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รหัสโปรแกรม : 26213(กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
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เดินทางโดยสายการบิน Oman Air 

 
บริการด้วยเคร่ืองบนิใหม่ ดรีมไลน์เนอร์ 

ทีน่ั่งกว้างให้ท่านสะดวกสบาย พร้อมบริการเคร่ืองดื่ม ตลอดการเดินทาง  

พร้อมระบบ Entertainment บนเคร่ืองด้วยจอส่วนตัวทุกทีน่ั่ง 

 
วนัแรก ( 1 ) ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- ท่าอากาศยานนานาชาตมิสักตั – ท่าอากาศยานนานาชาติมวินิก 

ประเทศเยอรมนี 
05.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สาย

การบิน OMAN AIR (WY)  
โดยมีเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง 
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09.10 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกตั ประเทศโอมาน โดยสายการบิน OMAN AIR  
เท่ียวบินท่ี WY818 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง) (เวลาประเทศโอมาน
ช้ากว่าประเทศไทย 3 ช่ัวโมง) 

12.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกตั ประเทศโอมาน (เวลาท้องถิ่น) น าท่านแวะพกัเปล่ียนเคร่ืองเพื่อ
เดินทางสู่ประเทศเยอรมนี (รอแวะเปล่ียนเคร่ืองประมาณ 2 ชัว่โมง) 

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

19.00 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมนั น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง,ศุลกากรและรับสัมภาระ
เรียบร้อย (เวลาประเทศเยอรมนีชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง)   

 น าท่านเดินทางเขา้ท่ีพกั ผอ่นคลายความเหน่ือยลา้ เพื่อความสดช่ืนในวนัถดัไป 
  ทีพ่กั Tulip Inn Munchen Messe หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่อง ( 2 ) มวินิก - จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ - ฮัลล์สตัทท์ - ซาลซ์บูร์ก      
           เช้า/กลางวนั/เยน็ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเท่ียวชม เมืองมิวนิก ย่านจตุรัสมาเรียนพลัทซ์ (Marienplatz) หรือ จัตุรัสมารี (Mary) แลนด์มาร์คใจ
กลางเมือง ให้ท่านถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองใหม่ (Neues Rathaus) ท่ีมีจุดเด่นอยูท่ี่ หอนาฬิกา Glockenspiel ท่ีมี
ตุ๊กตาออกมาเตน้ระบ า ทุกวนั ตอน 11 โมงเชา้ และจะเพิ่มรอบในช่วงหนา้ร้อน ตอน 5 โมงเยน็โดยตุ๊กตาจะมี 2 
ชั้ น ชั้ นบนเป็นเร่ืองราวการแต่งงาน ชั้ นล่างเป็นการเต้นร าแบบพื้นเมือง ถ่ายรูปกับโบสถ์แม่พระมิวนิก 
(Frauenkirche) เป็นโบสถ์คริสต์ระดบัอาสนวิหารของนิกายโรมนัคาทอลิกในนครมิวนิก จุดเด่นของโบสถ์
แห่งน้ีคือ หอคอยหวัหอมคู่ โดมหอมหวัใหญ่สีฟ้าเขียว 2 โดม ซ่ึงเป็นหอคอยท่ีมีความสูงถึง 99 เมตร ใกลก้นัมี 
โบสถ์เซนต์ไมเคิล (St. Michael Church) แต่เดิมเป็นโบสถพ์ระเยซูอิตซ่ึงเป็นนิกายเก่าแก่นิกายหน่ึงของศาสนา
คริสต ์ปัจจุบนัเป็นโบสถค์าทอลิค 
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เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) (ระยะทางประมาณ 209 กม./ 3 ชม.) มีอายุเก่าแก่กวา่ 7,000 ปี 

