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รหัสโปรแกรม : 26183 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

 

 

เดินทางโดยสายการบิน Oman Air  
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บริการด้วยเคร่ืองบินใหม่ ดรีมไลน์เนอร์ 

ที่นั่งกว้างให้ท่านสะดวกสบาย พร้อมบริการเคร่ืองดื่ม ตลอดการเดินทาง  
พร้อมระบบ Entertainment บนเคร่ืองด้วยจอส่วนตัวทุกที่นั่ง 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง 

 

วันแรก ( 1 ) ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ - ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตมิัสกตั – ท่ำอำกำศยำนมิลำโนมัลเปนซำ 
(อติำล)ี 

05.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ช้ัน 4 ประตู 6 เคำน์เตอร์ 
M สำยกำรบิน OMAN AIR (WY) โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร
การเดินทาง 

09.10 น. ออกเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติมัสกตั ประเทศโอมำน โดยสายการบิน OMAN AIR เท่ียวบินท่ี 
WY818 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใช้เวลำบินประมำณ 6 ช่ัวโมง) (เวลำประเทศโอมำนช้ำกว่ำ
ประเทศไทย 3 ช่ัวโมง) 
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12.05 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติมัสกตั ประเทศโอมำน (เวลำท้องถิ่น) น าท่านแวะพกัเปลี่ยนเคร่ืองเพื่อ
เดินทางสู่ประเทศอิตาลี (รอแวะเปลีย่นเคร่ืองประมำณ 2 ช่ัวโมง 30 นำที ) 

14.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนมิลำโนมัลเปนซำ ประเทศอติำลี โดยสายการบิน OMAN AIR เท่ียวบินท่ี 
WY143 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใช้เวลำบินประมำณ 7 ช่ัวโมง)   

19.45 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนมิลำโนมัลเปนซำ ประเทศอติำลี น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง,ศุลกากรและรับ
สัมภาระเรียบร้อย (เวลำประเทศอติำลช้ีำกว่ำประเทศไทย 6 ช่ัวโมง)  น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัผอ่นตาม
อธัยาศยั เพื่อใหท้่านพร้อมสัมผสัความสวยงามและความประทบัใจอยา่งสดช่ืนในวนัถดัไป 

 ท่ีพกั Crowne Plaza Milan Malpensa Airport หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่สอง ( 2 ) มิลำน – มหำวิหำรแห่งเมืองมิลำน - ทะเลสำบโคโม่ – อนิเทอร์ลำเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) 
           เช้ำ/กลำงวัน/- 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิลำน (Milan) หรือ มิลำโน (Milano) เมืองใหญ่ทางตอนบนของอิตาลี ศูนยก์ลาง

เศรษฐกิจและแฟชัน่ระดบัโลก และเป็นท่ีตั้งของ มหำวิหำรแห่งเมืองมิลำน (Duomo di Milano) ตั้งอยูท่ี่จตุัรัส
กลางเมืองเปรียบเหมือนเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง เป็นมหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุด เป็นอนัดบัสองในประเทศอิตาลี
รองจากมหาวิหารเซนต ์ปีเตอร์ส บาซิลิกา **ไม่รวมค่าบตัรเขา้ชมมหาวิหาร ประมาณ 5 ยโูร (EUR) หรือ ท่าน
ละประมาณ 200 บาท ชมอาคารชอ้ปป้ิงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของโลกแห่งหน่ึง แกลเลอลี่ วิคเตอร์ เอม็มำนูเอล 
(Galleria Vittorio Emanuele II) อาคารแห่งน้ีตั้งช่ือตามพระเจา้วิตโตรีโอ เอมานูเอเลท่ี 2 แห่งอิตาลี กษตัริย์
พระองคแ์รกของราชอาณาจกัร ถ่ายรูปกบั อนุสำวรีย์ลีโอนำร์โด ดำวินชี อจัฉริยะบุคคลของชาวอิตาเลียน
ศิลปินช่ือกอ้งโลกมาจนถึงปัจจุบนั 

