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เดินทางโดยสายการบิน Oman Air           

บริการด้วยเครือ่งบินใหม่ ดรีมไลน์เนอร ์
ทีนั่ง่กว้างให้ท่านสะดวกสบาย พร้อมบริการเครือ่งดืม่ ตลอดการเดินทาง  

พร้อมระบบ Entertainment บนเครือ่งด้วยจอส่วนตวัทุกทีนั่ง่ 

 
วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู - ท่าอากาศยานนานาชาติมสักตั -  มิวนิก เยอรมนี   
05.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 6 

เคาน์เตอร์ M สายการบิน OMAN AIR (WY) โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยต้อนรบัและอ านวยความ
สะดวกด้านเอกสารการเดินทาง 

***เท่ียวบินหรือเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลง ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสายการบินเป็นผู้ก าหนด***  
ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากการจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นสิทธ์ิของทางเจ้าหน้าท่ี

เชค็อิน ซ่ึงทางบริษทัไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
09.10 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมสักตั ประเทศโอมาน โดยสายการบนิ OMAN AIR เทีย่วบนิที่ 

WY818 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง) (เวลาประเทศโอมานช้า
กว่าประเทศไทย 3 ชัว่โมง) 

12.05 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติมสักตั ประเทศโอมาน (เวลาท้องถ่ิน) น าท่านแวะพกัเปลีย่นเครื่อง
เพือ่เดนิทางสูป่ระเทศเยอรมนี (รอแวะเปลีย่นเครื่องประมาณ 2 ชัว่โมง) 

14.10 น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมนี โดยสายการบนิ OMAN AIR เทีย่วบนิที ่
WY123 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง 50 นาท)ี  

19.00 น. ถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตมิวินิก ประเทศเยอรมนั น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ,ศุลกากร และรบั
สมัภาระเรยีบรอ้ย (เวลาประเทศเยอรมนีชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง)   

 น าท่านเดนิทางเขา้ทีพ่กั ณ Hotel Munich South Messe หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
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วนัท่ีสอง   มิวนิก – พระราชวงันิมเฟนเบิรก์ - มาเรียนพลทัซ์ - ออสเตรีย อินสบ์รคู – หลงัคาทองค า 
                                                                                                                                      เช้า / กลางวนั / เยน็    
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านแวะถ่ายภาพดา้นหน้า พระราชวงันิมเฟนเบิรก์ (Nymphenburg Palace) นิมเฟนเบริก์

เป็นวงัฤดูรอ้นของ พระราชวงศ์ผูก้ครองบาวาเรยีผูร้เิริม่สรา้งปราสาทคอื เฟอรด์นิานด์ มาเรยี เจา้ชายอี
เลค็เตอรแ์ห่งบาวาเรยี และเฮน็เรยีตตา อเด ลเลดแห่งซาวอย ตามแบบของสถาปนิกอากอสตโินบาเรลลิ
ในปี ค.ศ. 1664 หลงัจากทรงม ีพระโอรสองคแ์รก, แมก็ซมิลิเลยีน ที ่2 เอม็มานูเอลเจา้ชาย อเีลค็ เตอร์
แห่งบาวาเรยีสว่นกลางของวงสัรา้งเสรจ็ในปีค.ศ. 1675  

 
 

จากนัน้น าท่านสู่บรเิวณ มาเรียนพลสัซ์ (Marienplatz) ในเขตเมอืงเก่าทีเ่ป็นเหมอืนจุดเริม่ต้นของการ
ท าความรู้จกักบัมวินิค ปัจจุบนัใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรบังานพธิตี่างๆ ทีส่ าคญัของเมอืง ทีบ่รเิวณจตัุรสัมา
เรยีนพลสัซน์ี้เองทีเ่ราจะไดเ้หน็ ศาลาว่าการใหม่ (New Town Hall) ทีไ่ดใ้ชท้ าการแทนศาลาว่าการเก่า
ตัง้แต่ปี 1874 เหน็ไดง้่ายดว้ยหอคอยแหลมสูงและการออกแบบและตกแต่งอย่างประณีตไม่แพป้ราสาท
หรอืพระราชวงั บรเิวณใกลก้นันัน้เป็น ศาลาว่าการเก่า (Old Town Hall) อาคารสขีาวสะอาดหลงันี้เป็น
ศาลาว่าการของเมอืงมวินิคมาตัง้แต่ปี 1310 แม้จะผ่านมากว่า 700 ปี แต่ก็ยงัสวยและสง่าด้วยศลิปะ
สไตล์โกธคิ, โบสถพ์ระแม่มารี (Frauenkirche-Church of Our Lady) เป็นโบสถ์ทรงหวัหอมคู่ที่สร้าง
ดว้ยอฐิแดงสูง 99 เมตร ซึ่งนับไดว้่าเป็นอกีสญัลกัษณ์หนึ่งของเมอืงมวินิคเช่นกนั จากนัน้อสิระให้ท่าน
เดนิเล่น หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมตามอธัยาศยั 
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เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองอินส์บรคู (Innsbruck) ประเทศออสเตรีย (ระยะทางประมาณ 163 กม./ 2.30 
ชม.) เมอืงทีม่กีารผสมผสานระหว่างธรรมชาต ิประวตัศิาสตร ์และวฒันธรรมอย่างมเีอกลกัษณ์ น าท่าน
ชมทศันียภาพอนังดงามของเมอืงรมิแม่น ้าอินส์แห่งเทือกเขาแอลป์แห่งนี้ นอกจากนี้อินส์บรูคยงัเป็น
เมอืงต้นก าเนิดของเครื่องแก้วครสิตลัชื่อดงัทีสุ่ดในโลกอย่าง ชวารอฟสก้ี ชมย่านเมอืงเก่า ถ่ายรูปกบั 
หลงัคาทองค า (Golden Roof) ระเบยีงที่ประทบัทอดพระเนตรเทศกาลต่าง ๆของจกัรพรรดแิมกซีมี
เลียนที่ 1 ที่ สร้างขึ้นด้วยความประณีตละเอียดอ่อน ตกแต่งด้วยกระเบื้องทองแดงปิดทองค าแท้ถึง 
2,657 ชิน้ และมอีายุเก่าแก่กว่า 500 ปี จนกลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงตกแต่ง 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Alp Hotel หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
  