เดินชมหมู่บ้าน Hallstatt หมู่บา้นเล็กๆ ริมทะเลสาบหน่ึงในหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดในโลก เต็มไปดว้ยเสน่ห์และมี
สีสันราวกบัเทพนิยาย รายลอ้มไปดว้ยภูเขาสูงตระหง่าน ติดอยูก่บัแนวชายฝ่ังของ Hallstättersee ชาวออสเตรียน
ใหฉ้ายาเมืองน้ีวา่เป็น "ไข่มุกแห่งออสเตรีย" 

 

 
เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร พเิศษ เมนูปลาเทราต์ อาหารขึน้ช่ือแห่เมืองฮัลล์สตัทท์ 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองซาลซ์บูร์ก (Salzburg) (ระยะทางประมาณ 88 กม./ 1.30 ชม.) เสน่ห์

แห่งเมืองมรดกโลก เตม็ไปดว้ยศิลปะสไตลบ์ารอก เมืองท่ีถูกลอ้มรอบโดยภูเขาบา้นเมืองจึงดูสวยงามไปทุกแห่ง
มีแม่น ้า    ทะเลสาบเล็กๆ หลายแห่ง  
ทีพ่กั  Austria Trend Hotel Salzburg หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม ( 3 ) ซาลซ์บูร์ก - เบิร์ชเทสการ์เด้น - ทะเลสาบโคนิคซ่ี - อนิส์บรูค    

           เช้า / - / เยน็ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเก็บภาพความสวยงามกับ สวนมิราเบล (Mirabel Garten) เป็นสวนสาธารณะท่ีประดับประดาด้วย
ดอกไม้หลากหลายชนิด ส่วนหน่ึงท่ีท าให้ท่ีสวนน้ีมีช่ือเสียงก็เน่ืองมาจากเป็นสถานท่ีถ่ายท าฉากหน่ึงของ
ภาพยนตร์เพลง The Sound of Music ท่ีโด่งดังไปทั่วโลก ผ่านชมป้อมปราการ Hohensalzburg เป็น  ป้อม
ปราการอนัโดดเด่นตั้งอยู่บนเขาเฟ็สทุงส์แบร์ค ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบับ้านเกิดโมสาร์ท (House of Wolfgang 
Amadeus Mozart) ท่ีสร้างผลงานทางดา้นดนตรีไวอ้ยา่งมากมาย ชมมหาวหิารประจ าเมือง มหาวหิารแห่งซาลส์
บวร์ก ท่ีสร้างข้ึนจากความร ่ ารวยท่ีเกิดจากการท าเหมืองเกลือ  อิสระให้ท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่า (Altstadt 
Salzburg) และถนนชอ้ปป้ิงเกรไทเด ้(Getreidestraße) ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีการตกแต่งไวอ้ยา่งงดงาม โดยมีจุดเด่นอยู่
ท่ีป้ายช่ือเหล็กดดัและขอบหน้าต่างของแต่ละร้านคา้ ท่ีน่ีมีทั้งร้านคา้แบรนด์เนม คาเฟ่ ร้านกาแฟ และร้านขาย
ของท่ีระลึกใหท้่านไดเ้ลือกชม   *******อสิระอาหา รกลางวนัเพ่ือให้ท่านสะดวกต่อการช้อปป้ิง  ******* 
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บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์ชเทสการ์เด้น (Berchtesgaden)  เมืองน้ีถูกก่อตั้งข้ึนให้เป็นศูนยก์ลางทางการคา้และ
การส ารวจหาเกลือและสินแร่บริเวณเมืองเก่าเต็มไปดว้ยศิลปะการสร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน ท่ีมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั ตกแต่งดว้ยลายปูนสไตล์สตดัโกแ้ละในอดีตเคยเป็นฐานบญัชาการใหญ่ของกองทพันาซี
ทาง 

