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เดินทางโดยสายการบิน Oman Air          

บริการด้วยเครือ่งบินใหม่ ดรีมไลน์เนอร ์
ทีนั่ง่กว้างให้ท่านสะดวกสบาย พร้อมบริการเครือ่งดืม่ ตลอดการเดินทาง  

พร้อมระบบ Entertainment บนเครือ่งด้วยจอส่วนตวัทุกทีนั่ง่ 

 
วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู -ท่าอากาศยานนานาชาติมสักตั   
17.30 น.  คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 6 

เคาน์เตอร์ M สายการบิน OMAN AIR (WY) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรบัและอ านวยความ
สะดวกดา้นเอกสารการเดนิทาง 

 

***เท่ียวบินหรือเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลง ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสายการบินเป็นผู้ก าหนด***  
ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากการจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นสิทธ์ิของทางเจ้าหน้าท่ี

เชค็อิน ซ่ึงทางบริษทัไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
 

20.40 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน OMAN AIR 
เที่ยวบินที่ WY816 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง) (เวลา
ประเทศโอมานช้ากว่าประเทศไทย 3 ชัว่โมง) 

23.35 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติมสักตั ประเทศโอมาน (เวลาท้องถ่ิน) น าท่านแวะพกัเปลี่ยน
เครื่องเพือ่เดนิทางสูป่ระเทศเยอรมนี (รอแวะเปลีย่นเครื่องประมาณ 2 ชัว่โมง 25 นาท)ี 

 

วนัท่ีสอง   ท่าอากาศยานนานาชาติมสักตั – แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัุรสัโรเมอร-์  ซงักอร ์– บอ๊บพารต์ 
 ล่องเรือแม่น ้าไรน์ - โคโลญ – ถ่ายภาพมหาวิหารโคโลญ  - / กลางวนั / เยน็    
02.00 น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี โดยสายการบนิ OMAN AIR  

เทีย่วบนิที ่WY115 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ชัว่โมง)  
07.05 น. ถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิรต์ ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิน่ประเทศเยอรมนัช้ากว่า

ประเทศไทย 6 ชัว่โมง) พาท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง,ศุลกากร หลงัรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย น าท่าน
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เดนิทางเข้าสู่ เมืองแฟรงก์เฟิรต์ (Frankfurt) เมอืงที่ใหญ่ที่สุดของรฐัเฮ็สเซิน และใหญ่เป็นอนัดบั 5 
ของประเทศเยอรมนี น าท่านถ่ายภาพ ณ จตัุรสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึ่งเป็นจตัุรสัทีม่ชีื่อเสยีงเก่าแก่
ที่สุด อกีทัง้ด้านขา้งยงัม ีศาลาว่าการเมือง (The Romer) หรอื Frankfurt City Hall และ มหาวิหาร
แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt Cathedral) โดยมอีีกชื่อนึงว่า “มหาวิหารเซนต์บาร์โธโลมิว” มหาวหิาร
แห่งนี้นับว่าเป็นแลนด์มาร์กส าคญัของเมอืง มรีูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธกิ ที่มคีวามสูง 95 เมตร 
มหาวหิารแห่งนี้ถอืไดว้่าเป็นดัง่ศูนยร์วมใจของคนในชาตเิยอรมนี และนบัเป็นโบสถ์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืง 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ซงักอร ์(St.Goar) (ระยะทาง 118 กม./ 1.45 ชม.) เมอืงนี้ตัง้อยู่ใจกลาง
ช่องเขา Rhine Gorge ขึน้ชื่อเรื่องปราสาทโบราณ และไร่องุน่ ตัง้อยู่บนรมิฝัง่แม่น ้าไรน์ทางดา้นตะวนัตก  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!! ขาหมูเยอรมนั 
 

 น าท่าน ล่องเรือแม่น ้าไรน์ ชมความสวยงามระหว่างเมอืงซงักอร์ และเมอืง บอ๊บพารต์ (Boppard)  
คุณจะไดช้มความงดงามของสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม วจิติร ในช่วงยุคกลางประวตัศิาสตร์ของเยอรมนั 
อสิระให้ท่านชมววิทวิทศัน์ และเก็บภาพถ่ายระหว่างล่องเรอื (ใชเ้วลาล่องเรอืประมาณ 1 ชม.) จากนัน้

