฟ็สทุงส์แบร์ค ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบ้านเกดิโมสารท์ (House of Wolfgang Amadeus Mozart) ที่สร้างผลงานทางด้าน
ดนตรีไว้อย่างมากมาย ชมมหาวิหารประจ าเมือง มหาวิหารแหง่ซาลสบ์วรก์ ที่สร้างขึ้นจากความร่ ารวยที่เกิดจากการท า
เหมืองเกลือ   

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

   
 

 ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่เมือง อินส์บรูค (Innsbruck) (ระยะทางประมาณ 187 กม /.3 ชม (.เมืองที่มีการ
ผสมผสานระหว่างธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอย่างมีเอกลักษณ์ น าท่านชมทัศนียภาพอันงดงามของเมือง
ริมแม่น้ าอินส์แห่งเทือกเขาแอลป์แห่งนี้ นอกจากนี้อินส์บรูคยังเป็นเมืองต้นก าเนิดของเครื่องแก้วคริสตัลชื่อดังที่สุดในโลก
อย่างชวารอฟสกี้ ชมย่านเมืองเก่า ถ่ายรูปกับหลังคาทองค า (Golden Roof) ระเบียงที่ประทับทอดพระเนตรเทศกาลต่าง 
ๆของจักรพรรดิแมกซีมีเลียนที่ 1ที่ตกแต่งด้วยกระเบื้องทองแดงปิดทองค าแท้ถึง 2,657 ชิ้น อิสระให้ท่านเดินเล่นบนถนน
สายหลักของเมืองอย่าง ถนนมาเรยี เทเรสเซยีน ซตราสเซอ (Maria-Theresien- Strasse) ที่มีเสน่ห์ประกอบด้วยอาคาร
สีลูกกวาดโดยบริเวณ Town Sqaure มีเสาอันนาเซาเลอ (Anna Saule) เป็นจุดศุนย์กลางของเมือง 
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เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 ที่พัก Austria Trend Hotel Congress Innsbruck หรือเทียบเท่า 
 
Day 5 เมืองวาดุซ – ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาแปล – เอนเกลเบิร์ก    เช้า/กลางวัน 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่  เมืองวาดุซ (Vaduz) (ระยะทางประมาณ 175 กม /.3 ชม (.เมืองหลวงของราชรัฐลิกเตนสไตน์ 

รอยต่อพรมแดนระหว่างออสเตรียและสวิสเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ าไรน์และเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ มีเวลาอิสระให้
ท่านชมเมืองเล็กๆน่ารักย่านเมืองเก่า ถ่ายรูปกับ วิหารวาดซุหรอืวหิารเซนตฟ์ลอรนิ (St. Florin Cathedral) วิหารประจ า
เมืองจากศตวรรษที่ 19 ถ่ายรูปกับ ปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) ปราสาทบนยอดเขาซึ่งเป็นที่ประทับของราชวงศ์ มา
จนถึงปัจจุบัน 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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 น าท่านเดินทางสู่เมือง ลูเซิร์น (Lucerne) (ระยะทางประมาณ 131 กม /.2 ชม (.เมืองแสนสวยระดับโลกเป็นหัวเมืองโบราณ
ของสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The Roof of Europe) น าท่านถ่ายรูปกับ สิงโต
แห่งลเูซริน์ (Lion Monument) อนุสรณ์ร าลึกถึงการเสียชีวิตของทหารรับจ้างสวิสฯผู้ที่มีความกล้าหาญจนเป็นที่ยอมรับ
ไปทั่ว ชมสะพานไมช้าแปล(Chapel Bridge) เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งมีอายุหลายร้อยปี ภายหลังได้มีการบูรณะ
ขึ้นมาใหม่หลังจากถูกไฟไหม้  

 
เย็น อิสระ ให้ท่านได้มีเวลาดื่มด่ ากับวิวหลักล้านของลูเซิร์น 
 ที่พัก Hotel Astoria หรือเทียบเท่า 
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Day 6 กรินเดลวาลด์ - กระเช้า Eiger Express - ยอดเขาจุงเฟรา – ซูริค – บานโฮฟสตราเซอร์ – 
สนามบินนานาชาติซูริค         เช้า/กลางวัน  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่เมืองกรินเดลวาลด์ เพื่อน าท่านขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา โดยกระเช้า Eiger Express  ยอดเขาจุงเฟรา หรือ จุงเฟ

รายอร์ค (Jungfraujoch) เป็นส่วนหนึ่งในเทือกเขาแอลป์ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรปและยังได้รับการขนานนามว่า
เป็น Top of Europe ยังได้รับการยกย่องเป็นพื้นที่มรดกโลก อิสระเพลินให้ท่านชื่นชมความงดงามของเทือกเขาแอลป์ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขาจุงเฟรา 
 