จากน้ัน       น าคณะ เดินทางสู่  ทะเลสาบโคนิคซ่ี (Konigssee Lake)  ทะเลสาบโคนิคซ่ี (Konigssee Lake) หรือ ทะเลสาบ
กษัตริย์ เป็นทะเลสาบท่ีตั้งอยู่ทางตอนใตเ้มืองเบิร์ชเทสการ์เดนประมาณ 3 ไมล์ เป็นทะเลสาบท่ีลึกท่ีสุดใน
เทือกเขาแอลป์ และลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูงชนัท่ีมีความสูงเหนือระดบัประมาณ 2,000 เมตร มีความยาวประมาณ 8 
กิโลเมตร และมีความกวา้งประมาณ 1.25 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีใสท่ีสุดและอยูสู่งท่ีสุดในประเทศเยอรมนี 
น าท่านล่องเรือชมความงดงามรอบๆ ทะเลสาบ โดยเฉพาะการไปชมความงดงามของ ภูเขาเจนเนอร์ (Jenner 
Mountain) ภูเขาท่ีมีความสูงประมาณ 1,874 เมตร 

 
 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) (ระยะทางประมาณ 155 กม /.2.30 ชม (.เมืองท่ีมี
การผสมผสานระหวา่งธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมอยา่งมีเอกลกัษณ์  

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่กั  Hwest Hotel Hall หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีส่ี่ ( 4 ) อนิส์บรูค – ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ – คอ็นชตันทซ์       
           เช้า/กลางวนั/เยน็ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชมทศันียภาพอนังดงามของเมืองริมแม่น ้าอินส์แห่งเทือกเขาแอลป์แห่งน้ี นอกจากน้ีอินส์บรูคยงัเป็นเมือง
ตน้ก าเนิดของเคร่ืองแกว้คริสตลัช่ือดงัท่ีสุดในโลกอย่างชวารอฟสก้ี ชมย่านเมืองเก่า ถ่ายรูปกบัหลังคาทองค า 
(Golden Roof) ระเบียงท่ีประทบัทอดพระเนตรเทศกาลต่าง ๆของจกัรพรรดิแมกซีมีเลียนท่ี 1ท่ีตกแต่งด้วย
กระเบ้ืองทองแดงปิดทองค าแทถึ้ง 2,657 ช้ิน  

 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ (ระยะทางประมาณ 110 กม./ 2 ชม.) 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่าน เข้าชมปราสาทนอยส์ชวานสไตน์) Neuschwanstein Castle) หรือท่านจะเลือกเดินออกก าลงักายเพื่อข้ึน

ชมปราสาทแห่งน้ีก็ได ้ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ เป็นหน่ึงในปราสาทราชวงั ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีเล่ืองลือสร้างใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 18– 19 รัชสมยัของพระเจา้ลุดวกิท่ี 2 ตามจินตนาการ ของคีตกวชีาวเยอรมนี  ริชาร์ด วากเนอร์ 
ตวัปราสาทมีท่ีตั้งอนัน่า ท่ึงบนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ ์สูงกวา่ 200 เมตร เหนือออบแก่งของแม่น ้าพอลลทั 
พร้อมช่ืนชมธรรมชาติและทิวทศัน์ ท่ีสวยงาม ท่านจะประทบัใจไปกบัความงามและบรรยากาศท่ีโรแมนติกดงั
เทพนิยาย ซ่ึง วอลซ์ ดิสนีย ์ไดจ้  าลองแบบไปสร้างปราสาทไวใ้นดิสนียแ์ลนดทุ์กแห่งในโลก จนกลายเป็น
สัญลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด ์ สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ เมืองค็อนชตันทซ์ (ระยะทางประมาณ 190 กม./ 3 ชม.) 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   

จากน้ันน าท่านเข้าสู่ทีพ่กั Ibis Style Konstan หรือเทยีบเท่า  
 

วนัทีห้่า ( 5 ) คอ็นชตันทซ์-  ซาฟเฮาส์เซ่น - น า้ตกไรน์ - ลูเซิร์น      
           เช้า/กลางวนั /-  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ ซาฟเฮาส์เซ่น (ระยะทางประมาณ 55 กม./ 1 ชม.)  เมืองชายแดนเยอรมนี -สวิตเซอร์แลนด์ น า

