
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Germany Netherland 
Belgium France 

9 DAYS 6 NIGHTS 
 

       Day1   กรุงเทพฯ - ประเทศโอมาน  
 17:30น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ    

   ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน OMAN AIR (WY) โดยมีเจ้าหน้าท่ี    

   บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.40 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน OMAN AIR  

   เท่ียวบินท่ี WY816 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง) 

   (เวลาประเทศโอมานช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) 

    23.35 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน (เวลาท้องถิ่น) นำท่านแวะพัก

   เปล่ียนเครื่องเพื่อเดินทางสู่ประเทศเยอรมนี 

   (รอแวะเปล่ียนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง 25 นาที) 

 



 

 

 

 Day 2   ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต – แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร-์ โคโลญ  
     ช้อปปิ้งเอ้าท์เลท DESIGNER OUTLET ROERMOND           
   

 02.00 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบิน 

    OMAN AIR เท่ียวบินท่ี WY115 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)   

  07.05 น.  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี นำท่านผ่านพิธีการตรวจคน

    เข้าเมืองศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย  

    นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมอืงแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐเฮ็สเซินและ

    ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี อิสระให้ท่านเดินเล่น จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) 

    ซึ ่งเป็นจัตุรัสที ่มีชื ่อเสียงเก่าแก่ที ่สุดในเมือง อีกทั ้งด้านข้างยังมี ศาลาว่าการเมือง  

    (The Romer) ห ร ื อ  Frankfurt City Hall แ ล ะ  ม ห า ว ิ ห า ร แ ฟ ร ง ก ์ เ ฟ ิ ร์ ต 

     (Frankfurt Cathedral) มีอีกชื่อนึงว่า “มหาวิหารเซนต์บาร์โธโลมิว” มหาวิหารแห่งน้ี 

    นับว่าเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของเมือง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิก ที่มีความสูง 95 เมตร  

    มหาวิหารน้ีเป็นดั่งศูนย์รวมใจของคนในชาติเยอรมนี และเป็นโบสถ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมือง 



 
 
                   เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

        บ่าย    จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) (ระยะทาง 190 กม. ประมาณ 2.30 ชม.) 

     เมืองใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศเยอรมนี และเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุด ตั้งอยู่

     ริมสองฝั่งแม่น้ำไรน์ สถาปัตยกรรมมีการผสมกันระหว่างสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่และ

     เก่าอย่างลงตัว นำท่านชมความงดงามตระการตาบริเวณภายนอกของ มหาวิหาร

     โคโลญ (Cologne Cathedral) อายุกว่า 900 ปี ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก

     จากองค์การยูเนสโก (UNESCO) โดดเด่นด้วยหอคอยคู่ และสถาปัตยกรรมโกธิก

     ท่ีจัดเป็นแลนด์มาร์กของเมืองโคโลญ คู่กันกับสะพานโฮเอินซอลเลิร์น  

     (Hohenzollern Bridge) สะพานข้ามทางรถไฟที่ทอดข้ามแม่น้ำไรน์ จากนั้นนำ

     ท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่ารอบมหาวิหาร ชมอาคารต่างๆที่การบูรณะให้เหมือนเก่า

     และยังคงถูกรักษาให้มีสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นศาลากลางเมือง หรือ

     โบสถ์ต่างๆ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
    นำท่านเดินทางสู่  DESIGNER OUTLET ROERMOND (ระยะทาง 94 กม. ประมาณ 1.30 ชม.) 
    ให้ได้สนุกกับการช้อปป้ิง 

   เดินทางสู่ ดุสเซลดอร์ฟ 
 
 เย็น  อิสระอาหารเย็น 
   ท่ีพัก Mercure Hotel Dusseldorf Airport หรือเทียบเท่า 
 

 Day 3   หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคานส์ -ล่องเรือหลังคากระจก  

   Coster Diamonds – ดัมสแควร ์

   เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

   เดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม (Volendam) (ระยะทาง 228 กม. ประมาณ 3 ชม.) 