 
 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
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บ่ำย เดินทางสู่ ทะเลสำบโคโม่ (Lake Como) (ระยะทางประมาณ 50 กม./ 1 ชม.) เป็นทะเลสาบท่ีมีตน้ก าเนิดจาก
ธารน ้าแขง็ในแควน้ลอมบาร์เดีย เป็นทะเลสาบท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ แต่มีช่ือเสียงดา้นความ
สวยงามมาเป็นอนัดบัหน่ึง ใหท้่านไดเ้ดินเล่น ชมเมือง Villa Olmo วิลล่าท่ีสวยงามแห่งหน่ึงในทะเลสาบโค
โม่ ชมสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิก และสวนขนาดใหญ่ ในปัจจุบนัเป็นท่ีจดักิจกรรม และนิทรรศการ
ศิลปะ  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอนิเทอร์ลำเก้น (ระยะทางประมาณ 216 กม./ 3.30 ชม.) เมืองตากอากาศท่ีตั้งอยู่
ระหวา่งทะเลสาปเบรียนซ์ ทางตะวนัออก (Lake Brienz และ ธุน (Lake Thun) ทางตะวนัตกซ่ึงอยูสู่งกวา่
ระดบัน ้าทะเล 570 เมตร มีฉากหลงัเป็นยอดเขาจุงเฟราและยงัมีความส าคญัประหน่ึงเมืองหลวงของ แบรน
เนอร์โอเบอลนัด์ 

เย็น อสิระใหท้่านไดมี้เวลาเพลิดเพลินไปกบัเมืองอินเทอร์ลาเกน้ 
 ท่ีพกั The Hey Hotel Guesthouse หรือเทียบเท่ำ 

วันที่สำม ( 3 ) อนิเทอร์ลำเก้น - กรินเดลวำลด์ – กระเช้ำ Eiger Express – ยอดเขำจงุเฟรำ – ลูเซิร์น – สะพำน
ไม้ชำแปล – โซไซม์        เช้ำ/กลำงวัน /- 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 เดินทางสู่เมืองกรินเดลวำลด์ (ระยะทางประมาณ 21 กม./30 นาที) เพื่อน าท่านขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา โดยกระเชา้ 

Eiger Express  ยอดเขำจุงเฟรำ หรือ จุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) เป็นส่วนหน่ึงในเทือกเขาแอลป์ เป็นยอดเขา
ท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรปและยงัไดรั้บการขนานนามว่าเป็น Top of Europe ยงัไดรั้บการยกย่องเป็นพื้นท่ีมรดก
โลก อิสระเพลินใหท้่านช่ืนชมความงดงามของเทือกเขาแอลป์ 

 
 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนเขำจุงเฟรำ 
บ่ำย น าท่านลงจากยอดเขาจุงเฟรา น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (ระยะทางประมาณ 79 กม./1 ชม.) น าท่านถ่ายรูป

กบั สิงโตแห่งลูเซิร์น (Lion Monument) อนุสรณ์ร าลึกถึงการเสียชีวิตของทหารรับจา้งสวิสฯผูท่ี้มีความกลา้
หาญจนเป็นท่ียอมรับไปทัว่โลก ชมสะพำนไม้ชำแปล (Chapel Bridge) เป็นสะพานไมท่ี้เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงมี
อายหุลายร้อยปี ภายหลงัไดมี้การบูรณะขึ้นมาใหม่หลงัจากถูกไฟไหม ้ 
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เย็น อสิระใหท้่านไดมี้เวลาเพลิดเพลินไปกบัเมืองลูเซิร์น สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 
ท่ีพกั Hotel Novotel Mulhouse หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ส่ี ( 4 ) โซไซม์ - เมืองกอลมำร์  – เมืองดิฌง - ปำรีส      เช้ำ/กลำงวัน/เย็น 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมำร์ (COLMAR) ( ระยะทางประมาณ 36 กม./ 45 นาที) เมืองท่องเท่ียวยคุกลางท่ีมี