  

 VMUC86WY-8A 

5 | P a g e  

 

วนัท่ีสาม  อินสบ์รคู - ซานตา มาดดาเลน่า – โบสถซ์านตา แมดดาลีน่า – คอรติ์น่า ดอมปาสโซ่ - ทะเลสาป
มิสุริน่า - Noventa                         เช้า/กลางวนั /เยน็ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่เมอืง ซานตา มาดดาเลน่า (Santa Maddalena) เมอืงเล็กๆ กลางหุบเขาทางตอน

เหนือของอติาลทีี่ตัง้อยู่ที่ความสูงถงึ 1,339 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล รายล้อมไปด้วยเทอืกเขาสูง เป็น
เมอืงยอดนิยมในช่วงฤดูหนาวเพราะมเีสน้ทางสกสีวยๆ และมสีกลีฟิต์ขึน้ไปยงัภูเขาดา้นบน และถ้าเป็น
ช่วงฤดใูบไมผ้ลแิละฤดูรอ้นทีเ่มอืงซานตา มาดดาเลน่าแห่งนี้กจ็ะแปรเปลีย่นเป็นทุ่งหญ้าสเีขยีวสดใส สด
ชื่นสบายตา น าท่านถ่ายรูปกบั โบสถซ์านตา มาดดาเลน่า (Santa Maddalena Church) สญัลกัษณ์  
ส าคญัของหมู่บ้านแห่งนี้ตัง้อยู่บริเวณตีนภูเขา Ruefen เป็นโบสถ์ที่อุทิศแด่ เซนต์มาดดาเลน่า (St. 
Maddalena) เป็นสิง่ก่อสร้างที่อยู่คู่เมอืงมาไม่ต ่ากว่า 600 ปี ด้านในนัน้ออกแบบและตกแต่งดว้ยศลิปะ
สไตล์บาโรคอย่างวิจิตรงดงาม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมือง คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ (Cortina 
D’Ampezzo) (ระยะทางประมาณ 111 กม./ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) 

  
 

เมอืงสกรีสีอร์ทที่อยู่ในอุทยานแห่งชาตเิทอืกเขาโดโลไมท์ โดยอยู่สูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,219 
เมตร เป็น Best of The Alps เพยีงแห่งเดยีวของอติาลทีี่ดทีีสุ่ดในโลก เคยใชเ้ป็นสถานทีจ่ดัการแข่งขนั
กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี ค.ศ.1956 และเคยเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ เจมส์ บอนด์ 007 ตอน 
FOR YOUR EYE ONLY  นอกจากนี้ยงัไดร้บัการขนานนามใหเ้ป็น ไข่มุกแห่งเทือกเขาโดโลไมท์ เป็น
เมอืงตากอากาศตลอดปีของนักท่องเที่ยว นอกจากเป็นสถานที่เล่นสกแีลว้ ในหน้ารอ้นนักท่องเที่ยวยงั
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นิยมมาปีนเขา Hiking ทีเ่มอืงนี้อกีดว้ย อสิระใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืง ถ่ายภาพ และเลอืกซื้อของทีร่ะลกึ
ตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
แวะถ่ายภาพ ทะเลสาบมิสุริน่า (Misurina Lake) (ระยะทาง 15 กม./ 45 นาท)ี ทะเลสาบสเีขยีวมรกตที่
หลบซ่อนตัวในพื้นที่รายล้อมไปด้วยป่าสนแห่งเทือกเขาแอลป์ ในระดบัความสูง 1,754 เมตรเหนือ   
ระดบัน ้าทะเล ทีน่ี่เป็นสถานทีท่่อ งเทีย่วทีส่ าคญัอกีแห่งหนึ่งในโดโลไมท์ และเป็นทะเลสาบที่ถูกถ่ายรูป
มากทีสุ่ดแห่งหนึ่ง เนื่องดว้ยความสวยงามของทะเลสาบ น าท่านเดนิเล่นชมววิทะเลสาบ อสิระถ่ายภาพ
บรรยากาศเกบ็ภาพความประทบัใจ จากนัน้น าท่านมุ่งหน้าสูเ่มอืง Noventa (ระยะทาง 173กม./ 3 ชม.) 

 
   
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Amedia Hotel Noventa หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีส่ี   Designer Outlet Noventa Di Piave – เมืองพราโต้                                        เช้า / - / เยน็                                                                                                                   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  พาท่านชอ้ปป้ิง ณ DESIGNER OUTLET NOVENTA DI PIAVE เอาทเ์ลท็ทีใ่หญ่และมสีนิคา้หลากหลาย
ทีสุ่ด มเีวลาใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น า อาทเิช่น PRADA, DOLCE GABBANA, BOTTEGA, 
VENETA, GUCCI, BURBERRY, FENDI, JIMMY CHOO, TOD’S, VELENTINO 

**อิสระอาหารกลางวนัเพื่อความสะดวกในช้อปป้ิง** 
  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ เมืองพราโต้ Prato (ระยะทาง 283 กม./ 4.15 ชม.) เมอืงส าคญัอกี

เมอืงหนึ่งในแคว้นทสัคานี ตัง้อยู่บนระดบัความสูง 768 เมตรจากระดบัน ้าทะเล และเป็นเมอืงใหญ่เป็น
อนัดบั 2 ในแควน้ทสัคานี และใหญ่เป็นอนัดบั 3 รองจากกรุงโรมและฟลอเรนซ ์  

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Charme หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
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วนัท่ีห้า  Sesto Fiorentino Station - เมืองฟลอเรนซ์ - มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเล – ปิซ่า 
 หอเอนปิซ่า                                                                                           เช้า / กลางวนั / เยน็    
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางไปยงั สถานีรถไฟ Sesto Fiorentino (ระยะทาง 16 กม./ 15 ชม.)  
   เดนิทางเขา้สู่เมอืง ฟลอเรนซ์ (Florence) โดยรถไฟ เมอืงทีไ่ดร้บัขนานนามว่าเป็นเมอืงศูนยก์ลางแห่ง