   เป็นเมืองประมงทางทะเลท่ีมีความโดดเด่นในเรื่องของท่าเรือและหมู่บ้านชาวประมงอันแสน

   คึกคัก รวมไปถึงลักษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์ ซึ่งปัจจุบันยังคงได้รับการ

   อนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี  

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
  เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  บ่าย   เดินทางไปยัง หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคานส์ (Zaanse Schans) ต้ังอยู่ทางตอนเหนือ
    ของอัมสเตอร์ดัม ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ท่ี
    ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาต้ังแต่ศตวรรษท่ี 17-18 โดยทำหน้าท่ีผลิต
    น้ำมันจากดอกมัสตาร์ด กระดาษงานไม้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   นำท่าน ล่องเรือกระจก ชมความสวยงามรอบเมืองอัมสเตอร์ดัม เพลิดเพลินไปกับสถานท่ี

   สำคัญต่างๆ ร้านค้าสองข้างทาง และวิถีชีวิตของผู้คน จากน้ันรับชมการ สาธิตการ 

   เจียระไนเพชร (Coster Diamonds) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์

   ได้รับการยกย่องว่าดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    จากน้ัน เท่ียวชมรอบเมืองอัมสเตอร์ดัม ถ่ายภาพความสวยงามกับ พระราชวังหลวง 

   อัมสเตอร์ดัม (Royal Palace) (ด้านนอก) อาคารที่หรูหราและโอ่อ่าที่สุดของเนเธอร์แลนด์ 

   จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) เป็นสัญลักษณ์ของอัมสเตอร์ดัมท่ีเต็มไปด้วยกล่ินอาย 

    ของประวัติศาสตร์ เป็นย่านที่รายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้า 

   ร้านอาหาร และคาเฟ่  

    
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
    อิสระช้อปปิ้ง ย่านคาลเวอร์สตรัส (Kalverstraat) เป็นถนนช้อปปิ้งที่พลุกพล่าน สินค้า

   แฟชั่นแนวไฮสตรีททั้งรองเท้าและกระเป๋า เปิดประสบการณ์กับ ย่านโคมแดง (Red Light 
   District) แหล่งท่องเที่ยวยามราตรี แสงสียามค่ำคืนและบรรยากาศของสาวงามตู้กระจกท่ี
   ให้บริการแบบถูกกฎหมายตลอดเส้นทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็น 

    เดินทางกลับสู่ท่ีพัก Coredon Village หรือเทียบเท่า 

 Day 4   อัมสเตอร์ดัม – เคอเคนฮอฟ - บรัสเซลส ์       

 เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 
 

    นำท่านเข้าสู่อุทยานดอกไม้ “เคอเคนฮอฟ” ที่รวบรวมดอกไม้นานาพันธุ์จากทั่วโลก และ

   ดอกทิวลิปสัญลักษณ์ของประเทศ ชมการแต่งสวนท่ีสวยงาม พร้อมดอกทิวลิปสีสัน 

   ละลานตา (Keukenhof  2023 เปิดให้เข้าชม 23 มีนาคม - 14 พฤษภาคม) แล้วนำชม

   โรงงาน ผลิตรองเท้าไม้ ชมการสาธิตวิธีการทำรองเท้าไม้ พร้อมเลือกซื้อหาของที่ระลึก

   มากมาย หรือถ่ายรูปคู่กับกังหันลมเป็นท่ีระลึก 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

              เท่ียง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

              บ่าย   เดินทางเข้าสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเย่ียม   

   นำท่านถ่ายรูปคู่  อะตอมเมียม (Atomium) ประติมากรรม รูปอะตอมมหึมา สัญลักษณ์

   จากการรวมตัวครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเม่ือปี ค.ศ. 1959 ถ่ายรูปด้านนอกกับ 

   พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลส์ (Royal Palace of Brussels) เป็นสถานที่ที่กษัตริย์เบล

   เยี่ยมใช้เป็นที่ประทับทรงงานและปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ถ่ายรูปคู่รูปปั้นเด็กชาย

   กำลังฉี่ (Manneken Pis) ประติมากรรมที่ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ในการแสดงความเข้มแข็ง 