เดนิทางต่อไปยงัเมอืง โคโลญ (Cologne) (ระยะทาง 139 กม. / 2 ชม.) เมอืงทีม่ชีื่อเสยีงเป็นอนัดบัที่สี่
ของประเทศเยอรมนี รองจากเมอืง เบอรล์นิ แฮมเบริก์ และมวินิค เป็นศูนยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ
และอุตสาหกรรม อกีทัง้ยงัเป็นแหล่งผลติน ้าหอมออดิโคโลญ 4711 อนัลอืชื่อ ตัง้อยู่ทางตะวนัตกของ
ประเทศในเขตลุ่มแม่น ้าไรน์ ท าใหม้สีภาพภูมปิระเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น ้า และมกัเกดิปัญหาน าท่วม
อยู่บ่อยครัง้ในช่วงน ้าขึน้ ท าใหเ้มอืงมรีะบบป้องกนัน ้าท่วมอย่างจรงิจงั ก่อสรา้งก าแพงกัน้น ้าแบบถาวร
ไวท้ีบ่รเิวรอาคารทีใ่กล ้และตดิกบัแม่น ้า นอกจากนี้ยงัมรีะบบคาดคะเนแจง้เตอืนระดบัน ้า และมสีถานีสูบ
น ้าเตรยีมพรอ้มไวเ้สมอ น าท่านถ่ายภาพกบั มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) ศาสนสถานของ
ครสิต์ศาสนาโรมนัคาทอลิก นับเป็นมหาวหิารที่ใหญ่และสูงในโลกในสมยันัน้ สร้างและตกแต่งด้วยส
ถาปตยักรรมแบบกกิ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่ความสงู 157.38 เมตรเป็นแลนด์มารค์แห่งเมอืงโคโลญคู่กบั
สะพานโฮเอินซอลเลิรน์ ทีท่อดขา้มแม่น ้าไรน์ สรา้งเพื่ออุทศิใหน้ักบุญปีเตอร ์และพระแม่มารี ปัจจุบนั
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เป็นที่ประดิษฐานของหบีสามกษัตรยิ์อนัล ้าค่า ตามความเชื่อของศาสนาครสิต์ รวมถึงเป็นแหล่งเก็บ
สะสมและจดัแสดงผลงานประติมากรรม โบราณวตัถุ และศิลปะเก่าแก่ทางศาสนา และได้รบัการขึ้น
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี  1996 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Mercure Hotel Kolen West หรอืเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

 
วนัท่ีสาม  ไฮเดลเบิรก์ – ปราสาทไฮเดลเบิรก์ - สตราสบูรก์ – จตัุรสัเกลแบร ์- อิสระช้อปป้ิง  

              เช้า/กลางวนั /เยน็ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อไปยงัเมอืง ไฮเดลเบิรก์ หรอื ไฮเดลแบรก์ (Heidelberg) เมอืงทีสุ่ดแสนโร
แมนติก ตัง้อยู่ในรฐับาเดน-เวริ์ทเทมแบร์ก ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมนั ถือเป็นเมอืงที่
เก่าแก่อายุกว่าพนัปีและเป็นเมอืงมรดกโลก UNESCO เนื่องจาก มแีหล่งท่องเที่ยวมากมาย และเป็น
เมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงาม ความสง่า ความสงบร่มรื่น  ซึ่งในอดีตเมืองแห่งนี้ เคยเป็น
ศูนยก์ลางการศกึษาและเป็นทีต่ ัง้ของมหาวทิยาลยัไฮเดลเบริก์ ซึง่เป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรกของเยอรมนั
อกีดว้ย (ระยะทาง 252 กม./ 3.45 ชม.) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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น าท่านถ่ายภาพ ปราสาทไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg Castel) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเชงิเขาเหนือแม่น ้าเน็ก
คาร์ ซึ่งสามารถมองเห็นทิวทรรศน์ของ
เมอืงได้โดยรอบ โดยตวัปราสาทสร้างด้วย
หนิทรายแดง ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 400 ปีจงึ
เสร็จสมบูรณ์ สถาปัตยกรรมที่เห็นจึงมี
หลากหลายตามยุค โดยเริม่ก่อสรา้งจากยุค
โกธคิ ในศตวรรษที ่12 โดยพระเจา้รเูพรชท์
ที ่3 ปราสาทไดร้บัความเสยีหายในปี 1622 
ซึ่งอยู่ในช่วงสงคราม 30 ปี และมาถูกเผา
ท าลายถึง  2 ครัง้ ในปี 1689 และ 1693 