คณะชมความสวยงามของ น ้าตกไรน์ ซ่ึงเกิดจากแม่น ้าไรน์สายน ้านานาชาติท่ีส าคญัท่ีสุดในยโุรป แม่น ้าแห่งน้ี
เกิดข้ึนจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์ เร่ิมจากเป็นล าธารเล็กๆผา่นลิคเท่นสไตน์เขา้สู่ทะเลสาบคอน
สะแตน้ท่ีกั้นพรหมแดนระหวา่งสวติเซอร์แลนดก์บัเยอรมนี  สัมผสัความตระการตาของสายน ้าตก พร้อม
บนัทึกภาพอนัน่าประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองซูริก 

 
 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง ลูเซิร์น (Lucerne) (ระยะทางประมาณ 131 กม /.2 ชม (.เมืองแสนสวยระดบัโลกเป็นหวั
เมืองโบราณของสวติเซอร์แลนด ์ดินแดนท่ีไดรั้บสมญานามวา่ หลงัคาแห่งทวปียุโรป (The Roof of Europe) น า
ท่านถ่ายรูปกบั สิงโตแห่งลูเซิร์น (Lion Monument) อนุสรณ์ร าลึกถึงการเสียชีวติของทหารรับจา้งสวสิฯผูท่ี้มี
ความกลา้หาญจนเป็นท่ียอมรับไปทัว่ ชมสะพานไม้ชาแปล(Chapel Bridge) เป็นสะพานไมท่ี้เก่าแก่ท่ีสุดแห่ง
หน่ึงมีอายหุลายร้อยปี ภายหลงัไดมี้การบูรณะข้ึนมาใหม่หลงัจากถูกไฟไหม ้ 

  *******อสิระอาหา รเยน็เพ่ือให้ท่านสะดวกต่อการช้อปป้ิง  ******* 
ทีพ่กั Holiday Inn Express Luzern หรือเทยีบเท่า 

 
  

วนัทีห่ก ( 6 ) กรินเดลวาลด์ - กระเช้า Eiger Express - ยอดเขาจุงเฟรา - ซูริค - บานโฮฟสตราเซอร์ -  
สนามบินนานาชาติซูริค        เช้า/กลางวนั/-  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองกรินเดลวาลด์ เพื่อน าท่าน ขึน้สู่ยอดเขาจุงเฟรา โดยกระเช้า Eiger Express  ยอดเขาจุงเฟรา 
หรือ จุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) เป็นส่วนหน่ึงในเทือกเขาแอลป์ เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในทวปียโุรปและยงั
ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น Top of Europe ยงัไดรั้บการยกยอ่งเป็นพื้นท่ีมรดกโลก อิสระเพลินใหท้่านช่ืนชม
ความงดงามของเทือกเขาแอลป์ 
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เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเขา ลองลิม้ชิมรสกับเมนูประจ าถิ่น “ชีสฟองดูว์ 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทางประมาณ 137 กม./ 2 ชม.) เมืองชั้นน าของโลกและเป็นหน่ึงใน

เมืองท่ีมีศูนยก์ลางทางการเงินขนาดใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึง มีคุณภาพชีวิตประชากรดีท่ีสุดของโลกและเป็นเมืองท่ี
ร ่ ารวยท่ีสุดในสหภาพยุโรป เดินทางสู่ ถนนบานโฮฟสตราเซอร์ (Bahnhofstrasse) ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีสินคา้ราคา
แพงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก มีใหเ้ลือกตั้งแต่เส้ือผา้เคร่ืองประดบั สินคา้แบรนดเ์นมอยา่ง Louis Vuitton, Prada, 
Chanel ฯลฯ  รวมถึงร้านของท่ีระลึกต่างๆ จากนั้นน าท่านถ่ายรูป
เก็บภาพบรรยากาศ ทะเลสาบซูริค (Lake Zurich) หน่ึงใน
ทะเลเลสาบแสนสวย ชม The Rathaus หรือ Zurich Town Hall 
ศาลาว่าการซูริคอาคารทางสถาปัตยกรรมท่ีงดงามและเป็น
สัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรือง รวมถึงโบสถ์โกรสส์มุนสเตอร์ 
(Grossmünster) โบสถ์หอคอยคู่สูงระฟ้า และโบสถ์ฟรอมุน
สเตอร์ (Fraumünster) ท่ีมีหนา้ต่างกระจกสีอนัสวยงามโดดเด่น 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบิน (ระยะทางประมาณ 10 กม. /30 นาที) 