   
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา  *** และลองลิ้มชิมรสกับเมนูประจ าถิ่น “ชีสฟองดูว์ *** 
ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) เมืองชั้นน าของโลกและเป็นหนึ่งในเมืองที่มีศูนย์กลางทางการเงิน
ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง มีคุณภาพชีวิตประชากรดีที่สุดของโลกและเป็นเมืองที่ร่ ารวยที่สุดในสหภาพยุโรป เดินทางสู่ ถนน
บานโฮฟสตราเซอร์ (Bahnhofstrasse) ถนนช้อปปิ้งที่มีสินค้าราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีให้เลือกตั้งแต่เสื้อผ้า
เครื่องประดับ สินค้าแบรนด์เนมอย่าง Louis Vuitton, Prada, Chanel ฯลฯ  รวมถึงร้านของที่ระลึกต่างๆ จากนั้นน าท่าน
ถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศ ทะเลสาบซูริค (Lake Zurich) หนึ่งในทะเลเลสาบแสนสวย ชม The Rathaus หรือ Zurich 
Town Hall ศาลาว่าการซูริคอาคารทางสถาปัตยกรรมที่งดงามและเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรือง รวมถึงโบสถ์โกรสส์
มุนสเตอร์ (Grossmünster) โบสถ์หอคอยคู่สูงระฟ้า และโบสถฟ์รอมุนสเตอร ์(Fraumünster) ที่มีหน้าต่างกระจกสีอัน
สวยงามโดดเด่น  
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 ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติซูริค 
21.55 น.  ออกเดินทางสู่ ประเทศโอมาน โดย สายการบิน OMAN AIR (WY) เที่ยวบินที่ WY154 

(ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 45นาที(   
Day 7 ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
06.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน น าท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง เพื่อเดินทางสู่ประเทศไทย 
 (รอแวะเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที( 
09.00 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบิน OMAN AIR (WY) เที่ยวบินที่ WY815 

(ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง(   
18.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 
 

หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเที่ยว โรงแรม เมนูอาหาร สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท 
(มัคคเุทศก,์หวัหนา้ทวัร,์คนขับรถของแตล่ะสถานที(่ เป็นผูบ้รหิารเวลาปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม *กรณทีีบ่างรายการไมส่ามารถเปน็ไปตามโปรแกรม
ที่ก าหนดได้เนื่องจากสภาวะอากาศหรือสภาพการจราจรในแต่ละสถานที่นั้นๆ โดยทางตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็นรายการหรือพาหนะอื่นแทนและจะ
ค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ. 
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ก าหนดวนัเดนิทาง 
Periods 

ราคา 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ทา่น พกัเดีย่ว 

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 
 
 

 
 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ   
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า  (กรณีมีวีซ่าแล้ว หักคืน 5,000 บาท( 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม  
  ค่ารถรับ-ส่งและน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  
  ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน โรงแรมส่วนใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่

มีอุณหภูมิต่ าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผล
ที่ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรม
แตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คน
ละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงิน
เพิ่มเติมในกรณีที่มีการแยกห้องพัก โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มี
ขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 กรณีที่มีการจัดงานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาสม 

  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    
 ค่ามัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยวคอยบริการและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์( 
 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 



 

 

1
2 

VWMUCZRH02 

      

 
 ค่าภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง,ค่าโทรศัพท์,ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซักรีด,มินิบาร์ในห้อง 

รวมถึงค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์ก าหนด และรวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่าง ๆ  เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และ
อาหารอิสลาม มุสลิม อาหารทะเล เป็นต้น รวมไปถึงเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่า
น้ าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมี
ค่าทีสู่ญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น  

 ค่าทปิคนขบัรถ,อยา่งนอ้ย 2 ยโูร/ ทา่น /วนั มคัคเุทศกท์อ้งถิ่น(บางสถานที(่ อยา่งนอ้ย 2 ยโูร/ ทา่น /วนั  
 ค่าทปิหวัหนา้ทัวร ์อยา่งนอ้ย 2 ยโูร/ ทา่น /วนั  
 ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
 ค่าพนกังานยกกระเปา๋ ณ โรงแรมทีพ่กั (ทางบรษิทัฯไมไ่ดจ้ดัใหแ้กท่า่นเนือ่งจากปอ้งกนัการสญูหายจากมจิฉาชพีทีแ่ฝงตวัเขา้มาใน

โรงแรมที่พักและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักส าหรับทุกท่าน(  
  ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี( 
 