และสามัคคีของชาวบรัสเซลส์ มาตั้งแต่การรอดพ้น

จากความเสียหายอย่างน่าอัศจรรย์ ใน 

 



 

    เหตุการณ์ปฎิวัติฝรั่งเศส บริเวณจัตุรัสกรองด์ปลาส (Grand-Place) จัดเป็นหนึ่งในจตุรัส

   ที่สวยงามที่สุดในยุโรป เป็นสถานที่ซึ่งเป็นจุดรวมของอาคารและสถาปัตยกรรมที่สวย

   งามและเก่าเเก่เเบบบาร็อก โกธิก เเละนีโอโกธิก  

    ศาลาว่าการกรุงบรัสเซลส์ (Brussels Town Hall) เป็นสถาปัตยกรรมเก่าเเก่ เเละเป็น

   อาคารท่ีถือว่างดงามมาก มีจุดเด่นอยู่ท่ียอดแหลมของหอแขวนระฆัง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    อิสระให้ท่านช้อปป้ิงตามอัธยาศัยท่ี ถนน Avenue Louise เป็นถนนท่ีมีชื่อเสียง เรียงราย

   ไปด้วยร้านเส้ือผ้าแฟชั่นระดับไฮเอนด์  

 เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   *** เมนูเลื่องช่ือ หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว *** 

   ท่ีพัก Ramada Brussels Woluwe หรือเทียบเท่า   

 

  Day 5   บรัสเซลส์ – เมืองบรูกส์ – ปารีส  
 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

    เดินทางเข้าสู่ เมืองบรูกส์(Bruges) (ระยะทาง 98 กม. ประมาณ 1.30 ชม.) เมืองมรดกโลก

    ริมทะเลสาบแห่งเบลเยี่ยม เมืองขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยความสวยงาม เรียบง่าย ท่ามกลาง

    บรรยากาศสบายๆ จากภูมิทัศน์ที่แวดล้อมไปด้วยแม่น้ำลำคลอง และวิถีชีวิตที่ไม่เร่งรีบ

    ของชาวเมือง แต่ก็ยังคงไว้ซึ ่งคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  

    เท่ียวชม จัตุรัสกลางเมืองบรูกส์ (Markt Square) ใจกลางเมืองท่ีแวดล้อมไปด้วย 

    สถาปัตยกรรมสำคัญอย่าง ศาลาว่าการเมืองบรูกส์ (Brugels Town Hall) อาคารสไตล์

    กอธิค (Gothic) ท่ียังคงเป็นท่ีต้ังหน่วยงานต่างๆ ของเมืองอยู่จนถึงปัจจุบัน  หอระฆัง 

    ประจำเมือง (Belfry of Bruges) ยังทำหน้าที่ส่งเสียงเพลงอันไพเราะจากระฆังจำนวน 48 

    ใบท่ีติดต้ังอยู่ภายในหอ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เท่ียง   อิสระอาหารกลางวัน 

             บ่าย   ออกเดินทางเข้าสู่  มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของฝรั่งเศส สถานที่ในฝันแห่งหน่ึง

   ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำแซนบริเวณตอนเหนือของประเทศ หนึ่งใน

   ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีล้ำสมัยแห่งหน่ึงของโลก เมืองแห่งศิลปะ  

   วัฒนธรรม แฟชั่น การศึกษา อบอวลไปด้วยความโรแมนติกเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ 

     และความสวยงามของมหานครแห่งน้ี  

             เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

    ท่ีพัก Ibis Styles Roissy CDG หรือเทียบเท่า  

 

           Day 6    ปารีส - พระราชวังแวร์ซาย -ประตูชัย - หอไอเฟล - ล่องเรือแม่น้ำแซนน ์

            

  เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

    นำท่าน เข้า ชมพระราชวังแวร์ซาย (Versailles Palace)ชมความหรูหราอลังการของ

   พระราชวังที่สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดงานศิลปะมากมาย ซึ่งทั่วโลกยกย่องว่าพระราง

   วังแวร์ซาย เป็นที่รวบรวมเอกลักษณ์แห่งศิลปกรรมของฝรั่งเศส และที่ประทับต่างๆของ

   ราชวงศ์บูร์บงต้ังแต่สมัยพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 

 