21.35 น.    ออกเดินทางสู่ ประเทศโอมาน โดย สายการบิน OMAN AIR (WY) เท่ียวบินท่ี WY154 
(ใช้เวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 50 นาท)ี   

 

วนัทีเ่จ็ด ( 7 ) ท่าอากาศยานนานาชาติมสักตั - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
 

06.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน น าท่านแวะพกัเปล่ียนเคร่ือง เพื่อเดินทางสู่ ประเทศ
ไทย  (รอแวะเปล่ียนเคร่ืองประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที) 

08.50 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบิน OMAN AIR (WY) เท่ียวบินท่ี WY815 
(ใช้เวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 10 นาท)ี   

18.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
////////////////////////////////////////////////////////////////// 

หมายเหตุ : เทีย่วบิน (สายการบนิเป็นผู้ก าหนด) โรงแรม เมนูอาหาร รายการทวัร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยมต้ิอง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมตีวัแทนบริษัท (มคัคุเทศก์,หัวหน้าทวัร์,คนขับรถของแต่ละสถานที)่ เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลีย่นตามความ
เหมาะสม *กรณีทีบ่างรายการไม่สามารถเป็นไปตามโปรแกรมทีก่ าหนดได้เน่ืองจากสภาวะอากาศหรือสภาพการจราจรในแต่ละสถานทีน่ั้นๆ 
โดยทางตวัแทนบริษัทฯ จะจดัเป็นรายการหรือพาหนะอ่ืนแทนและจะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นส าคญั.

 

อตัราค่าบริการ
ก าหนดวนัเดนิทาง 

Periods 
ราคา / ท่าน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ท่าน พกัเดีย่ว 

02 – 08 เม.ย. 66 73,333.- 14,000.- 



10 | P a g e  

07 – 13 เม.ย. 66 75,555.- 14,000.- 
09 – 15 เม.ย. 66 77,777.- 15,000.- 

 

 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมคณะ   
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และถือข้ึนเคร่ืองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
  ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./

วนั  
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี

อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนั
เป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่
ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่
ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีมีการแยกหอ้งพกั โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ี
เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และ
หอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณีท่ีมีการจดังานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมือง เพื่อใหเ้กิดความเหมาสม 

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

 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา  (ค่าวีซ่าโดยประมาณ 4,500-5,000 บาทขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนของ

สถานทูตก าหนด) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง,ค่าโทรศพัท,์ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซกัรีด,มินิบาร์ใน

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

 ค่าทปิคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, หัวหน้าทวัร์ ท่านละ 2,500 บาท ช าระทีส่นามบินก่อนออกเดินทาง 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
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 ค่าธรรมเนียมน า้มัน และภาษีสนามบิน ในกรณทีีส่ายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่กั (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพทีแ่ฝงตัวเข้า

มาในโรงแรมทีพ่กัและเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 
  ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี) 

 

 
1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทวัร์มัดจ าทวัร์ท่านละ 35,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ช าระตามทีบ่ริษัทก าหนด ขอ

อนุญาตตัดทีน่ั่งเพ่ือให้ลูกค้าท่านอ่ืนทีร่อทีน่ั่งอยู่โดยอตัโนมัติ  และต้องช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 
35 วนั หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางน้ัน ๆ  

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ โรคระบาด 

5. เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษัทฯ ทีไ่ด้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

 

 

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

- ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทวัร์เตม็จ านวน  
- กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานทูต )วซ่ีาไม่ผา่น ( และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ทางบริษทั
ฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบริการยืน่วซ่ีา / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน เต็ม
จ านวน  )กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ / (ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน ) กรุณาตรวจสอบ
รายละเอียดเพิ่มเติม( 

- กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ, เจบ็ป่วย, เสียชีวติ จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินใหร้ะบุขอ้ความตามเง่ือนไข
สายการบินนั้นๆ เพื่อจะไดย้นืยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่างประเทศ )ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและ

บริษทัต่างประเทศ (ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรือค่าตัว๋
เคร่ืองบิน )กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ (และค่าธรรมเนียมวซ่ีาและค่าบริการยืน่วซ่ีากรณีท่ีท่านยืน่วซ่ีา แลว้ 

 
1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 14 วนัก่อนการเดินทาง 

เง่ือนไขการให้บริการ 

การยกเลกิ 

หมายเหตุ 
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2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท า
ร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
จลาจล โรคระบาด หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว เช่น การปรับข้ึนของค่าภาษีน ้ามนัจากสถานการณ์ปัจจุบนั โดยบริษทัจะเรียกเก็บตาม
จริง 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือการใช้งานมากกว่า 7 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 

9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

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

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผล
ใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้  

12. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯ
จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

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

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

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

16. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด 
ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูต
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ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่น
วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวซ่ีาใหก้บัท่าน 

17. กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยืน่วซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่

ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน 
และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋
ตามจริงเท่านั้น 

- ค่าหอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ทางบริษทัจะคิดค่าบริการตามค่าใชจ่้าย
ท่ีเกิดข้ึนจริงในต่างประเทศ โดยจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

-  หากท่านผา่นการพิจารณาวซ่ีา แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
- ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และ

จะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะตรวจสอบกบั
พนกังานขายใหมี้การยนืยนัการออกเดินทาง 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.หนังสือเดินทาง )ตวัจริง (ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้ )หากมีหนงัสือ
เดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าดว้ย(  
2.รูปถ่ายสี ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  (หนา้ตรง หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั 
ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ ไม่ยิ้มเห็นฟัน ข้ึนอยู่กบัประเทศท่ีจะเดินทาง  ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศีรษะ และดา้นบนของหวัไหล่ โดย
ตอ้งเห็นใบหนา้อยา่งชดัเจน 
3.หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด   
*กรณีเจ้าของกจิการ  หลกัฐานทางการคา้ เช่น หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือส าเนา
ใบเสียภาษีร้านคา้ )ภพ. 20( อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน  )นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง(  
*กรณีพนักงาน หนงัสือรับรองการท างาน )ตวัจริง( เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือนและวนัเร่ิมงาน พร้อมสลิปเงินเดือน 
ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน )นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง(  
*กรณีข้าราชการ หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั )ตั วจริง (เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือนและวนัเร่ิมงานพร้อมสลิปเงินเดือน
ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน )นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง(  

เอกสารทีใ่ช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตัวทีส่ถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 
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*กรณีนักเรียนและนักศึกษา หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา  )ตวัจริง ( เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู ่อายุ
ยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน )นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง(  
(ช่ือ-สกุล ตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้  าวา่ “ TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 
4.หลกัฐานการเงนิ  ) Bank Statement)  

- กรณีผูเ้ดินทาง ออกค่าใชจ่้ายเอง Bank Statement บญัชีออมทรัพยส่์วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมเีลขที่บัญชีระบุอยู่
ทุกหน้า  ) สถานทูตพจิารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอนัดบัแรก( แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถแนบ 
Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพ่ิมเติมในการยื่นได้ (  )สถา นทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ( 
- กรณีผูเ้ดินทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง )บุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใชจ่้ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ พ่ีนอ้ง ท่ีมีสายเลือดเดียวกนั หรือ สามี