ศลิปะในยุคเรอเนสซองส ์ซึง่ลว้นแลว้แต่ม ีโบราณสถานส าคญั และมทีวิทศัน์ตามธรรมชาตทิีส่วยงามจน
ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลกจาก องคก์รยูเนสโก้เมื่อ ปี ค.ศ.1982 ท าใหท้สัคานีมชีื่อเสยีงในฐานะ
ดนิแดนท่องเทีย่วยอดนิยมระดบัโลก อติาล ีจากนัน้น าท่านชมความยิง่ใหญ่ และอลงัการของ มหาวิหาร
ซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วหิารของเมอืงฟลอเรนซ์ ที่ใหญ่เป็นอนัดบั 4
ของทวปียุโรป ซึ่งโดด เด่นดว้ยสถาปัตยกรรมทีใ่ชห้นิอ่อนหลายสตีกแต่งผสมผสานกนัไดอ้ย่างงดงาม 
น าชม จตุัรสัเดลลา ซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่งรายล้อมไปด้วยรูปปั้น อาท ิเช่น รปูปัน้
เทพเจ้าเนปจูน (Fountain of Neptune), วรีบุรุษเปอร์ซิอุสถอืหวัเมดูซ่า (Perseus with the Head of 
Medusa), รปูปัน้เดวดิ ผลงานทีม่ชีื่อเสยีงของ ไมเคลิ แองเจโล่ จากนัน้น าท่าน มารมิฝัง่แม่น ้าอารโ์น จะ
พบกบั สะพานเวคคโิอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ทีม่มีรีา้นขายทอง และอญัมณีอยู่ทัง้สองขา้ง สะพาน ให้
เวลาท่านอสิระเลอืกซือ้สนิคา้ทัง้ของฝาก ของทีร่ะลกึ รวมทัง้สนิคา้แฟชัน่น าสมยั 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) เมอืงแห่งศลิปะที่ส าคญัของอติาล ีเป็นเมอืงเล็กๆอยู่ทางตะวนัตก 

ของ Florence ด้านตะวนัตกของเมอืงตดิกบัทะเลเมดเิตอร์เรเนียน แม้ว่าจะเป็นเมอืงเล็กๆ แต่ Pisa ก็
เป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงและเป็นทีรู่จ้กัของนักท่องเทีย่วทัว่โลก (ระยะทาง 86 กม./ 1.15 ชม.) น าท่านเขา้สู่
บรเิวณ จตุัรสัดโูอโมแห่งปิซ่า หรอื จตัุรสักมัโป เดย ์มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ทีป่ระกอบดว้ย
กลุ่มอาคาร สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยเริม่จากหอพธิเีจิมนํ้ามนต์ (Baptistery of St. John) ที่
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ใหญ่ที่สุดในอติาล ีชมมหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่งดงามและหอเอนแห่งเมอืงปิซ่าอนัเลื่อง ชมหอ
เอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สญัลกัษณ์แห่งเมอืงปิซ่า 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยุคกลาง  
เริม่สรา้งเมื่อปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสรา้งต้องหยุดชะงกัลงไปเมื่อ
สร้างไปได้ถงึชัน้ 3 ก็เกดิการยุบตวัของฐานขึ้นมา และต่อมาก็มกีารสร้างหอต่อเตมิขึ้นอกีจนแล้วเสรจ็ 
โดยใช้เวลาสร้างทัง้หมดถึง 177 ปี โดยที่หอเอนปิซ่านี้ กาลิเลโอ บิดาแห่งวทิยาศาสตร์ ซึ่งเป็นชาว
อติาเลี่ยนไดใ้ชเ้ป็นสถานทีท่ดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่ว่า สิง่ของสองชิ้นน ้าหนักไม่เท่ากนั ถ้า
ปล่อยสิง่ของทัง้สองชิ้นจากทีสู่งพรอ้มกนักจ็ะตกถงึพืน้พรอ้มกนั จากนัน้ใหท้่านอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อ
สนิคา้ทีร่ะลกึราคาถูก ทีม่รีา้นคา้เรยีงรายอยู่มากมาย 

 
 
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Galilei หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหก  เมืองลา สเปเซีย (La Spezia) - ชิงเกว แตรเ์ร (Cinque Terre) – หมู่บ้านริโอ แมกจิโอเร่ (Rio - 
Maggiore)  – หมู่บ้านเวรน์าซซา (Vernazza)  - มานาโรล่า (Manarola) – เมืองมิลาน 

                      เช้า / - / เยน็                                                                                                     
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง ลา สเปเซีย (La Spezia) เมอืงในเขตลกิูเรยี ตอนเหนือของอติาลอียู่ 

ระหว่างเมืองเจนัว และ ปิซ่า ในบริเวณอ่าวลิกูเรหนึ่งในอ่าวที่มีความส าคัญทางด้านการค้าและ 
การทหาร เมอืงท่าทีเ่ป็นประตูสู่ 5 หมู่บา้นรมิทะเลทีส่วยทีสุ่ดในโลก (ระยะทางประมาณ 79 กม. / 1.15 
ชม.) น าท่านโดยสารรถไฟสู่ ชิงเกว แตรเ์ร (Cinque Terre) หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตัง้อยู่บรเิวณรมิชายฝัง่
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รเิวยีร่าของอติาล ีทีม่คีวามหมายว่า “ดินแดนทัง้ห้า (Five Land)” ตัง้บนหน้าผาสูงชนัเหนือทะเลเมดิ
เตอรเ์รเนียน ตดิทะเลบรเิวณชายฝัง่แควน้ลกิูเรยี ประกอบดว้ยหมู่บา้น 5 แห่ง ไดแ้ก่ MONTEROSSO 
AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ RIO MAGGIORE โดยทัง้ห้าหมู่บ้านนี้มี
หุบเขาลอ้มรอบ ประกอบกนัเป็นสว่นหนึ่งของอุทยานแห่งชาตฯิ และไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก
จากยูเนสโก้อกีดว้ย น าท่านเดนิเล่นชม หมู่บ้านริโอแมกจิโอเร่ (Rio - Maggiore) เป็นหมู่บา้นประมง 
เล็กๆ ที่มเีสน่ห์และมบีรรยากาศเหมอืนเมอืงตุ๊กตา บ้านเรอืนที่ตัง้ลดหลัน่กนับนหน้าผาที่ปกคลุมดว้ย 
ตน้ไมเ้ขยีวขจตีดักบัน ้าทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนสเีทอรค์วอยซ์  