 
 



 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

   บ่าย   นำท่านผ่านชมลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de  la Concord) ในสมัย
    ปฏิวัติฝรั่งเศส ถนนสายโรแมนติก ชองป์ เอลิเซ่ (Champs   Elysees) ซึ่งได้รับการขนาน
    นามว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลกที่เต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมจากดีไซเนอร์ชื่อก้องโลก
    และยังคงรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมของตึกในสมัยโบราณ ประตูชัย สัญลักษณ์แห่งชัย
    ชนะของนโปเลียน ถ่ายรูปที่ระลึกกับ หอไอเฟล  แลนด์มาร์คแห่งปารีส หอคอยโครงสร้าง
    เหล็กท่ีมีความสูงสง่า ท่ีเป็นหน่ึงในจุดหมายปลายทางของนักท่องเท่ียวท่ัวโลก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    นำท่าน  ล่องเรือ บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เรือชมวิวแม่น้ำแซนน์ ที่ไหลผ่านใจกลาง

   กรุงปารีส ชมความงามของสถาปัตยกรรมอันโอ่อ่าสองฝั่งแม่น้ำ เช่น พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ 

   เกาะกลางแม่น้ำอีลเดอลาซิติ มหาวิหารนอเทรอดาม รูปปั้นเทพีเสรีภาพ หอไอเฟล หนึ่งใน

   ความประทับใจท่ีไม่ควรพลาดเม่ือมาเยือนปารีส 

 
 
            เย็น    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร *** เมนูเอสคาโก้ ***  
    ท่ีพัก Ibis Styles Roissy CDG หรือเทียบเท่า 
 

         Day 7    ลาวัลเลย์ วิลเลจ  - ถนนชองป์ เอลิเซ ่
            เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

    จากน ั ้ น  นำท ่ าน เด ินทางส ู ่  ลาว ัล เล ย์  ว ิล เลจ  เอาท ์ เลท  ( La Vallee Village)    

   อิสระให้ท่านช้อปป้ิงท่ี ลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท (La Vallee Village) เป็นเอาท์เลท 

   จำหน่ายสินค้าแบรด์เนมชื่อดังต่างๆ เช่น Fendi , Gucci, Celine,  

    Dolce & Gabbana, Versace  

  เท่ียง   อิสระอาหารเท่ียง 

             บ่าย      นำท่านเดินทางสู่  ถนนสายโรแมนติก ชองป์ เอลิเซ่ (Champs Elysees) นั้นเป็นถนนใน

   เขตท่ี 8 ของกรุงปารีส มีความสวยงามมากท่ีสุดของปารีส และมีชื่อเสียงอย่างมาก เพราะ 

 
 



 

    เป็นถนนที่เต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารหรูหราที่มีชื่อเสียงอย่างมากตลอดสองข้าง

   ทางมีต้นเชสต์นัตปลูกอยู่สองข้างทาง  

    อิสระให้ท่านได้สนุกกับการช้อปปิ้งต่อกับแบรนด์ดังๆ เช่น Laduree ร้านขนมมาการ็อง 

   ชื่อดังอย่างLadurée เลือกซื้อเครื่องหอม ผลิตภัณฑ์ L’Occitane, Guerlain 

    เป็นแบรนด์น้ำหอมและเครื่องสำอางสัญชาติฝรั่งเศสท่ีมีชื่อเสียงโด่งดัง  

    เดินช้อปป้ิงเสร็จแล้วยังแวะถ่ายรูปเช็คอินกับประตูชัยฝรั่งเศสได้อีก Chanel,  

   Valentino, Cartier,Disney,Boss,Dior,Louis Vuitton หรือ จะไปท่ีถนน Montaigne   

   จะมีสินค้า Dior , Givenchy Loewe  หรือ จะไปเลือกซื้อ Hermes ท่ีถนน George 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เย็น  อิสระอาหารเย็น 
   ท่ีพัก Ibis Styles Roissy CDG หรือเทียบเท่า  



 
 