 
1. ในการจองกรุณา ช าระคา่ทัวรม์ดัจ าทัวรท์า่นละ 35,000 บาท พรอ้มหนา้พาสปอรต์ หากไมช่ าระตามทีบ่รษิทัก าหนด ขอ

อนุญาตตดัทีน่ัง่เพือ่ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อทีน่ัง่อยูโ่ดยอตัโนมัต ิ และตอ้งช าระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลอืกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 35 วนั 
หากทา่นไมช่ าระเงนิหรอืไมช่ าระเงนิตามก าหนดใหถ้อืวา่ทา่นสละสทิธใินการเดนิทางนัน้ ๆ เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
ทางบรษิทัฯถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ั้งหมดนีแ้ลว้ 

2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ 
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง   
บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ โรคระบาด 

5. เมื่อท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรอืทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษทัฯ ทางบรษิทัฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด  

 

- ยกเลิกการเดินทางมากกว่า หรือ 30 วันก่อนเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการ 5,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจ านวน  
- กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน (และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน เต็มจ านวน  (กรณีออก ตั๋ว
เครื่องบินแล้ว  / (ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน ( กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม( 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 

เง่ือนไขการให้บริการ 

การยกเลกิ 



 

 

1
3 

VWMUCZRH02 

      

- กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ, เจ็บป่วย, เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการ
บินนั้นๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ  (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ(
 ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋วหรือค่าตั๋วเครื่องบิน กรณีออกตั๋วเครื่องบิน(
 (แล้วและ 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว 

 
1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า  15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง 
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

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

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณ์ดังกล่าว เช่น การปรับขึ้นของค่าภาษีน้ ามันจากสถานการณ์ปัจจุบัน โดยบริษัทจะเรียกเก็บตามจริง 

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

เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท

ของตัวนักท่องเที่ยวเอง เช่น กระเป๋าสูญหายระหว่างการเดินทาง 
11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม 

ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  
12. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
13. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวใน

ระยะเวลาเกินกว่า  4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง  เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด  (โปรดแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อนท าการจอง( 

14. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ  แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

15. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้
ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

หมายเหตุ 
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16. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก าหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมี
ผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้
พิจารณาวีซ่าให้กับท่าน 

17. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้  
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งต๋ัวเป็นเอกสารที่ส าคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือ
จะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน( ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ าตั๋วตามจริงเท่านั้น 

- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ทางบริษัทจะคิดค่าบริการตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จริงในต่างประเทศ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

-  หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
- ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารอง

ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะตรวจสอบกับพนักงานขายให้มีการยืนยันการออก
เดินทาง 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

 

 
1.หนังสอืเดนิทาง  ทีเ่หลอือายใุช้งานไมต่่ ากวา่ (ตัวจรงิ(6 เดอืน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า (หากมีหนังสือเดินทาง
เล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย(  
2.รปูถา่ยส ีฉากหลงัเปน็สขีาวเทา่นัน้ ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 3 รปู (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  (หน้าตรง ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ 
ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ ไม่ยิ้มเห็นฟัน ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง  ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดย
ต้องเห็นใบหน้าอย่างชัดเจน 
3.หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชดุ   
*กรณีเจา้ของกิจการ  หลักฐานทางการค้า เช่น หนงัสอืรบัรองจากกระทรวงพาณชิยห์รอืใบทะเบยีนการคา้ที่มีชือ่ผู้เดินทาง หรือส าเนา
ใบเสียภาษีร้านค้า (ภพ. 20( อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง(  
*กรณพีนกังาน หนังสือรับรองการท างาน (ตัวจริง( เป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือนและวันเริ่มงาน พร้อมสลิปเงินเดือน 
ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง(  
*กรณขีา้ราชการ หนังสือรับรองจากต้นสังกัด (ต  ัวจรงิ (เป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือนและวันเริ่มงานพร้อมสลิปเงินเดือน
ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง(  
*กรณีนกัเรยีนและนกัศกึษา หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา  (ตัวจริง ( เปน็ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ศึกษาอยู่ อายุ
ย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง(  