  

 
 
น าท่านกลบัขึ้นรถไฟไปต่อยงั  หมู่บ้านเวรน์าซซา (Vernazza) หมู่บ้านชาวชาวประมงเล็กๆ ที่ได้รบั
ความนิยมและมชีื่อเสยีงเรื่องความสวยงามของบ้านเรอืนที่อยู่ตดิทะเล โดยมโีบสถ์หลงัเลก็ตัง้เด่นเป็น
เเลนดม์ารค์อยู่รมิอ่าวคอื โบสถ ์Santa Margherita di Antiochia สรา้งขึน้ตัง้เเต่ราวศตวรรษที ่9 ม ีหอ
นาฬิกาเเปดเหล่ียม ตัง้อยู่โดดเด่นเป็นสง่า ไม่ไกลจากโบสถ์จะมบีนัไดทางขึ้นเล็กๆ ที่แทรกตวัอยู่
ระหว่างตกึ เมื่อเดนิตามทางขึน้ไปเรื่อยๆ จะพาเรามาอยู่ดา้นหลงัของโบสถ ์Santa Margherita หลงัจาก
เดินผ่านจุด Check Point ไปอีกเล็กน้อย จะเป็นจุดชมวิว และจุดถ่ายภาพที่สวยที่สุดของหมู่บ้าน 
Vernazz จากจุดนี้ เราจะสามารถมองเหน็อาคารบ้านเรอืนหลากสทีี่ตัง้อยู่ลดหลัน่ ตดักบัท้องฟ้าสดใส 
และท้องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ช่วงเวลาที่เหมาะในการถ่ายภาพคือช่วงบ่ายจนถึ งเย็น ถ้ามาถึง 
Vernazza แล้วต้องไม่พลาดที่จะมาชมวิวจากจุดนี้   กลับขึ้นรถไฟไปต่อยัง หมู่บ้านมานาโรล่า 
(Manarola) ทีถ่อืไดว้่าเป็นหมู่บา้นทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในหา้หมู่บา้น ทีส่รา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1338 อาคารสสีนั
สดใสทีต่ ัง้เรยีงรายไล่ระดบัลงมาหน้าผา ตดักบัสขีองน ้าทะเลทีท่่านจะต้องเพลดิเพลนิไปกบัการเดนิเล่น
ชมเมอืง  

https://www.lecinqueterre.org/arte/vernaantiochia.php
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** อิสระกลางวนัเพื่อให้ท่านชมความงดงามและถ่ายรปูตามอธัยาศยั ** 
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จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมอืงมิลาน (ระยะทางประมาณ 215 กม. / 3.15 ชม.) หนึ่งในเมอืงหลกัของ
ประเทศอติาล ีเป็นศูนยก์ลางเมอืงหลวงแห่งแฟชัน่และการออกแบบ 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Ibis Milano Fiera หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเจด็ เมืองมิลาน - จตัุรสักลางเมือง Piazza del Duomo -มหาวิหารมิลาน -อนุสาวรียพ์ระเจ้าเอม็มานู
เอลท่ี 2 - ห้างสรรพสินค้า Galleria Vittorio Emanuele ll - SERRAVALLE OUTLET - สนามบิน   

           เช้า / - / -   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเทีย่วชมแลนด์มารก์ของเมอืง ณ จตัุรสักลางเมือง (Piazza del Duomo) ทีจ่ตัุรสัแห่งนี้โดดเด่น
นัน้นอกจากจะเป็นศูนย์กลางเมืองแล้ว ก็ด้วยเพราะเป็นสถานที่ตัง้ของ มหาวิหารมิลาน (Milan 
Cathedral) มหาวหิารประจ าเมอืงขนาดใหญ่แห่งนี้คอืโบสถ์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศอติาล ีเด่นดว้ยศลิปะ
แบบโกธคิทีต่กแต่งดา้นนอกดว้ยยอดแหลมจ านวนมากถงึ 135 ยอด พรอ้มดว้ยรูปแกะสลกัจากหนิอ่อน
จ านวนมากทีป่ระดบัอยู่โดยรอบ น าท่านถ่ายรูปกบัมหาวหิารประจ าเมอืงภายนอก ทีบ่รเิวณจตัุรสัแห่งนี้
ยังมีสัญลักษณ์เด่นอยู่อีกนัน่ก็คือ อนุสาวรีย์พระเจ้าเอ็มมานูเอลท่ี 2 (Monument to Vittorio 
Emanuele II) อนุสาวรยีแ์ห่งนี้ไดถู้กสรา้งขึน้ในปี 1896 เพื่อเป็นเกยีรตแิด่พระเจา้วคิเตอร ์เอม็มานูเอล
ที ่2 ผูท้ีไ่ดข้ึน้เป็นกษตัรยิอ์งคแ์รกของอติาลใีนปี 1861 เป็นรูปปั้นทรงมา้ในอริยิาบถก าลงัออกรบอยู่บน
แท่นหนิอ่อน อิสระช้อปป้ิงที่ Galleria Vittorio Emanuele II ที่ตัง้อยู่ทางฝัง่ขวาของมหาวหิารมิลาน 
เป็นห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในอิตาลี โดยสร้างขึ้นในปี 1877 มากมายด้วยร้านค้า ร้านอาหาร 
มากมายในอาคารขนาด 4 ชัน้สองขา้งทางเดนิกวา้ง ทีโ่ดดเด่นมากกค็อืหลงัคาทรงโดมเป็นกระจกใส ท า
ใหส้ามารถชอ้ปป้ิงไดใ้นทุกสภาพอากาศ 

 
 

**อิสระอาหารกลางวนัและอาหารเยน็เพื่อให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายภาพ และเดินเลือกซ้ือสินค้าตามอธัยาศยั** 
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บ่าย น าทุกท่านช้อปป้ิงต่อที่ SERRAVALLE OUTLET ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม
มากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, 
CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆ อกีมากมาย  

ได้เวลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินมิลาน เพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย          

22.05 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมสักตั ประเทศโอมาน โดยสายการบิน OMAN AIR (WY) 
เท่ียวบินท่ี WY144 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชม.)   