ในช่วงสงครามกับฝรัง่เศส ภายหลังต่อมาได้รับการบูรณะใหม่อีกครัง้ ภายในมี ประตูคืนเดียว 
(Elisabeth’s gate) สร้างขึ้นโดยค าสัง่ของพระเจ้าเฟเดลิกเพื่อเป็นของขวญัวนัเกิดแด่พระมเหสอีลิ
ซาเบธ ซึ่งสรา้งเสรจ็ภายในคนืเดยีว จากนัน้เดนิทางสู่เมอืง สตราสบูรก์ (Strasbourg) หนึ่งในเมอืงท่า
รมิแม่น ้าที่ส าคญัของฝรัง่เศส และเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและการค้าขายด้วย (ระยะทาง 133 
กม./ 2 ชม.)  แวะเทีย่วชมบรเิวณ จตัุรสัเกลแบร ์(Place Kleber) จตัุรสัใหญ่กลางเมอืงทีต่ ัง้อยู่ในย่าน
เมอืงเก่า ที่ได้รบัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกไปเรยีบร้อยแลว้ ในบรเิวณจตัุรสันี้นอกจากจะสวยดว้ย
อาคารต่างๆ ทีร่ายลอ้มแลว้ ยงัมากมายดว้ยรา้นคา้และซอ็ปมากมาย ท าใหเ้ป็นย่านการคา้ยอดนิยมแห่ง
หนึ่ง อสิระใหท้่านเดนิเล่น ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ 7 Hotel & Spa หรอืเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
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วนัท่ีส่ี กอลมาร ์– โบสถ์เซนต์มารติ์น – ลูเซิรน์ - อนุเสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล - แองเกิลเบิร์ก
                 เช้า / กลางวนั /-  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ กอลมาร ์(Colmar) เมอืงหลวงแควน้อาลซสัทางฝัง่ตะวนัออกเฉียงเหนือของฝรัง่เศส 

ไดช้ื่อว่าเป็น เมอืงหลวงแห่งไวน์อาลซาเชยีน นอกจากนี้ยงัสวยงามและขึน้ชื่อในการเป็นเมอืงเก่าทีไ่ด้รบั
การอนุรกัษ์เอาไว้อย่างดี มากมายด้วยสถาปัตยกรรม แลนด์มาร์ก และพพิธิภณัฑ์มากมายให้เยี่ยมชม 

(ระยะทาง 68 กม./ 1 ชม.) พาท่านชมเมอืงกอลมาร์ เมอืงที่ได้ชื่อว่า ลิตเต้ิลเวนิส ด้วยเพราะสายน ้า
มากมายทีต่ดัผ่านตวัเมอืง และอาคารต่างๆ ทีส่รา้งเลยีบรมิคลอง ท าใหไ้ดค้วามรูส้กึคลา้ยคลงึกบัทีเ่วนิ
สนัน่เอง แม้จะเป็นเมอืงที่มีขนาดไม่ใหญ่แต่น่าดึงดูดด้วยความเงียบสงบ และความสวยของอาคาร
บา้นเรอืนต่างๆ ทีม่เีอกลกัษณ์โดดเด่นในแบบของตวัเองทีเ่ป็นแบบผสมผสานระหว่างสไตล์เยอรมนัและ
ฝรัง่เศส 