ช่ือเสียงและยงัเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัโอ-แร็ง (Haut-Rhin) ในแควน้อาลซสั (Alsace) โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยู่
ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศฝร่ังเศส 
น าท่าน ชมเมืองกอลมำร์ ดินแดนแห่งความงาม ท่ีมีตึกรามบา้นช่องสวยงามมีจุดเด่นอยูท่ี่ความงามของดอกไม ้
ท่ีมีอยู่ทัว่เมือง จดัเป็นอีกเมืองท่ีถูกจดัให้เป็นเมืองท่ีมีความโรแมนติกจนไดรั้บการขนานนามว่า ลิตเต้ิลเวนิซ 
ปัจจุบนัเมืองเก่าแก่แห่งน้ีได้กลายเป็นเมืองท่ีน่ามาเยือนเป็นอนัดับตน้ๆของประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองท่ีมี
ลกัษณะสถาปัตยกรรมและบรรยากาศของเมืองโบราณ มีบา้นเรือนท่ีสวยงาม และไดรั้บการดูแลรักษาไวเ้ป็น
อยา่งดี บา้นเรือนแบบน้ี เรียกวา่ Colombage (ฝร่ังเศส) หรือ Fachwerkhaus (เยอรมนั)  
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองดิฌง (Dijon) (ระยะทางประมาณ 251 กม./ 3.45 ชม.) เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงใน
เร่ืองของไวน์ชั้นเลิศ และยงัเป็นเมืองหลวงของแควน้เบอร์กัน (Burgundy region) แควน้ท่ีตั้ งอยู่ทางภาค
ตะวนัออกของประเทศฝร่ังเศส  ผ่านชมทศันียภาพอนังดงามท่ีเต็มไปดว้ยขุนเขาทะเลสาบ และดอกไมป่้า ท่ี
สวยสดงดงาม ท่ีจะท าให้ท่านต่ืนตาต่ืนใจ ตลอดการเดินทางจนท าให้ท่านหลบัตาไม่ลง เป็นแห่งเมืองชุมทาง
รถไฟ และศูนยก์ลางการคมนาคมท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของฝร่ังเศส และเป็นเมืองท่ีมีลกัษณะคลา้ยปารีสอยา่งมาก 
เดินทางถึง เมืองดิฌง 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย ออกเดินทางเขา้สู่  มหำนครปำรีส (Paris) (ระยะทางประมาณ 347 กม./ 5 ชม.) เมืองหลวงของฝร่ังเศส สถานท่ี

ในฝันแห่งหน่ึงของนักท่องเท่ียวทั่วโลก ตั้งอยู่บริเวณแม่น ้ าแซน บริเวณตอนเหนือของประเทศ หน่ึงใน
ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล ้าสมยัแห่งหน่ึงของโลก เมืองแห่งศิลปะ แฟชัน่ การศึกษา อบอวล
ไปดว้ยความโรแมนติก เตม็ไปดว้ยประวติัศาสตร์ และความสวยงามของมหานครแห่งน้ี 

เย็น บริกำรอำหำรเย็น ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 ท่ีพกั Ibis Styles Roissy CDG หรือเทียบเท่ำ  

Day 5 พระรำชวังแวร์ซำย - จัตุรัสคองคอร์ด - ประตูชัย หอไอเฟล – ถนนชองป์ เอลิเซ่ – พิพิธภัณฑ์
ลูฟวร์ – ล่องเรือบำโตมูช ชมแม่น ้ำแซน      เช้ำ/กลำงวัน/- 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ พระรำชวังแวร์ซำย (Versailles Palace) ( ระยะทางประมาณ 45 กม/ 45 นาที ) ชมความ

หรูหราอลงัการของพระราชวงัท่ีสร้างแรงบนัดาลใจให้เกิดงานศิลปะมากมาย ซ่ึงทัว่โลกยกย่องว่าพระราง
วงัแวร์ซาย เป็นท่ีรวบรวมเอกลกัษณ์แห่งศิลปกรรมของฝร่ังเศส และท่ีประทบัต่างๆของราชวงศบ์ูร์บงตั้งแต่
สมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 

 
เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านผา่นชมลานประวติัศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de  la Concord) ในสมยัปฏิวติัฝร่ังเศส ถนนสายโร