 Day 8   ย่านมงมาร์ต - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร ์- ห้างแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์–  
    ท่าอากาศยาน ชาร์ล เดอ โกล 
         เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

    เดินทางเข้าสู่ ย่านมงมาร์ต (Montmartre ) ต้ังอยู่ทางตอนเหนือของมหานครปารีส  

    เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีบนเนินสูง จึงทำให้สามารถมองเห็นวิวของปารีสได้เเบบพาโนรามา  

    ย่านน้ีถูกขนานนามว่าเต็มไปด้วยจิตวิญญาณของศิลปิน  ชมมหาวิหารซาเครเกอร์  

    (Bassilica of Sacre Coeur) (ด้านนอก) ตัวโบสถ์น้ันถูกสร้างขึ้นในสไตล์ไบเซนไทน์  

    (Byzantine-style) ตัววิหารซาแครเกอร์ก่อจากหินปูนทราเวอร์ทีน เป็นหินท่ี 

    โดดเด่นเรื่องการทนต่อสภาวะอากาศส่งผลให้ตัววิหารเองยังคงความงดงามมาได้จนทุก

    วันน้ี   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    นำท่าน ชมความงาม พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (ด้านนอก) หรือพระราชวังลูฟวร์ในอดีต เป็น

   พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและโด่งดังที่สุดของปารีส เป็นที่รวบรวมงานศิลปะที่มีค่าที่มีของโลก
   จำนวนมหาศาล และ มหาวิหารน็อทร์ดามแห่งปารีส มหาวิหารสูงตระหง่านสมัยศตวรรษ
   ท่ี 13 ท่ีมีเสาค้ำยันลอยและรูป สลักการ์กอยล์  

 



 
   เท่ียง   อิสระอาหารเท่ียง 

               บ่าย   อิสระให้ท่านช้อปป้ิง ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galeries Lafayette) ห้างหรูท่ีมี 

   ชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม 

   อีกทั้งยังยิ่งใหญ่อลังการ สมกับเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีอายุมากกว่า 100 ปี เต็มไปด้วย

   สินค้าแฟชั่นแบรนด์เนม เครื่องสำอางมากมาย หรืออิสระถ่ายรูปกับสถาปัตยกรรมอันโดด

   เด่น เช่น โอเปร่ากานิเยร์ และบริเวณใจกลางเมือง หรือ ห้างลา ซามาริแตน (La  

   Samaritaine) ห้างสรรพสินค้าคอนเซ็ปต์สโตร์ที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งนับตั้งแต่เปิดทำการ

   เม่ือปี 1870 

    นำท่านเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล 

21.35 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน  

   OMAN AIR (WY) เท่ียวบินท่ี WY132 

 

Day 9    ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

         06.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน นำท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง 

   เพื่อเดินทางสู่ประเทศไทย    (รอแวะเปล่ียนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที) 

          08.50 น.  ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบิน OMAN AIR (WY) เท่ียวบินท่ี WY815 

          18.00 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

 



 

หมายเหตุ : เที่ยวบิน (สายการบินเป็นผู้กำหนด) โรงแรม เมนูอาหาร รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็น
ผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม *กรณีที่บางรายการไม่สามารถเป็นไปตามโปรแกรมที่กำหนดได้เนื่องจาก
สภาวะอากาศหรือสภาพการจราจรในแต่ละสถานที่นั้นๆ โดยทางตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็นรายการหรือพาหนะอื่นแทนและ
จะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ.

 

อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง  

Periods 
ราคา / ท่าน 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน พักเดี่ยว 

10 – 18  เม.ย. 66 73,333.- 18,000.- 

 

 
R ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ   
R ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
R ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม  
R  ค่ารถรับ-ส่งและนำเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขับรถท่ีชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน  
R  ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่
ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุม
ต่างๆ อันเป็นผลท่ีทำให้ต้องมีการปรับเปล่ียนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  เน่ืองจากการวางแพลน
ห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีมีการแยกห้องพัก โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional 
Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม
น้ันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
 กรณีท่ีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาสม 
R  ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
R  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
R ค่ามัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเท่ียวคอยบริการและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 