 แวะชมและถ่ายภาพ โบสถเ์ซนต์มารติ์น (St. Martin’s Church) โบสถห์ลกัของเมอืงกอลมารม์าตัง้แต่
ช่วงศตวรรษที ่14 สวยและงดงามดว้ยศลิปะการออกแบบสไตล์โกธคิ โดดเด่นดว้ยหอคอยทีส่งูตระหง่าน
ถงึ 71 เมตร เป็นหน่ึงในแลนดม์ารก์ทีพ่ลาดไม่ไดข้องเมอืงกอลมารเ์ลย  
จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยงัเมอืง ลูเซิรน์ (Lucerne) เมอืงเลก็ๆ เกอืบใจกลางประเทศทีช่วนอบอุ่น 
อยู่รมิฝัง่ “ทะเลสาบลูเซิรน์” (Lake Lucerne) มองเหน็แนวเทอืกเขาแอลป์เรยีงสลบัเป็นทวิสวยงามทุก 
ฤดูกาล และนอกจากทวิเขาแล้วลูเซิร์นยงัมป่ีาไม้ค่อนขา้งหนาแน่นและทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ตามแนวเชงิ
เขา ความดงีามของลูเซริน์คอืเป็นเมอืงทีย่งัคงอนุรกัษ์ความเก่าแก่ของพืน้ทีไ่วไ้ดอ้ย่างดี แบ่งเขตชดัเจน
ระหว่างเมอืงเก่าและเมอืงใหม่ เทีย่วเขตไหนกป็ระทบัใจไปเสยีหมด (ระยะทาง 68 กม./ 1 ชม.)  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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 น าท่านถ่ายภาพคู่กบั อนุสาวรียสิ์งโต  (Lion Monument) สญัลกัษณ์ส าคญัของลูเซริน์ถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็น
ทีร่ะลกึ และเป็นเกยีรตแิก่เหล่าทหารหาญชาวสวสิซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นชาวลูเซริน์มากกว่า 700 คนทีอ่อกรบและเสยีชวีติ
ในฝรัง่เศสเมื่อครัง้เกดิสงครามปฏวิตัยิุคพระเจา้หลุยสท์ี่ 16 
ซึ่ ง เ ป็ นก า ร เ จ า ะ เ นื้ อ หิน แ ล ะแก ะสลัก ขึ้ น รู ป เ ป็ น
ประติมากรรมสิงโตตัวใหญ่สวยงามมากแม้จะมีใบหน้า
โศกเศรา้ดงัทีว่่ากต็าม และอกีจุดหนึ่งทีน่่าชมมากในย่านนี้
ก็คือ สะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge) สะพานที่ดูไม่
เหมอืนสะพานและมอีายุเก่าแก่มากกว่า 600 ปี ที่ว่าไม่เหมอืนสะพานก็เพราะแวบแรกอาจดูคล้ายอาคาร
กลางน ้า แต่จรงิๆ แลว้สรา้งขึน้เพือ่ใชข้า้มไปมาระหว่างสองฝัง่แม่น ้ารอยซ ์

 

** อิสระอาหารเยน็ เพื่อสะดวกต่อการเดินเล่น และช้อปป้ิง **  
ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่เมอืง แองเกิลเบิร์ก (Engleberg) เมอืงรสีอร์ทบรรยากาศแสนดี
ท่ามกลางหุบเขาสงูสวยๆ ทีร่ายลอ้ม ทีเ่มอืงแองเกลิเบริก์นี้เองทีเ่ป็นจุดขึน้เคเบิล้คารท์ีจ่ะพาเราขึน้ไปยงั
ภูเขาดา้นบน เพือ่ชมววิของยอดเขาทติลสิ (Titlis) 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Terrace หรอืเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
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วนัท่ีห้า            แองเกิลเบิรก์ – ทิตลิส - โคโม่ – มิลาน               เช้า / กลางวนั / เยน็  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ “ยอดเขาทิตลิส” (Titlis) โดย กระเช้าหมุนไฟฟ้า Rotair Titlis ท่ีหมุน ได้ 360 
องศา ระหว่างชมววิทวิทศัน์ของเทอืกเขาแอลป์ 
(The Alps) ที่มีความสวยงาม ยอดเขาทิตลิสมี
ความสูง 3,028 เมตร ถูกปกคลุมไปดว้ยหิมะ
ตลอดทัง้ปี เป็นยอดเขาที่มนีักท่องเที่ยวนิยมมา
เล่นสกี และท ากิจกรรมบนลานหิมะเป็นจ านวน
มาก และบนยอดเขาท่านจะได้ชม ถ ้าน ้าแข็ง 
(Glacier Grotto) ที่มีความยาวถึง  130 เมตร 
และมคีวามลกึที่สุดถงึ 15 เมตร อสิระให้ท่านได้
เกบ็ถาพความประทบัใจบนยอดเขาตามอธัยาศยั   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา ** Panorama Restaurant**  
 จากทติลสินัง่กระเช้ากลบัลงมาที่เมอืงแองเกลิเบริ์ก จากนัน้น าท่านเดนิทางขา้มไปยงั ประเทศอิตาลี 