แมนติก ชองป์ เอลิเซ่ (Champs   Elysees) ซ่ึงไดรั้บการขนานนามว่าเป็นถนนท่ีสวยท่ีสุดในโลกท่ีเต็มไปดว้ย
ร้านคา้แบรนด์เนมจากดีไซเนอร์ช่ือก้องโลกและยงัคงรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมของตึกในสมยัโบราณ 
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ประตูชัย สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะของนโปเลียน จัตุรัสชำร์ล เดอ โกล หรือเป็นท่ีรู้จกักนัในนาม "จัตุรัสแห่ง
ดวงดำว"  

 
 

จากนั้นใหท้่านถ่ายรูปท่ีระลึกกบั หอไอเฟล  แลนดม์าร์คแห่งปารีส หอคอยโครงสร้างเหลก็ท่ีมีความสูงสง่า ท่ี
เป็นหน่ึงในจุดหมายปลายทางของนกัท่องเท่ียวทัว่โลก เม่ือมาเยอืนประเทศฝร่ังเศสก็ตอ้งมาถ่ายรูป พพิธิภัณฑ์
ลูฟวร์ หรือพระราชวงัลูฟวร์ในอดีต ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีช่ือเสียงและโด่งดงัท่ีสุดของปารีส ท่ีรวบรวม
งานศิลปะท่ีมีค่าท่ีมีของโลกจ านวนมหาศาล ชมมหาวิหารน็อทร์ดามแห่งปารีส มหาวิหารสูงตระหง่านสมยั
ศตวรรษท่ี 13 ท่ีมีเสาค ้ายนัลอยและรูปสลกัการ์กอยล ์

 
 

จากนั้นน าท่าน ล่องเรือ บำโต มูช (Bateaux-Mouches) เรือชมวิวแม่น ้าแซนน์ ท่ีไหลผา่นใจกลางกรุงปารีส ชม
ความงามของสถาปัตยกรรมอนัโอ่อ่าสองฝ่ังแม่น ้ า เช่น พิพิธภณัฑ์ลูฟวร์ เกาะกลางแม่น ้ าอีลเดอลาซิติ มหา
วิหารนอเทรอดาม รูปป้ันเทพีเสรีภาพ หอไอเฟล หน่ึงในความประทบัใจท่ีไม่ควรพลาดเม่ือมาเยอืนปารีส 
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เย็น อสิระใหท้่านไดมี้เวลาเพลิดเพลินไปกบัใจกลางกรุงปารีส 

ท่ีพกั Ibis Styles Roissy CDG หรือเทียบเท่ำ   
 

วันที่หก ( 6 ) ปำรีส - ย่ำนมงมำร์ต - ห้ำงแกลเลอร่ี ลำฟำแยตต์ – ห้ำงซำมำลิแตน - โอเปร่ำกำนิเยร์ - ท่ำอำกำศ
ยำน ชำร์ล เดอ โกล        เช้ำ/กลำงวัน/- 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
เดินทางเขา้สู่ ย่านมงมาร์ต (Montmartre ) ตั้งอยูท่างตอนเหนือของมหานครปารีส เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีบนเนิน
สูง จึงท าใหส้ามารถมองเห็นวิวของปารีสไดเ้เบบพาโนรามา ยา่นน้ีถูกขนานนามวา่เตม็ไปดว้ยจิตวิญญาณของ
ศิลปิน  ชมมหาวิหารซาเครเกอร์ (Bassilica of Sacre Coeur) (ด้านนอก) ตวัโบสถน์ั้นถูกสร้างขึ้นในสไตลไ์บ
เซนไทน์ (Byzantine-style) ตวัวิหารซาแครเกอร์ก่อจากหินปูนทราเวอร์ทีน เป็นหินท่ีโดดเด่นเร่ืองการทนต่อ
สภาวะอากาศส่งผลใหต้วัวิหารเองยงัคงความงดงามมาไดจ้นทุกวนัน้ี   

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย อิสระให้ท่านช้อปป้ิง ห้ำงแกลเลอร่ี ลำฟำแยตต์ (Galeries Lafayette) ห้างหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึง

ของปารีส ภายในอาคารเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อีกทั้ งย ังยิ่งใหญ่อลังการ สมกับเป็น
หา้งสรรพสินคา้ท่ีมีอายมุากกวา่ 100 ปี เตม็ไปดว้ยสินคา้แฟชัน่แบรนด์เนม เคร่ืองส าอางมากมาย อาทิ Chanel 
, Christian Dior, Prada, Balenciaga ฯลฯ รวมไปถึงมีภตัตาคารซ่ึงให้บริการอาหารฝร่ังเศสซ่ึงเป็นรสชาติ
เฉพาะของเมืองปารีสอีกมากมาย หรืออิสระถ่ายรูปกบัสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่น เช่น โอเปร่ำกำนิเยร์ และ
บริเวณใจกลางเมือง หรือห้ำงลำ ซำมำริแตน (La Samaritaine) ห้างสรรพสินคา้คอนเซ็ปต์สโตร์ท่ีกลบัมามี
ชีวิตอีกคร้ังนบัตั้งแต่เปิดท าการเม่ือปี 1870  *** อสิระอำหำเย็นเพ่ือให้ท่ำนสะดวกต่อกำรช้อปป้ิง  *** 
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ได้เวลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงไปยัง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติปำรีส-ชำร์ล เดอ โกล 

21.35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมสักตั ประเทศโอมาน โดย สายการบิน OMAN AIR (WY) เท่ียวบินท่ี 
WY132  (ใชเ้วลาบินประมาณ 7 ชัว่โมง) 

 

วันที่เจ็ด ( 7 ) ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติมัสกตั - ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
06.40 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติมัสกัต ประเทศโอมำน น าท่านแวะพกัเปล่ียนเคร่ือง เพื่อเดินทางสู่ประเทศ

ไทย  (รอแวะเปล่ียนเคร่ืองประมาณ 2 ชัว่โมง 10 นาที) 
08.50 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สำยกำรบิน OMAN AIR (WY) เท่ียวบินท่ี WY815 
18.00 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ   

(ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง 10 นาที)   
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

หมำยเหตุ : เท่ียวบิน (สำยกำรบนิเป็นผู้ก ำหนด) โรงแรม เมนูอำหำร รำยกำรทัวร์ท่องเท่ียวสำมำรถเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยมิต้อง
แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้ำทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถำนท่ี) เป็นผู้บริหำรเวลำปรับเปลี่ยนตำมควำม
เหมำะสม *กรณีที่บำงรำยกำรไม่สำมำรถเป็นไปตำมโปรแกรมที่ก ำหนดได้เน่ืองจำกสภำวะอำกำศหรือสภำพกำรจรำจรในแต่ละสถำนที่นั้นๆ 
โดยทำงตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็นรำยกำรหรือพำหนะอ่ืนแทนและจะค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ. 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดวนัเดนิทำง 
Periods 

รำคำ 

ผู้ใหญ่ 
พกัห้องละ 2 ท่ำน 

พกัเดี่ยว 

05 - 11 เม.ย. 65 73,333.- 15,000.- 

12 - 18 เม.ย. 65 75,555.- 16,000.- 
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 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมคณะ   
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และถือข้ึนเคร่ืองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  
  ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี

อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็น
ผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละ
โรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั 
หรือ อยู่คนละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีมีการแยกหอ้งพกั โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียว
อาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้ง
อาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

  กรณีท่ีมีการจดังานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมือง เพื่อใหเ้กิดความเหมาสม 

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

 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% 
 ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำยุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ  (ค่ำวีซ่ำโดยประมำณ 4,500-5,000 บำทขึน้อยู่กบัอตัรำแลกเปลี่ยน

ของสถำนทูตก ำหนด) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง,ค่าโทรศพัท,์ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซกัรีด,มินิบาร์ใน

หอ้ง รวมถึงค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากท่ีทวัร์ก าหนด และรวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่าง ๆ  เช่น อาหารเจ อาหาร
มงัสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม อาหารทะเล เป็นตน้ รวมไปถึงเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียม
หนงัสือเดินทาง,ค่าน ้าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั,ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทางเป็นตน้  