วนัท่ีแปด  ท่าอากาศยานนานาชาติมสักตั – ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู 
06.25 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติมสักตั ประเทศโอมาน น าท่านแวะพกัเปลีย่นเครื่อง เพือ่เดนิทาง

สู ่ประเทศไทย (รอแวะเปลีย่นเครื่องประมาณ 2 ชัว่โมง 25 นาท)ี 
08.50 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบิน OMAN AIR (WY) เท่ียวบินท่ี WY815 (ใช้เวลาบิน

ประมาณ 6 ชัว่โมง 10 นาท)ี   
18.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

////////////////////////////////////////////////////////////////// 

หมายเหตุ : เท่ียวบิน (สายการบินเป็นผู้ก าหนด) โรงแรม เมนูอาหาร รายการทวัรท่์องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงตาม
ความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มคัคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขบัรถของแต่ละ
สถานท่ี) เป็นผู้บริหารเวลาปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสม *กรณีท่ีบางรายการไม่สามารถเป็นไปตามโปรแกรมท่ี
ก าหนดได้เน่ืองจากสภาวะอากาศหรือสภาพการจราจรในแต่ละสถานท่ีนั้นๆ โดยทางตัวแทนบริษัทฯ จะจดัเป็น
รายการหรือพาหนะอ่ืนแทนและจะค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั.

 
อตัราค่าบริการ
ก าหนดวนัเดินทาง (Periods) ราคา / ท่าน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ท่าน พกัเด่ียว 

26 ม.ิย – 3 ก.ค. 66 / 18 – 25 ก.ย. 66 68,888.-  

15,000.- 
9 – 16 ต.ค. 66  72,888.- 

 

 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัพรอ้มคณะ   
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีร่ะบุตามรายการ 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 30 กโิลกรมั และถอืขึน้เครื่องไม่เกนิ 7 กโิลกรมั  
  ค่ารถรบั-สง่และน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั  
  ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ี
อุณหภูมติ ่าและราคาโรงแรมจะปรบัขึน้ 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรอืการประชุมต่างๆ อนัเป็น
ผลที่ท าให้ต้องมกีารปรบัเปลี่ยนย้ายเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  เนื่องจากการวางแพลนห้องพกัของแต่ละ
โรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั 
หรอื อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มหี้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
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เรยีกเกบ็เงนิเพิม่เตมิในกรณีทีม่กีารแยกหอ้งพกั โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจ
เป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรตั และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึ่งขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมี
ลกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณีทีม่กีารจดังานประชุมนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มาก และหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธใินการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืง เพื่อใหเ้กดิความเหมาสม 
  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วคอยบรกิารและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าบริการย่ืนวีซ่า  (ค่าวีซ่าโดยประมาณ 4,500-5,000 บาท

ขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของสถานทูตก าหนด) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ,ค่าโทรศพัท์,ค่าอนิเตอร์เน็ต,ค่าซกัรดี,มนิิบาร์ใน

หอ้ง รวมถงึค่าอาหารพเิศษนอกเหนือจากทีท่วัร์ก าหนด และรวมถงึการรเีควสอาหารพเิศษต่าง ๆ  เช่น อาหารเจ อาหาร
มงัสวิรตัิ และอาหารอิสลาม มุสลิม อาหารทะเล เป็นต้น รวมไปถึงเครื่องดื่มที่ส ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียม
หนังสอืเดนิทาง,ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนด,ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั,ค่า
กระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทางเป็นตน้  

 ค่าทิปคนขบัรถ, มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ท่านละ 3,000 บาท ช าระท่ีสนามบินก่อนออกเดินทาง 
 ค่าทิปหวัหน้าทวัรค์นไทย ตามมาตรฐานการให้ทิปโดยปกติวนัละ 100 บาท /ท่าน /วนั  
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนั และภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ได้จดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ี

แฝงตวัเข้ามาในโรงแรมท่ีพกัและเพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการเข้าห้องพกัส าหรบัทุกท่าน) 
  ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี) 

 

 
1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทัวร์มดัจ าทัวร์ท่านละ 35,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ช าระตามท่ีบริษัท

ก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่เพื่อให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยู่โดยอตัโนมติั  และต้องช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อน
เดินทางอย่างน้อย 35 วนั หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทาง
นัน้ ๆ  

2. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  

3. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิห้เดนิทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุในรายการ
เดนิทาง  บรษิทัฯ ของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรอืได้รบับาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวสิยับางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ โรคระบาด 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 

เง่ือนไขการให้บริการ 
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5. เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง
บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีได้ระบุไว้โดยทัง้หมด 

 

- ยกเลกิการเดนิทางมากกว่า หรอื 30 วนัก่อนเดนิทางทุกกรณี เกบ็ค่าบรกิาร 5,000 บาท และค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้ เช่น ค่า
ตัว๋เครื่องบนิ เป็นตน้ 

- ยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 30 วนัก่อนเดนิทางทุกกรณี เกบ็ค่าบรกิารทวัรเ์ตม็จ านวน  
- กรณียื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรอืมดัจ ามาแลว้ทางบรษิทัฯ 
ขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยื่นวซี่า / ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าตัว๋เครื่องบนิเตม็จ านวน 
(กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) / ค่าสว่นต่างกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน (กรุณาตรวจสอบรายละเอยีดเพิม่เตมิ) 

- กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอุบตัเิหตุ, เจบ็ป่วย, เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบุขอ้ความตามเงือ่นไขสาย
การบนินัน้ๆ เพื่อจะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบรษิทัทีต่่างประเทศ (ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิและบรษิทั
ต่างประเทศ) ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรอืค่าตัว๋เครื่องบนิ (กรณี
ออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบรกิารยื่นวซี่ากรณีทีท่่านยื่นวซี่าแลว้ 

 

 
1. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วนัก่อนการเดนิทาง 
2. บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมื่อเกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็น

ส าคญั 
4. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่ น ปฏิวตัิและอื่นๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางอ้อม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท า
รา้ย, การสญูหาย, ความล่าชา้ หรอืจากอุบตัเิหตุต่างๆ 

5. ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้นหากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล โรคระบาด หรือกรณีที่ท่านถูกปฏเิสธ การเข้าหรอืออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมือง  หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธิก์าร
จดัหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

7. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครื่องบนิในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เครื่องบนิปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตัว๋เครื่องบนิ
ตามสถานการณ์ดงักล่าว เช่น การปรบัขึน้ของค่าภาษนี ้ามนัจากสถานการณ์ปัจจุบนั โดยบรษิทัจะเรียกเกบ็ตามจรงิ 

8. หนังสอืเดนิทางต้องมีอายุเหลอืการใช้งานมากกว่า 7 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผู้มจีุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านัน้ 

9. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 

10. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม  และ/หรอื เกดิอุบตัิเหตุที่เกดิจากความ
ประมาทของตวันักท่องเทีย่วเอง เช่น กระเป๋าสญูหายระหว่างการเดนิทาง 

การยกเลกิ 

หมายเหต ุ
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11. เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ เมื่อออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีทีท่่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใด
กต็าม ตัว๋เครื่องบนิไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิได้  

12. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทั ฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไม่
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

13. หากในคณะของท่านมผีูต้้องการดแูลพเิศษ นัง่รถเขน็ (WHEELCHAIR), เดก็, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่ว
ในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็น
หมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด  (โปรดแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้าก่อนท าการจอง) 

14. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ  แทนบรษิทั  เวน้ แต่มเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเท่านัน้ 

15. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ  ทางบรษิทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

16. เอกสารต่างๆทีใ่ชใ้นการยื่นวซี่าท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิช่บรษิทัทวัรเ์ป็นผูก้ าหนด ท่านทีม่ี
ความประสงคจ์ะยื่นวซี่าท่องเทีย่วทวปียุโรป กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามทีส่ถานทตูตอ้งการ เพราะจะ
มผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน บรษิทัทวัร์เป็นแต่เพยีงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวซี่าเท่านัน้ มไิดเ้ป็นผู้
พจิารณาวซี่าใหก้บัท่าน 

17. กรณีวีซ่าท่ีท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดข้ึน
ดงัต่อไปน้ี 

-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทัง้สิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ
พจิารณา 

-  ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ หรอืตัว๋เครื่องบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยื่นวซี่า ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารทีส่ าคญัในการยื่นวซี่า หากท่านไม่ผ่าน
การพจิารณา ตัว๋เครื่องบนิถ้าออกตัว๋มาแลว้จะต้องท าการ REFUND โดยจะมค่ีาธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหกับางส่วน และ
ส่วนทีเ่หลอืจะคนืให้ท่านภายใน 180 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบนิ) ถ้ายงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสยีแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริง
เท่านัน้ 

- ค่าหอ้งพกัในทวปียุโรป ถ้าคณะออกเดนิทางได ้และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซี่า ทางบรษิทัจะคดิค่าบรกิารตามค่าใชจ้่ายที่
เกดิขึน้จรงิในต่างประเทศ โดยจะแจง้ใหท่้านทราบ และมเีอกสารชีแ้จงใหท่้านเขา้ใจ 

-  หากท่านผ่านการพจิารณาวซี่า แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึค่าใชจ้่ายทัง้หมด 100% 
- ทางบรษิทัเริม่ต้น และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั หรอืต่างประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เครื่องบนิ หรอืพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ช้ในการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใน
สว่นนี้ เพราะเป็นค่าใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั ฉะนัน้ท่านควรจะตรวจสอบกบัพนักงานขายให้
มกีารยนืยนัการออกเดนิทาง 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

 

 
 

1.หนังสือเดินทาง Passport (ตวัจริง)  
- มหีน้าเหลอืส าหรบัประทบัตราวซี่า อย่างน้อย 2 หน้า อายุใชง้านเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน นับจากวนัทีเ่ดนิทางกลบั  
พรอ้มส าเนาหน้าทีม่รีปูถ่าย และ ทุกหน้าทีม่ตีราประทบัวซีา่ 
- หนังสอืเดนิทางเล่มเก่า พรอ้มส าเนา (ถา้ม)ี  
2.รปูถ่ายสี ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านัน้ ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จ านวน 3 รปู (ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน) หน้าตรง หา้ม
สวมแว่นตาหรอืเครื่องประดบั ไม่ใสค่อนแทคเลนส ์ไม่ยิม้เหน็ฟัน ขึน้อยู่กบัประเทศทีจ่ะเดนิทาง  ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุม
ถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้าอย่างชดัเจน  เห็นหน้าผากและใบหูชดัเจน 

เอกสารท่ีใช้ประกอบในการย่ืนวีซ่า (ต้องมาแสดงตวัท่ีสถานทูตพร้อมสแกนน้ิวมอืทุกท่าน) 
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คุณสมบติัรูปถ่าย 