โดยมเีป้าหมายที ่โคโม่ (Como) เมอืงทีเ่พยีบพรอ้มดว้ยทศันียภาพอนังดงาม ทัง้เทอืกเขาแอลป์สงู และ
ทะเลสาบโคโม่ ท าใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮติ ยงัไม่นับผลงานศลิปะชัน้เลศิมากมายทัว่เมอืง โบสถ์
เก่าแก่ โรงละคร และพพิธิภณัฑอ์กีมากมาย (ระยะทาง 204 กม./ 3 ชม.) น าท่านเดนิเทีย่วชมเมอืงโคโม่ 
ชมววิสวยๆ รมิทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบมขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัที่ 3 ของอติาล ีด้วยพื้นที่กว้างถงึ 146 
ตารางกโิลเมตร และด้วยความลกึสูงสุดถงึ 400 เมตร ท าให้เป็นหนึ่งเป็นทะเลสาบที่ลกึที่สุดของทวปี
ยุโรปเลยทเีดยีว  
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จากนัน้ มุ่งหน้าสู่ มิลาน (Milan) หนึ่งในเมอืงหลกัของประเทศอติาลี เป็นศูนย์กลางทัง้ทางด้านการค้า ศลิปะ 
เศรษฐกจิ และการศกึษา และไดช้ื่อว่าเป็น เมอืงหลวงแห่งแฟชัน่และการออกแบบ (ระยะทาง 51 กม./ 
45 ชม.) 

 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Ibis Milana Fiera หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
 

วนัท่ีหก            มิลาน - จตัุรสักลางเมือง - มหาวิหารมิลาน – อนุสาวรียพ์ระเจ้าเอม็มานูเอลท่ี 2 - ห้างสรรพสินค้า 
Galleria Vittorio Emanuele ll - SERRAVALLE OUTLET - สนามบินมิลาน     เช้า / - / - 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พาท่านเที่ยวชมแลนด์มารก์ของเมอืงมิลาน ณ จตัุรสักลางเมือง (Piazza del Duomo) ทีจ่ตัุรสัแห่งนี้
โดดเด่นนัน้นอกจากจะเป็นศูนยก์ลางเมอืงแลว้ กด็ว้ยเพราะเป็นสถานทีต่ ัง้ของ มหาวิหารมิลาน (Milan 
Cathedral) มหาวหิารประจ าเมอืงขนาดใหญ่แห่งนี้ เป็นวหิารทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองในอติาลรีองจากมหา
วหิารเซนต์ปีเตอร์ที่ตัง้อยู่ที่นครรฐัวาตกินัเท่านัน้ เด่นด้วยศลิปะแบบโกธคิที่ตกแต่งด้านนอกด้วยยอด
แหลมจ านวนมากถงึ 135 ยอด ดว้ยความสูง 157 เมตรและกวา้งถงึ 92 เมตร จงึไดช้ื่อว่าเป็นมหาวหิาร
แบบกอธคิที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมด้วยรูปแกะสลกัจากหนิอ่อนจ านวนมากที่ประดบัอยู่โดยรอบ **ไม่
รวมค่าบตัรเขา้ชมมหาวหิาร ประมาณ 5 ยูโร (EUR) หรอื ท่านละประมาณ 200 บาท** ทีบ่รเิวณจตัุรสั
แห่งนี้ยงัมีสญัลักษณ์เด่นอยู่  นัน่ก็คือ อนุสาวรีย์พระเจ้าเอ็มมานูเอลท่ี 2 (Monument to Vittorio 
Emanuele II) อนุสาวรยีแ์ห่งนี้ไดถู้กสรา้งขึน้ในปี 1896 เพือ่เป็นเกยีรตแิด่พระเจา้วคิเตอร์ เอม็มานูเอลที ่
2 ผู้ที่ได้ขึ้นเป็นกษตัรยิ์องค์แรกของอติาลใีนปี 1861 เป็นรูปปั้นทรงม้าในอริยิาบถก 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 าทุกท่านชอ้ปป้ิงต่อที ่SERRAVALLE OUTLET ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม
มากมาย อาท ิเช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, 
CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆ อกีมากมาย ได้เวลาอนั
สมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินมิลาน เพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย 

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

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

สู ่ประเทศไทย (รอแวะเปลีย่นเครื่องประมาณ 2 ชัว่โมง 25 นาท)ี 
08.50 น.  ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดย สายการบนิ OMAN AIR (WY) เท่ียวบินท่ี WY815 
  (ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง 10 นาท)ี   
18.00 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

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

หมายเหตุ : เท่ียวบิน (สายการบินเป็นผู้ก าหนด) โรงแรม เมนูอาหาร รายการทวัรท่์องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงตามความ
เหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตวัแทนบริษัท (มคัคุเทศก์,หวัหน้าทวัร์,คนขบัรถของแต่ละสถานท่ี) เป็น
ผู้บริหารเวลาปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสม *กรณีท่ีบางรายการไม่สามารถเป็นไปตามโปรแกรมท่ีก าหนดได้เน่ืองจาก
สภาวะอากาศหรือสภาพการจราจรในแต่ละสถานท่ีนัน้ๆ โดยทางตวัแทนบริษทัฯ จะจดัเป็นรายการหรือพาหนะอ่ืนแทน
และจะค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั.
 