 ค่ำทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, หัวหน้ำทัวร์ ท่ำนละ 2,500 บำท ช ำระที่สนำมบินก่อนออกเดินทำง 
 ค่ำธรรมเนียมน ้ำมัน และภำษีสนำมบิน ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ 
 ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกันกำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตัว

เข้ำมำในโรงแรมท่ีพกัและเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำห้องพกัส ำหรับทุกท่ำน) 
  ค่ำตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ำมี) 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 

อตัรำค่ำบริกำรนี ้ไม่ รวม 
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1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทัวร์มัดจ าทัวร์ท่านละ 35,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ช าระตามที่บริษัทก าหนด ขอ

อนุญาตตัดท่ีน่ังเพ่ือให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรอท่ีน่ังอยู่โดยอตัโนมัติ  และต้องช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 
วัน หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ  

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ โรคระบาด 

5. เม่ือท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษัทฯ 
ทำงบริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษัทฯ ท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 

 

 

- ยกเลิกการเดินทางมากกวา่ หรือ 30 วนัก่อนเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการ 5,000 บาท และค่าใชจ่้ายตามจริงท่ีเกิดขึ้น เช่น ค่า
ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้ 

- ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทวัร์เตม็จ านวน  
- กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ทางบริษทั
ฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเต็ม
จ านวน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน (กรุณาตรวจสอบรายละเอียด
เพิ่มเติม) 

- กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ, เจ็บป่วย, เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินใหร้ะบุขอ้ความตามเง่ือนไข
สายการบินนั้นๆ เพื่อจะไดย้นืยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่างประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและ
บริษทัต่างประเทศ) ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรือค่าตัว๋
เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่ากรณีท่ีท่านยืน่วีซ่าแลว้ 

 
1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 14 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

เง่ือนไขกำรให้บริกำร 

กำรยกเลกิ 

หมำยเหต ุ



12 | P a g e  

4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายไุตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท า
ร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล โรคระบาด หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิ
การจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว เช่น การปรับขึ้นของค่าภาษีน ้ามนัจากสถานการณ์ปัจจุบนั โดยบริษทัจะเรียกเก็บตาม
จริง 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านมากกวา่ 7 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 

9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง เช่น กระเป๋าสูญหายระหว่างการเดินทาง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใด
ก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

13. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด  (โปรดแจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบล่วงหนา้ก่อนท าการจอง) 

14. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

16. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด 
ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูต
ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วี
ซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวีซ่าใหก้บัท่าน 

17. กรณีวีซ่ำที่ท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
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-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการ
พิจารณา 

-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยืน่วีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่น
การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และ
ส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 180 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริง
เท่านั้น 

- ค่าหอ้งพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ทางบริษทัจะคิดค่าบริการตามค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดขึ้นจริงในต่างประเทศ โดยจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

-  หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
- ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะตรวจสอบกบัพนกังานขาย
ใหมี้การยนืยนัการออกเดินทาง 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 

 
1.หนังสือเดินทำง (ตัวจริง) ท่ีเหลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้ (หากมี
หนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วีซ่าดว้ย)  

2.รูปถ่ำยสี ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำนั้น ขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรงหา้มสวมแว่นตาหรือ
เคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ ไม่ยิม้เห็นฟัน ขึ้นอยู่กบัประเทศท่ีจะเดินทาง  ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศีรษะ และ
ดา้นบนของหวัไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหนา้อยา่งชดัเจน 

3.หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด   
*กรณีเจ้ำของกจิกำร  หลกัฐานทางการคา้ เช่น หนังสือรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง 
หรือส าเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*กรณีพนักงำน หนงัสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือนและวนัเร่ิมงาน พร้อมสลิป
เงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

*กรณีข้ำรำชกำร หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือนและวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

*กรณีนักเรียนและนักศึกษำ หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู่ 
อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