(ชือ่ สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่-“TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูที่ยืน่( 
4.หลกัฐานการเงนิ  ( Bank Statement)  
- กรณผีู้เดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน โดยตอ้งมีเลขทีบ่ญัชี
ระบอุยูท่กุหนา้  ( สถานทตูพจิารณาบญัชอีอมทรพัย์เปน็อนัดบัแรก( แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สามารถแนบ 
Statement สมุดบัญชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยื่นได้ (  (สถา นทตูไมร่บับัญชกีระแสรายวนั ( 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 
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- กรณผีู้เดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเองบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ที่มีสายเลือดเดยีวกัน หรือ สามี( 
(ภรรยา เท่านั้น และต้องท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) ถ่ายส าเนาสมุดบัญชี หรือ Statement 
ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ออกให้และผู้ที่ถูกรับรองค่าใช้จ่ายให้ เช่น ส าเนา
ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน 
- กรณีเดก็อายุต่ ากวา่ 20 ปบีรบิรูณ ์หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา /ม ารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคนต้องมี
จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากบิดา&มารดาซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอ าเภอโดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตั ว
จริง( 
- หากเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั้งบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร 
มีความสมัพนัธเ์ปน็อะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
- กรณีเดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝา่ยใดเปน็ผูม้อี านาจปกครองบุตร
แตเ่พยีงผูเ้ดียว 
- กรณีเดก็อายุต่ ากวา่ 18 ป ีบดิา-มารดาลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณก์บับุตรทีส่ถานทตูด้วย ทัง้
สองทา่น (เฉพาะคิวเดี่ยวเทา่นัน้( 
5.ส าเนาบัตรประชาชน / ส า เนาทะเบยีนบา้น อยา่งละ 1 ชดุ / ส าเนาสตูบิตัร 1 ชดุ (กรณีอายุต่ ากวา่ 20 ปี(  
6.ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณหีมา้ย / (ส าเนาใบเปลี่ยนชือ่-สกลุ อยา่งละ 1 ชดุ (ถา้มี(  
 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซีา่เชงเกน้ 
โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ(  
1. ชื่อ -นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 
………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ชื่อ -นามสกุลเดิมตอนเกิด (ภาษาอังกฤษ) 
……………………………………………………………………………………………... 
3.  เพศ            ชาย                หญิง 
4  .ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน( ภาษาอังกฤษ( 
……………………………….………………………………….…………….……….... 
..........................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์…………………………………….…….. 
5. ที่อยู่พ านักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับส าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ(  
………………………………………………….…………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...รหัสไปรษณีย์…………………อีเมล์แอดเดรส 
...…………………………………………………………………………......……….... 
6. โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ(  ……………………………  โทรศัพท์บ้าน (ถ้ามี(  
……………………………........................................ 
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7. อาชีพปัจจุบัน 
......................................................................................................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน(  
…………………………………………………………..................................... 
8. ชื่อสถานที่ท างาน ธุรกิจรา้นค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย หากประกอบกิจการค้าขาย  (โปรดระบุอย่างชัดเจน  

(ที่อยู่ที่ ท างาน)……………………………………………………………………............................................... 
.................................... 

........................................................................................................................................ .......... รหัสไปรษณีย์ 
………….........................    
โทรศัพท์ที่ท างาน…………………………
อเีมล์…………………………………................................................................................... 
9. รายได้ต่อเดือน ………………………………………………………………………………………………… 
10. สถานภาพ           โสด  หย่า  แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน(  
   สมรส  ม่าย   แยกกันอยู่ อยู่กินฉันสามี ภรรยา 
11. ชื่อ -สกุลคู่สมรส (ถ้า
มี( ………………………………………………………………………………………………………………. 
วัน /เดือน/ปี เกิด..................  …. ……………… ...สถานที่
เกิด……………...……...…………………………………………..…………. 
12. ชื่อ -สกุลของบิดา  ………………………………………………… 
………………………………………….……………….……... 
วัน /เดือน/ปี เกิด..................  …. ……………… ...สถานที่
เกิด……………...……...……………………………………………..………. 
13. ชื่อ -สกุลของ
มารดา………………………………………………....……...………………………………………………………… 
วัน /เดือน/ปี เกิด..................  …. ……………… ...สถานที่
เกิด……………...……...………………………………………………..……. 
14. ท่านมี Passport เล่มเก่าหรือไม่ ถ้ามี ขอรายละเอียดดังนี้  
เลขพาสปอร์ต……………………วันออก ..…………………. วันหมดอายุ  .........................ออกให้ ณ ประเทศ 
.................................... 
15. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์ (ที่ท่านใช้แสดงกับสถานทูตเพื่อยื่นค าร้องขอวีซ่า(  
……………………...................................... 
16. วีซ่า Schengen ที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า(   
............................................................... 
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 ไม่เคย  
 เคยได้  ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ ......................... .....................ถึงวันที่ .................................................................. 
................................. 
17  .เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้     
 ไม่เคย  
 เคยได้ (กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ที่ด าเนินการ หาก
ทราบ .......................................................(.............................................. ........... 
18   .ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่      
 ไม่เคย  
 เคยได้  (เหตุผลในการปฏิเสธ (

................................................................................................................... ................................... 
19. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 
 ตัวผู้ขอวีซ่าเอง     
 เช็คเดินทาง         
 บัตรเครดิต     
 เงินสด   
 มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องค์กร      (  
 กรุณาระบุชื่อ     .............................................................  
 ความสัมพันธ์ ............................................................  