 
 
R ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 
T ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
T ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า  (ค่าวีซ่าโดยประมาณ 4,500-5,000 บาทขึ้นอยู่กับอัตรา
แลกเปล่ียนของสถานทูตกำหนด) 
T ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง,ค่าโทรศัพท์,ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซักรีด,
มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากท่ีทัวร์กำหนด และรวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่าง ๆ  เช่น อาหาร
เจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม อาหารทะเล เป็นต้น รวมไปถึงเครื่องดื่มท่ีส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ 
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจาก
โรคประจำตัว,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น  
T ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3,200 บาท ชำระท่ีสนามบินก่อนออกเดินทาง 
T ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
T ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกันการสูญหายจาก
มิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเข้ามาในโรงแรมท่ีพักและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน) 
T  ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี) 

 
1. ในการจองกรุณา ชำระค่าทัวร์มัดจำทัวร์ท่านละ 35,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ชำระตามท่ีบริษัทกำหนด 
ขออนุญาตตัดท่ีน่ังเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรอท่ีน่ังอยู่โดยอัตโนมัติ  และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 
35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางน้ัน ๆ  
2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ 
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ โรคระบาด 
5. เม่ือท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 

 

- ยกเลิกการเดินทางมากกว่า หรือ 30 วันก่อนเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการ 5,000 บาท และค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึ้น 
เช่น ค่าต๋ัวเครื่องบิน เป็นต้น 
- ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจำนวน  

อัตราค่าบริการนี ้ไม ่รวม 

เงื่อนไขการให้บริการ 

การยกเลิก 



 
 
- กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจำต๋ัวเครื่องบิน หรือค่าต๋ัวเครื่องบิน
เต็มจำนวน (กรณีออกต๋ัวเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (กรุณาตรวจสอบ
รายละเอียดเพิ่มเติม) 
- กรณีผู้เดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ, เจ็บป่วย, เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามท่ีทางสายการบินให้ระบุข้อความตาม
เงื่อนไขสายการบินน้ันๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีต่างประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการ
บินและบริษัทต่างประเทศ) ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำต๋ัว หรือค่า
ต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกต๋ัวเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่ากรณีท่ีท่านย่ืนวีซ่าแล้ว 

 
1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง 
2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพัก สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
สำคัญ 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำ
ร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล โรคระบาด หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานท้ังจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แต่ท้ังน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิ
การจัดหาน้ีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาต๋ัว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว เช่น การปรับขึ้นของค่าภาษีน้ำมันจากสถานการณ์ปัจจุบัน โดยบริษัทจะเรียกเก็บตาม
จริง 
8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานมากกว่า 7 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่าน้ัน 
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง เช่น กระเป๋าสูญหายระหว่างการเดินทาง 

 

หมายเหตุ 



 
 

11. เน่ืองจากต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ เม่ือออกต๋ัวไปแล้วในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเครื่องบินไม่สามารถนำมาเล่ือนวันหรือคืนเงินได้  
12. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน 
13. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ังหมด  (โปรดแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อนทำ
การจอง) 
14. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่าน้ัน 
15. เม่ือท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 
16. เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้
กำหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามท่ี
สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกใน
การย่ืนวีซ่าเท่าน้ัน มิได้เป็นผู้พิจารณาวีซ่าให้กับท่าน 
 
17. กรณีวีซ่าท่ีท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึ้น
ดังต่อไปน้ี 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆท้ังส้ินแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ
พิจารณา 
-  ค่ามัดจำต๋ัวเครื่องบิน หรือต๋ัวเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซึ่งต๋ัวเป็นเอกสารท่ีสำคัญในการย่ืนวีซ่า หากท่าน
ไม่ผ่านการพิจารณา ต๋ัวเครื่องบินถ้าออกต๋ัวมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านต้องถูกหัก
บางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 180 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกต๋ัวท่านจะเสียแต่ค่ามัด
จำต๋ัวตามจริงเท่าน้ัน 
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ทางบริษัทจะคิดค่าบริการตาม
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงในต่างประเทศ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 
-  หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100% 
- ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และ
จะสำรองต๋ัวเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะตรวจสอบกับพนักงานขายให้
มีการยืนยันการออกเดินทาง 100% ก่อนท่ีจะสำรองยานพาหนะ 
 