ภรรยา เท่านั้น (และตอ้งท าเป็นหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ) Sponsor Letter) ถ่ายส าเนาสมุดบญัชี หรือ Statement 
ยอ้นหลงั 3 เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใชจ่้าย เอกสารแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งผูท่ี้ออกใหแ้ละผูท่ี้ถูกรับรองค่าใชจ่้ายให ้เช่น ส าเนา
ทะเบียนสมรส สูติบตัร ทะเบียนบา้น 
- กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์ หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคนตอ้งมี
จดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากบิดา&มารดาซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอโดยระบุประเทศและวนัเดินทาง
)ตั วจริง( 

- หากเดก็ไม่ได้เดนิทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยนิยอมให้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
ใคร มคีวามสัมพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอต้นสังกดั พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 
- กรณีเดก็ที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มอี านาจปกครองบุตร
แต่เพยีงผู้เดยีว 
- กรณีเดก็อายุต า่กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวซ่ีา พร้อมเดนิทางมาสัมภาษณ์กบับุตรที่สถานทูตด้วย ทั้ง
สองท่าน (เฉพาะคิวเดีย่วเท่าน้ัน) 
5.ส าเนาบัตรประชาชน / ส า เนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / ส าเนาสูตบัิตร 1 ชุด )กรณีอายุต า่กว่า 20 ปี(  
6.ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร )กรณีหม้าย / (ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ อย่างละ 1 ชุด )ถ้ามี(  
 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีาเชงเก้น 
โปรดกรอกรายละเอียดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชน์ในการยืน่วซ่ีาของท่าน )กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ(  

1. ช่ือ -นามสกุล (ภาษาองักฤษ) 

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

2. ช่ือ -นามสกุลเดิมตอนเกิด (ภาษาองักฤษ) 

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

3.  เพศ            ชาย                หญิง 

4  .ท่ีอยูต่ามส าเนาทะเบียนบา้น) ภาษาองักฤษ) 

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

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

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

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

อีเมลแ์อดเดรส ...…………………………………………………………………………………………………………… 

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

7. อาชีพปัจจุบนั 

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

ต าแหน่งงาน )ตรงกบัท่ีระบุในหนงัสือรับรองการงาน(  

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

8. ช่ือสถานท่ีท างาน ธุรกิจร้านคา้ โรงเรียน หรือมหาวทิยาลยั หากประกอบกิจการคา้ขาย  (โ ปรดระบุอยา่งชดัเจน  

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

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

9. รายไดต่้อเดือน 

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

10. สถานภาพ           โสด  หยา่  แต่งงาน )ไม่จดทะเบียน(  

   สมรส  ม่าย   แยกกนัอยู ่อยูกิ่นฉนัสามี ภรรยา 

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

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

 

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

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

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

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

14. ท่านมี Passport เล่มเก่าหรือไม่ ถา้มี ขอรายละเอียดดงัน้ี  

เลขพาสปอร์ต………………วนัออก ..………………. วนัหมดอาย ุ  .........................ออกให ้ณ ประเท ศ ............................ 

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

16. วซ่ีา Schengen ท่ีเคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา )โปรดระบุรหสัประเทศและเลขวซ่ีา(   ..............................  

 ไม่เคย  

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

17  .เคยถูกพิมพล์ายน้ิวมือเพื่อการขอวซ่ีาเชงเกน้ก่อนหนา้น้ี     

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

18   .ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่      

 ไม่เคย  

 เคยได้  )เหตุผลในการปฏิเสธ............................................. (............................... ............................................ 

19. ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านกัอยูข่องผูร้้องขอ 

 ตวัผูข้อวซ่ีาเอง     

 เช็คเดินทาง         

 บตัรเครดิต     

 เงินสด   

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

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

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

 

 
 การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีา ของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามที่
ระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีา
ท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี  

 
หมายเหตุ : ใช้เวลาท าการอนุมัติวซ่ีานับจากวนัย่ืนประมาณ 10-15 วนัท าการ เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ่อก
จากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด ในวนัย่ืนวซ่ีาหนังสือเดินทางต้องน าส่งเข้าสถานทูต
และระหว่างรอผลการอนุมัติวซ่ีา ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้  การย่ืนวซ่ีาแต่ละคร้ังกบับริษัททวัร์ จะต้องท าการ