 
 การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร  และถึงแม้ว่าท่านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  
 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษิทัฯขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่ง

กายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม
ทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

 กรณีที่ทา่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ีซา่แลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวีซา่ ของทา่น เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น 
การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณ ี 

*** กรณีทีส่ถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวนันัดสัมภาษณ์ด้วย *** 
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิม่เติม ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสาร

เพิม่เติมให้ครบถ้วน ตามทีส่ถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพจิารณาอนุมัติ ออกวซ่ีาส าหรับสถานทูต ***   
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หมายเหต ุ: ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 10-15 วันท าการ เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจาก
ทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องน าส่งเข้าสถานทูตและระหว่างรอผล
การอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้  การยื่นวีซ่าแต่ละครั้งกับบริษัททัวร์ จะต้องท าการยื่นวีซ่า ประเภทหมู่คณะ 
เท่านั้น โดยการยื่นเป็นหมู่คณะ ต้องมีจ านวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนย์รับยื่น จะเป็นผู้ก าหนดวันยื่นวีซ่าเท่านั้น ถ้าหากผู้เดินทางไม่
สามารถไปยื่นวีซ่าในวันที่ก าหนดได้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม. 

มาตรการทอ่งเทีย่วแบบ NEW NORMAL 
 

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการรองรับวัคซีนของแต่ละประเทศจุดหมายปลายทางก่อนออกเดินทาง 
1.ติดต้ังแอพลิเคชั่น หมอพร้อม 
2.ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วและต้องได้รับอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง 
3. เตรียมเอกสาร International Covid-19 Vaccination Certificate ผ่านแอพลิเคชั่น หมอพร้อม 
4. เตรียม EU Digital Covid Certificate แอพลิเคชั่น หมอพร้อม โหมด Digital Health Pass 
** เอกสารมีและขั้นตอนการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กรุณาอัพเดททุกครั้งก่อนการเดินทาง** 
ระหวา่งเดนิทาง 
ต้องแสดงเอกสารอยา่งใดอยา่งหนึ่งในการเดินทางเข้าสหพันธ์ฯไม่ว่าโดยช่องทางใด 
1. แสดงผลตรวจ RT-PCR หรือ Professional ATK ที่ออกภายใน 48 ชั่วโมงนับถึงการเดินทางออกจากประเทศต้นทางที่เดินทาง
มาถึงสหพันธ์ฯ 
2. ต้องแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองให้ใช้ในอียู 
3. ประวัติการป่วยติดเชื้อฯ (ผลการตรวจเชื้อแบบ PCR Test อายุอย่างน้อย 28 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน 
**หากต้องตรวจโควิดหลังจากถึงประเทศต้นทางตามมาตรการเข้า-ออกประเทศโดยมีเจ้าหน้าที่ฯ มาท าการตรวจ RT-PCR  
(ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์(** 

มาตรการเดนิทางเขา้ประเทศไทย  ตัง้แต(่1 ก.ค. 65 เปน็ตน้ไป 
ผูม้สีัญชาตไิทย และ ชาวตา่งชาต ิ(อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัประกาศจากรฐับาล( 
- ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass 
- เดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อมาถึง 
- ต้องแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน หรือหากไม่ได้รับวัคซีน/รับวัคซีนไม่ครบ ให้แสดงผลตรวจ RT-PCR หรือ Professional 
ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง 
 
หมายเหตุ : แต่ละประเทศมีเงื่อนไขให้นักท่องเที่ยวจะต้องมีประกันสุขภาพและประกันการเดินทางที่แตกต่างกัน  (ค่าประกันสุขภาพไม่
รวมอยู่ในค่าทัวร ์ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่แต่ละประเทศนัน้ๆ( และเงื่อนไขต่างๆขา้งต้นสามารถเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้  ทั้งนี้ทางบรษิทัฯ ยึดตามประกาศของทางรฐัฯและประเทศทีเ่ดนิทางเปน็หลกั ทางบรษิทัฯจะค านึงถงึความปลอดภยัและ
ประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ  *กรุณาอ่านเงื่อนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนท าการจองทัวร์หรือช าระเงิน*   จากนั้นจะถือว่าผู้
เดินทางรับทราบตามข้อก าหนด หากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น 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
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http://m.me/unithaitrip