 



 
 

 
1.หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า (หากมี
หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการย่ืนวีซ่าด้วย)  
2.รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 น้ิว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรงห้ามสวมแว่นตาหรือ
เครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ ไม่ย้ิมเห็นฟัน ขึ้นอยู่กับประเทศท่ีจะเดินทาง  ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และ
ด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้าอย่างชัดเจน 
3.หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด   
*กรณเีจ้าของกิจการ  หลักฐานทางการค้า เช่น หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมีชื่อผู้
เดินทาง หรือสำเนาใบเสียภาษีร้านค้า (ภพ.20) อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*กรณีพนักงาน หนังสือรับรองการทำงาน (ตัวจริง)เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือนและวันเริ่มงาน พร้อมสลิป
เงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดอืน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*กรณีข้าราชการ หนังสือรับรองจากต้นสังกัด (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือนและวันเริ่มงานพร้อมสลิป
เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*กรณีนักเรียนและนักศึกษา หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีศึกษา
อยู่ อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
(ชื่อ-สกุล ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “ TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ีย่ืน) 
4.หลักฐานการเงิน (Bank Statement)  
- กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้องมี
เลขท่ีบัญชีระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่
ถึง 6 หลัก สามารถแนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจำเพิ่มเติมในการย่ืนได้) ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ) 
- กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ท่ีมีสายเลือดเดียวกัน 
หรือ สามีภรรยา เท่าน้ัน) และต้องทำเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) ถ่ายสำเนาสมุดบัญชี 
หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใช้จ่าย เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ท่ีออกให้และผู้ท่ีถูก
รับรองค่าใช้จ่ายให้ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน 
- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ ์หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางท้ัง
สองคนต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากบิดา&มารดาซึ่งจดหมายต้องออกโดยท่ีว่าการอำเภอโดยระบุ
ประเทศและวันเดินทาง(ตัวจริง) 
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 
 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นวีซ่า (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตพร้อมสแกนนิ้วมือทุกท่าน) 



 
- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรท่ี
สถานทูตด้วย ท้ังสองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่าน้ัน) 
5.สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / สำเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี) 
6.สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / สำเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล อย่างละ 1 ชุด 
(ถ้ามี) 
 

แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าเชงเก้น 
โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน (กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 

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

2. ชื่อ-นามสกุลเดิมตอนเกิด (ภาษาอังกฤษ) 

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

3.  เพศ            ชาย                หญิง 

4. ท่ีอยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษ) 

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

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

รหัสไปรษณีย์…………………………………….…….. 

5. ท่ีอยู่พำนักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับสำเนาทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษ) 

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

…………………………………………………………………....

รหัสไปรษณีย์………………………………………..……… 

อีเมล์แอดเดรส...……………………………………………………………………………………………………….. 

6. โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ) ………………………………………  โทรศัพท์บ้าน (ถ้ามี) ……………………………… 

7. ท่านมีแพ้อาหาร และทานอาหารได้ทุกประเภทหรือไม่  (ถ้าไม่ได้หรือแพ้อาหารโปรดระบุ เช่น ไม่ทานเน้ือวัว , แพ้กุ้ง)  

 แพ้อาหาร (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………… 

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

 ได้ทุกประเภท 

8. อาชีพปัจจุบัน 

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

ตำแหน่งงาน (ตรงกับท่ีระบุในหนังสือรับรองการงาน) 

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

 



 

9. ชื่อสถานท่ีทำงาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย หากประกอบกิจการค้าขาย) โปรดระบุอย่างชัดเจน  

(ท่ีอยู่ท่ี

ทำงาน)…………………………………………………………………………………………................................. 