*** กรณีทีส่ถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวนันัดสัมภาษณ์ด้วย *** 
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิม่เติม ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณา
เตรียมเอกสารเพิม่เติมให้ครบถ้วน ตามทีส่ถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพจิารณาอนุมัติ ออกวซ่ีาส าหรับ

สถานทูต ***   
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ย่ืนวซ่ีา ประเภทหมู่คณะ เท่าน้ัน โดยการย่ืนเป็นหมู่คณะ ต้องมีจ านวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศูนย์รับย่ืน จะเป็นผู้ก าหนดวนั
ย่ืนวซ่ีาเท่าน้ัน ถ้าหากผู้เดินทางไม่สามารถไปย่ืนวซ่ีาในวันทีก่ าหนดได้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม. 
 
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 
** เอกสารมีและขั้นตอนการเดินทางมีการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา กรุณาอพัเดททุกคร้ังก่อนการเดินทาง** 
ระหว่างเดินทาง 
ตอ้งแสดงเอกสารอย่างใดอย่างหน่ึงในการเดินทางเขา้สหพนัธ์ฯไม่วา่โดยช่องทางใด 
1. แสดงผลตรวจ RT-PCR หรือ Professional ATK ท่ีออกภายใน 48 ชัว่โมงนบัถึงการเดินทางออกจากประเทศตน้ทางท่ี
เดินทางมาถึงสหพนัธ์ฯ 
2. ตอ้งแสดงเอกสารรับรองการไดรั้บวคัซีน โดยตอ้งเป็นวคัซีนท่ีไดรั้บการรับรองใหใ้ชใ้นอียู 
3. ประวติัการป่วยติดเช้ือฯ (ผลการตรวจเช้ือแบบ PCR Test อายุอยา่งนอ้ย 28 วนั แต่ไม่เกิน 90 วนั 
**หากตอ้งตรวจโควดิหลงัจากถึงประเทศตน้ทางตามมาตรการเขา้-ออกประเทศโดยมีเจา้หนา้ท่ีฯ มาท าการตรวจ RT-PCR  
(ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์)** 
มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย )ตั้งแต่ 1 ก .ค . 65 เป็นต้นไป( 
ผู้มีสัญชาติไทย และ ชาวต่างชาติ (อาจมีการเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัประกาศจากรัฐบาล) 
- ไม่ตอ้งลงทะเบียน Thailand Pass 
- เดินทางเขา้ประเทศโดยไม่ตอ้งกกัตวัและไม่ตอ้งตรวจหาเช้ือโควดิ-19 เม่ือมาถึง 
- ตอ้งแสดงเอกสารรับรองการไดรั้บวคัซีน หรือหากไม่ไดรั้บวคัซีน/รับวคัซีนไม่ครบ ใหแ้สดงผลตรวจ RT-PCR หรือ 
Professional ATK ท่ีออกภายใน 72 ชัว่โมงก่อนเดินทาง 
 

หมายเหตุ : แต่ละประเทศมีเง่ือนไขให้นักท่องเที่ยวจะต้องมีประกนัสุขภาพและประกันการเดินทางที่แตกต่างกนั (ค่าประกนั
สุขภาพไม่รวมอยู่ในค่าทวัร์ ค่าใช้จ่ายขึน้อยู่แต่ละประเทศน้ันๆ) และเง่ือนไขต่างๆข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ทั้งนีท้างบริษัทฯ ยดึตามประกาศของทางรัฐฯและประเทศที่เดินทางเป็นหลกั ทาง
บริษัทฯจะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ  *กรุณาอ่านเง่ือนไขข้อตกลงอย่างละเอยีดก่อนท า
การจองทวัร์หรือช าระเงิน*  จากน้ันจะถือว่าผู้เดินทางรับทราบตามข้อก าหนด หากเกิดความเสียหายใดๆขึน้ ทางบริษัทฯจะ
ไม่รับผดิชอบทุกกรณี 
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                                                             หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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