 
3.หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด   
*กรณีเจ้าของกิจการ  หลกัฐานทางการคา้ เช่น หนังสือรบัรองบริษทัจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการค้า ทีม่ชีื่อผู้
เดนิทาง หรอืส าเนาใบเสยีภาษรีา้นคา้ (ภพ.20) อายุยอ้นหลงัไม่เกนิ 3 เดอืน (นับจากเดอืนทีจ่ะเดนิทาง) พร้อมแปลเป็น
ภาษาองักฤษ 
*กรณีพนักงาน ใชห้นังสอืรบัรองการท างาน (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงนิเดอืน วนัทีเ่ริม่ตน้งาน พรอ้มระบุวนั
ลาหยุดทีจ่ะเดนิทางส าหรบัทรปินี้ *ควรใหต้รงกนักบัวนัทีจ่ะเดนิทางตามโปรแกรมจรงิ* อายุยอ้นหลงัไม่เกนิ 1 เดอืน (นับจาก
วนัทีไ่ดค้วิยื่นวซี่า) พรอ้มสลปิเงนิเดอืนยอ้นหลงั 3 เดอืน (หากม)ี  
*กรณีข้าราชการ หนังสอืรบัรองจากตน้สงักดั (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงนิเดอืน วนัทีเ่ริม่ตน้งาน พรอ้มระบุวนั
ลาหยุดทีจ่ะเดนิทางส าหรบัทรปินี้ *ควรใหต้รงกนักบัวนัทีจ่ะเดนิทางตามโปรแกรมจรงิ* อายุยอ้นหลงัไม่เกนิ 1 เดอืน (นับจากวนัที่
ไดค้วิยื่นวซี่า) พรอ้มสลปิเงนิเดอืนยอ้นหลงั 3 เดอืน (หากม)ี  
*กรณีนักเรียนและนักศึกษา หนังสอืรบัรองการเป็นนักเรยีนหรอืนักศกึษา (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัทีศ่กึษาอยู่ 
อายุยอ้นหลงัไม่เกนิ 1 เดอืน (นับจากวนัทีไ่ดค้วิยื่นวซี่า) 

(ช่ือ-สกลุต้องตรงตามหน้าพาสปอรต์ ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 
4.หลกัฐานการเงิน (Bank Statement) (ควรอปัเดตวนัท่ี และยอดสุดท้ายในการขอเอกสารก่อนวนัย่ืนวีซ่า ไม่เกิน 7 วนั) 
- กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง Bank Statement บญัชอีอมทรพัยส์ว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 6 เดอืน โดยต้องมีเลขท่ี
บญัชีระบุอยู่ทุกหน้า มตีราประทบัและลายเซน็ของธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรพัยเ์ป็นอนัดบัแรก) แต่ในกรณีที่
ยอดเงนิในบญัชอีอมทรพัยไ์ม่ถงึ 6 หลกั สามารถแนบ Statement สมุดบญัชฝีากประจ าเพิม่เตมิในการยื่นได)้ ( สถานทูตไม่รบั
บญัชีกระแสรายวนั ) 
- Bank Certificate ทีอ่อกจากทางธนาคาร โดยตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักบั Statement ทีใ่ชย้ื่นขอวซี่า (ต้องมีอายุไม่เกิน 15 นับ 
บบัจากวนัท่ีได้คิวย่ืนวีซ่า) **ทางเจ้าหน้าทีแ่นะน าให้ขอพร้อมกนักบั Statement หลงัจากได้รบัคิววีซ่าเรียบร้อยแล้ว** 
- กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลทีส่ามารถรบัรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พีน้่อง ทีมี่สายเลือด
เดียวกนั หรือ สามีภรรยา เท่านัน้) และตอ้งขอหนังสอืรบัรองค่าใชจ้่ายในการเดนิทางจากธนาคาร (Bank Sponsor) และ 
Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบุคคลทีอ่อกค่าใชจ้่าย เอกสารแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกใหแ้ละผูท้ีถู่กรบัรองค่าใชจ้่าย
ให ้เช่น ส าเนาทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ 
- กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์ หากเดก็ไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรอืบดิามารดาไม่ไดเ้ดนิทางทัง้สอง
คนตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจากบดิาและมารดาซึง่จดหมายตอ้งออกโดยทีว่่าการอ าเภอโดยระบุประเทศ
และวนัเดนิทาง (ตวัจริง) (ภาษาองักฤษ) 
- หากเดก็ไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะต้องคดัหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอต้นสงักดั พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้า
พาสปอรต์บิดาและมารดา (ภาษาองักฤษ) 



  

 VMUC86WY-8A 

17 | P a g e  

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มี
อ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 
- กรณีเดก็อายุต า่กว่า 18 ปี บิดา-มารดา ลงช่ือรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซ่า พร้อมเดินทางมาสมัภาษณ์กบับุตรท่ี
สถานทูตด้วย ทัง้สองท่าน (เฉพาะคิวเด่ียวเท่านัน้) 
5.ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด (กรณีอายุต า่กว่า 20 ปี) เป็น
ภาษาองักฤษ 
6.ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีหม้าย) / ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ อย่างละ 1 ชุด 
(ถ้ามี) เป็นภาษาองักฤษ 

 
 

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธ 
วีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า ของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี  

หมายเหตุ : ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่านับจากวันย่ืนประมาณ 10-15 วันท าการ เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารท่ีออกจากทาง
ราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด ในวันย่ืนวีซ่าหนังสือเดินทางต้องน าส่งเข้าสถานทูตและระหว่างรอผลการ
อนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้  การย่ืนวีซ่าแต่ละคร้ังกับบริษัททัวร์ จะต้องท าการย่ืนวีซ่า ประเภทหมู่คณะ เท่านั้น 
โดยการย่ืนเป็นหมู่คณะ ต้องมีจ านวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศูนย์รับย่ืน จะเป็นผู้ก าหนดวันย่ืนวีซ่าเท่านั้น ถ้าหากผู้เดินทางไม่สามารถไป
ย่ืนวีซ่าในวันที่ก าหนดได้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม. 

 
 
 
 
 

  

*** กรณีท่ีสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงท้ังหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย *** 
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิม่เติม ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียม
เอกสารเพิม่เติมให้ครบถ้วน ตามท่ีสถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพจิารณาอนุมัติ ออกวีซ่าส าหรับสถานทูต ***   
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการยื่นวซี่าของท่าน (กรณุากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) 

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

2. ชื่อ-นามสกุลเดมิตอนเกดิ (ภาษาองักฤษ) 

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

3.  เพศ            ชาย                หญงิ 

4. ทีอ่ยู่ตามส าเนาทะเบยีนบา้น(ภาษาองักฤษ) 

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

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

5. ทีอ่ยู่พ านกัปัจจุบนั กรณีไม่ตรงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น(ภาษาองักฤษ) 

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

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

อเีมลแ์อดเดรส  …………………………………………………………………………………………………….................. 