(ช่ือ-สกุล ตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้  าวา่ “ TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 
4.หลกัฐำนกำรเงิน (Bank Statement)  
- กรณีผูเ้ดินทาง ออกค่าใชจ่้ายเอง Bank Statement บญัชีออมทรัพยส่์วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขท่ี
บัญชีระบุอยู่ทุกหน้ำ (สถำนทูตพจิำรณำบัญชีออมทรัพย์เป็นอนัดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั 
สามารถแนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน ) 

เอกสำรท่ีใช้ประกอบในกำรย่ืนวีซ่ำ (ต้องมำโชว์ตัวท่ีสถำนทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่ำน) 
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- กรณีผูเ้ดินทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใชจ่้ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่พี่นอ้ง ท่ีมีสายเลือดเดียวกนั 
หรือ สามีภรรยา เท่านั้น) และตอ้งท าเป็นหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) ถ่ายส าเนาสมุดบญัชี หรือ 
Statement ยอ้นหลงั 3 เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใชจ่้าย เอกสารแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูท่ี้ออกให้และผูท่ี้ถูกรับรอง
ค่าใชจ่้ายให ้เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส สูติบตัร ทะเบียนบา้น 

- กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์ หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คนตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากบิดา&มารดาซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอโดยระบุ
ประเทศและวนัเดินทาง(ตัวจริง) 

- หำกเด็กไม่ได้เดินทำงพร้อมกบับิดำและมำรดำ ท้ังบิดำและมำรดำจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกบัใคร มีควำมสัมพนัธ์เป็นอะไรกันกบัเด็ก จำกอ ำเภอต้นสังกดั พร้อมแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำ
พำสปอร์ตบิดำและมำรดำ 

- กรณีเด็กที่บิดำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะต้องแนบส ำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลกัหลงัโดยมีรำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็นผู้มีอ ำนำจ
ปกครองบุตรแต่เพยีงผู้เดียว 

- กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี บิดำ-มำรดำลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่ำ พร้อมเดินทำงมำสัมภำษณ์กบับุตรท่ีสถำนทูต
ด้วย ท้ังสองท่ำน (เฉพำะคิวเดี่ยวเท่ำนั้น) 

5.ส ำเนำบัตรประชำชน / ส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ 1 ชุด / ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี) 
6.ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำทะเบียนหย่ำ / ส ำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ำย) / ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกุล อย่ำงละ 1 ชุด (ถ้ำมี) 
 
 

แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่ำเชงเก้น 
โปรดกรอกรายละเอียดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชน์ในการยืน่วีซ่าของท่าน (กรุณำกรอกข้อมูลเป็นภำษำองักฤษ) 

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) ……………………………… 
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7. ท่านมีแพอ้าหาร และทานอาหารไดทุ้กประเภทหรือไม่  (ถา้ไม่ไดห้รือแพอ้าหารโปรดระบุ เช่น ไม่ทานเน้ือววั , แพกุ้ง้)  

 แพอ้าหาร (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………… 

 ไม่ทาน (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………… 

 ไดทุ้กประเภท 

8. อาชีพปัจจุบนั 

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

ต าแหน่งงาน (ตรงกบัท่ีระบุในหนงัสือรับรองการงาน) 

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

9. ช่ือสถานท่ีท างาน ธุรกิจร้านคา้ โรงเรียน หรือมหาวิทยาลยั หากประกอบกิจการคา้ขาย) โปรดระบุอยา่งชดัเจน  

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

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

10. รายไดต้่อเดือน 

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

11. สถานภาพ           โสด  หยา่  แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 

   สมรส  ม่าย   แยกกนัอยู ่อยูกิ่นฉนัสามี ภรรยา 

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

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

13. ช่ือ-สกุลของบิดา ………………………………………………………………………………….……………………  

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

14. ช่ือ-สกุลของมารดา……………………………………………………………………………………………………… 

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

15. ท่านมี Passport เล่มเก่าหรือไม่ ถา้มี ขอรายละเอียดดงัน้ี  

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

16. ยอดเงินคงเหลือในบญัชีออมทรัพย ์(ท่ีท่านใชแ้สดงกบัสถานทูตเพื่อยืน่ค าร้องขอวีซ่า) ……………………................. 