รหัสไปรษณีย์ …………........โทรศัพท์ท่ีทำงาน…………………………………………

อีเมล์………………………….… 

10. รายได้ต่อเดือน 

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

11. สถานภาพ          โสด  หย่า  แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 

   สมรส  ม่าย   แยกกันอยู่ อยู่กินฉันสามี ภรรยา 

12. ชื่อ-สกุลคู่สมรส (ถ้ามี)……………………………………………………………………….………………… 

วัน/เดือน/ปี เกิด...............................…...สถานท่ีเกิด……………...……...……………….…………… 

 

13. ชื่อ-สกุลของบิดา 

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

วัน/เดือน/ปี เกิด...............................................……………………...สถานท่ีเกิด…………….........……...….. 

14. ชื่อ-สกุลของ

มารดา……………………………………………………………………………………………………… 

วัน/เดือน/ปี เกิด...............................................……………………...สถานท่ีเกิด……………...…………… 

15. ท่านมี Passport เล่มเก่าหรือไม่ ถ้ามี ขอรายละเอียดดังน้ี  

เลขพาสปอร์ต………………วันออก ..………………. วันหมดอายุ .........................  

ออกให้ ณ ประเทศ ............................ 

16. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์ (ท่ีท่านใช้แสดงกับสถานทูตเพื่อย่ืนคำร้องขอวีซ่า) 

……………………................. 

17. วีซ่า Schengen ท่ีเคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า)  .............................. 

 ไม่เคย  

 เคยได้  ใช้ได้ต้ังแต่วันท่ี .................................................... ถึงวันท่ี ..................................................................  

18. เคยถูกพิมพ์ลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้าน้ี     

 ไม่เคย  

 เคยได้ (กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ท่ีดำเนินการ หากทราบ)................................................................................ 

 

 



 

 

19.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่      

 ไม่เคย  

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

20. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักอยู่ของผู้ร้องขอ 

 ตัวผู้ขอวีซ่าเอง     

 เช็คเดินทาง         

 บัตรเครดิต     

 เงินสด   

 มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องค์กร)       

 กรุณาระบุชื่อ .............................................................     

 ความสัมพันธ์ ............................................................ 

 

 
• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอย่ืนคำร้องใหม่ก็ต้องชำระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

• กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า ของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

• ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ี
ระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี  
 
หมายเหตุ : ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันย่ืนประมาณ 15 วันทำการ เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารท่ี
ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด ในวันย่ืนวีซ่าหนังสือเดินทางต้องนำส่งเข้า
สถานทูตและระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้  การย่ืนวีซ่าแต่ละครั้งกับบริษัททัวร์  
 

*** กรณีท่ีสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงท้ังหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย *** 
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพ่ิมเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสาร

เพ่ิมเติมให้ครบถ้วน ตามท่ีสถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ ออกวีซ่าสำหรับสถานทูต ***   



 
 
จะต้องทำการย่ืนวีซ่า ประเภทหมู่คณะ เท่าน้ัน โดยการย่ืนเป็นหมู่คณะ ต้องมีจำนวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนย์รับย่ืน จะ
เป็นผู้กำหนดวันย่ืนวีซ่าเท่าน้ัน ถ้าหากผู้เดินทางไม่สามารถไปย่ืนวีซ่าในวันท่ีกำหนดได้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 

หมายเหตุ : แต่ละประเทศมีเงื่อนไขให้นักท่องเท่ียวจะต้องมีประกันสุขภาพและประกันการเดินทางท่ีแตกต่างกัน (ค่าประกัน
สุขภาพไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่แต่ละประเทศน้ันๆ) และเงื่อนไขต่างๆข้างต้นสามารถเปล่ียนแปลงตามความ
เหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ยึดตามประกาศของทางรัฐฯและประเทศท่ีเดินทางเป็นหลัก ทาง
บริษัทฯจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ  *กรุณาอ่านเงื่อนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนทำ
การจองทัวร์หรือชำระเงิน*  จากน้ันจะถือว่าผู้เดินทางรับทราบตามข้อกำหนด หากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น ทางบริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 
หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

Ø สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 

Ø จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

Ø หรือโทร 02-234-5936 

 
 
 
 

 