6. โทรศพัท์มอืถอื (โปรดระบุ) ……………………………………  โทรศพัทบ์า้น (ถา้ม)ี  ………………………............... 

7. ท่านมแีพอ้าหาร และทานอาหารไดทุ้กประเภทหรอืไม่  (ถา้ไม่ไดห้รอืแพอ้าหารโปรดระบุ เช่น ไม่ทานเนื้อววั , แพกุ้ง้)  

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

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

 ไดทุ้กประเภท 

8. อาชพีปัจจุบนั ……………..................................................................................................................................... 

ต าแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบุในหนงัสอืรบัรองการงาน) ..………….……………............................................................ 

9. ชื่อสถานทีท่ างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั หากประกอบกจิการคา้ขาย) โปรดระบุอย่างชดัเจน  

(ทีอ่ยู่ทีท่ างาน)  ……………..………………………………………………………………............................................. 

รหสัไปรษณีย ์…………........โทรศพัท์ทีท่ างาน……………………………… อเีมล ์..……………………….…............. 

10. รายไดต้่อเดอืน ……………….…………………………………………………………………………..……............. 

11. สถานภาพ           โสด  หย่า  แต่งงาน(ไม่จดทะเบยีน) 

   สมรส  ม่าย   แยกกนัอยู่ อยู่กนิฉันสาม ีภรรยา 

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

วนั/เดอืน/ปี เกดิ...............................…............ สถานทีเ่กดิ …………...……...……………….………………………. 

13. ชื่อ-สกุลของบดิา ……………………………………………………………………….……………………...............  

วนั/เดอืน/ปี เกดิ...............................................…………………… สถานทีเ่กดิ ..….........……...………..………...... 

14. ชื่อ-สกุลของมารดา .…………………………………………………………………………………………............... 
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วนั/เดอืน/ปี เกดิ...............................................……………… สถานทีเ่กดิ ……………...…………….……..………... 

15. ท่านม ีPassport เล่มเก่าหรอืไม่ ถา้ม ีขอรายละเอยีดดงันี้  

เลขพาสปอรต์ ……………… วนัออก ..………………. วนัหมดอาย ุ..................... ออกให ้ณ ประเทศ ........................ 

16. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรพัย ์(ทีท่่านใชแ้สดงกบัสถานทตูเพือ่ยื่นค ารอ้งขอวซี่า) ..……………........................ 

17. วซี่า Schengen ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา (โปรดระบุรหสัประเทศและเลขวซี่า) .................................... 

 ไม่เคย          เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที ่............................................ ถงึวนัที ่.................................................  

 

18. เคยถูกพมิพล์ายนิ้วมอืเพือ่การขอวซี่าเชงเกน้ก่อนหน้านี้     

 ไม่เคย             เคยได ้(กรณุาระบุวนั/เดอืน/ปี ทีด่ าเนินการ หากทราบ) ......................................................... 

19.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซี่าหรอืไม่      

 ไม่เคย              เคยได ้ (เหตุผลในการปฏเิสธ)  ............................................................................................ 

20. ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านกัอยู่ของผูร้อ้งขอ 

 ตวัผูข้อวซี่าเอง     

 เชค็เดนิทาง         

 บตัรเครดติ     

 เงนิสด   

 มผีูอ้ื่นออกค่าใชจ่้ายให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษิทั/องคก์ร)       

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

 ความสมัพนัธ ์.......................................................................... 

. 

หมายเหตุส าคญั!! :  
-กรณีหากท่านเคยได้รบัวีซ่า Schengen มาแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี รบกวนถ่ายรปูหน้า Visa 
Schengen ส่งมาคู่กนัพร้อมกบัหน้าพาสปอรต์เล่มปัจจุบนัท่ีใช้เดินทาง (กรณีหากวีซ่าอยู่ในพาสปอรต์
เล่มเก่า รบกวนถ่ายหน้าพาสปอรต์เล่มเก่ามาควบคู่กนัด้วย) 
-กรณีท่ีลูกค้าระบุอาชีพในใบกรอกข้อมูลว่าเป็น เจ้าของธรุกิจ / Business Owner รบกวนถ่ายรปูหน้า
หนังสือรบัรองบริษทั หน้าแรกท่ีมีช่ือบริษทั ท่ีอยู่ และช่ือกรรมการในบริษทั ส่งมาให้ทางเจ้าหน้าท่ี Visa 
เพ่ิมเติม หากท่านไม่ได้จดทะเบียนบริษทั สามารถใช้ใบจดทะเบียนพาณิชย ์หรือเขียนอธิบายถึงธรุกิจท่ี
ท าในปัจจบุนัโดยละเอียด พร้อมภาพถ่ายหน้าร้าน หรือ หน้าเพจ IG ในกรณีขายของออนไลน์ เพื่อไม่ให้
เกิดข้อผิดพลาดในขัน้ตอนการกรอกข้อมูลยื่นขอคิววีซ่า 
-หากท่านให้ผู้อ่ืนเป็นสปอนเซอรใ์ห้ในการเดินทาง ทางบริษทัขอเรียนแจ้งว่า “บุคคลทีส่ามารถรบัรอง
ค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พีน้่อง ทีมี่สายเลือดเดียวกนั หรือ สามีภรรยา เท่านัน้” ในกรณีท่ีเป็นกรุป๊ 
Incentive บริษทัรบัรองค่าใช้จ่ายให้ ทางบริษทัต้องใช้บญัชีบริษทั หรือบญัชีของกรรมการบริษทัท่ีมีช่ือ
ในหนังสือจดทะเบียนบริษทัเท่านัน้ พร้อมขอ Bank Sponsor ให้กบัพนักงานทุกท่านท่ีออกค่าใช้จ่ายให้ 
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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