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

 ไม่เคย  

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

18. เคยถูกพิมพล์ายน้ิวมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้น้ี     

 ไม่เคย  

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

 ไม่เคย  

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

20. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านกัอยูข่องผูร้้องขอ 

 ตวัผูข้อวีซ่าเอง     

 เช็คเดินทาง         

 บตัรเครดิต     

 เงินสด   

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

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

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

 
• กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว่้าท่านจะถูกปฏิเสธ

วีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
• หำกสถำนทูตมกีำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแตง่กาย

สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทั
ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีที่ท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ ของท่ำน เน่ืองจากการขอวี
ซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• ทำงสถำนทูตจะรับพจิำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ท่ีจะเดินทำงไปท่องเท่ียวยังประเทศตำมท่ีระบุเท่ำนั้น การ
ปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงินทุกกรณี  

หมำยเหตุ : ใช้เวลำท ำกำรอนุมัตวีิซ่ำนับจำกวันย่ืนประมำณ 15 วนัท ำกำร เอกสำรกรุณำเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสำรท่ีออกจำกทำงรำชกำรและ
ทำงธนำคำรขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส ำเนำ 1 ชุด ในวันย่ืนวีซ่ำหนงัสือเดินทำงต้องน ำส่งเข้ำสถำนทูตและระหว่ำงรอผลกำรอนุมัติวีซ่ำ ไม่
สำมำรถดึงหนังสือเดินทำงออกมำได้  กำรย่ืนวีซ่ำแต่ละคร้ังกับบริษัททัวร์ จะต้องท ำกำรย่ืนวีซ่ำ ประเภทหมู่คณะ เท่ำนั้น โดยกำรย่ืนเป็นหมู่
คณะ ต้องมีจ ำนวน 15 คน ขึน้ไป โดยทำงศูนย์รับย่ืน จะเป็นผู้ก ำหนดวันย่ืนวีซ่ำเท่ำนั้น ถ้ำหำกผู้เดินทำงไม่สำมำรถไปย่ืนวีซ่ำในวันท่ีก ำหนด
ได้ อำจมีค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม. 
 

หมำยเหตุ : แต่ละประเทศมีเง่ือนไขให้นักท่องเท่ียวจะต้องมีประกนัสุขภำพและประกนักำรเดินทำงท่ีแตกต่ำงกนั (ค่ำประกันสุขภำพไม่รวมอยู่
ในค่ำทัวร์ ค่ำใช้จ่ำยขึน้อยู่แต่ละประเทศนั้นๆ) และเง่ือนไขต่ำงๆข้ำงต้นสำมำรถเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมโดยมิต้องแจ้ง
ให้ทรำบล่วงหน้ำ  ทั้งนีท้ำงบริษทัฯ ยึดตำมประกำศของทำงรัฐฯและประเทศที่เดินทำงเป็นหลัก ทำงบริษัทฯจะค ำนึงถงึควำม
ปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ  *กรุณำอ่ำนเง่ือนไขข้อตกลงอย่ำงละเอียดก่อนท ำกำรจองทัวร์หรือช ำระเงนิ*  
จำกนั้นจะถือว่ำผู้เดินทำงรับทรำบตำมข้อก ำหนด หำกเกิดควำมเสียหำยใดๆขึน้ ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบทุกกรณ ี

*** กรณีท่ีสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ กรุณำเตรียมเอกสำรตัวจริงท้ังหมด ไปในวันนัดสัมภำษณ์ด้วย *** 
***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอย่ำงอ่ืนเพิม่เติม ตำมดุลพนิิจของสถำนทูต อย่ำงกะทันหัน จึงขอควำมกรุณำ
เตรียมเอกสำรเพิม่เติมให้ครบถ้วน ตำมท่ีสถำนทูตขอ เพ่ือควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนุมัติ ออกวีซ่ำส ำหรับ

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

 

 
 

 

 
 

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