อตัราค่าบริการ
 

ก าหนดวนัเดินทาง (Periods) 
ราคา / ท่าน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ท่าน พกัเด่ียว 
20 – 26 พ.ค. 66 
10 – 16 มิ.ย. 66 
23 – 29 ก.ย. 66 

 

63,999.- 
 

12,000.- 

7 – 13 ต.ค. 66 66,888.- 12,000.- 
21 – 27 ต.ค. 66 69,888.- 15,000.- 

 

 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัพรอ้มคณะ   
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีร่ะบุตามรายการ 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 30 กโิลกรมั และถอืขึน้เครื่องไม่เกนิ 7 กโิลกรมั  
  ค่ารถรบั-ส่งและน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั  
  ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า

และราคาโรงแรมจะปรบัขึน้ 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์ หรอืการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีาร
ปรบัเปลี่ยนยา้ยเมอืง โดยค านึงถงึความเหมาะสมเป็นหลกั  เนื่องจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
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ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบางโรงแรม
อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเกบ็เงินเพิม่เติมในกรณีทีม่กีารแยก
ห้องพกั โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่างอาบน ้า 
ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 **กรณีทีม่กีารจดังานประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มาก และหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใิน
การปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืง เพื่อใหเ้กดิความเหมาสม 

  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
  ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วคอยบรกิารและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า  (ค่าวีซ่าโดยประมาณ 4,500-5,000 บาทขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของ

สถานทูตก าหนด) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ,ค่าโทรศพัท์,ค่าอนิเตอร์เน็ต,ค่าซกัรดี,มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึ

ค่าอาหารพเิศษนอกเหนือจากทีท่วัรก์ าหนด และรวมถงึการรเีควสอาหารพเิศษต่าง ๆ  เช่น อาหารเจ อาหารมงัสวริตั ิและอาหารอสิลาม 
มุสลมิ อาหารทะเล เป็นตน้ รวมไปถงึเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง,ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการ
บนิก าหนด,ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั,ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง
เป็นตน้  

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

มาในโรงแรมท่ีพกัและเพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการเข้าห้องพกัส 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 

อตัราค่าบริการน้ี 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 โดยบรษิทัจะเรยีกเกบ็ตามจรงิ 

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 

การยกเลิก 

หมายเหตุ 
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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 าตัว๋เครื่องบิน 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 

 
หมายเหตุ : แต่ละประเทศมีเงื่อนไขให้นักท่องเท่ียวจะต้องมีประกนัสุขภาพและประกนัการเดินทางท่ีแตกต่างกนั (ค่า
ประกนัสุขภาพไม่รวมอยู่ในค่าทวัร ์ค่าใช้จ่ายข้ึนอยู่แต่ละประเทศนัน้ๆ) และเงื่อนไขต่างๆข้างต้นสามารถเปล่ียนแปลง
ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ทัง้น้ีทางบริษัทฯ ยึดตามประกาศของทางรฐัฯและประเทศท่ี
เดินทางเป็นหลกั ทางบริษัทฯจะค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั *กรุณาอ่านเงื่อนไข
ข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนท าการจองทวัรห์รือช าระเงิน*  จากนัน้จะถือว่าผู้เดินทางรบัทราบตามข้อก าหนด หากเกิด
ความเสียหายใดๆข้ึน ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบทุกกรณี 
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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 

 
 

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 พรอ้มระบุวนัลา
หยุดทีจ่ะเดนิทางส าหรบัทรปินี้ *ควรใหต้รงกนักบัวนัทีจ่ะเดนิทางตามโปรแกรมจรงิ* อายยุอ้นหลงัไม่เกนิ 1 เดอืน (นับจากวนัทีไ่ด้
ควิยื่นวซี่า) 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 3 เดอืน โดยต้องมีเลขท่ี
บญัชีระบุอยู่ทุกหน้า มตีราประทบัและลายเซน็ของธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรพัยเ์ป็นอนัดบัแรก) แต่ในกรณีที่
ยอดเงนิในบญัชอีอมทรพัยไ์ม่ถงึ 6 หลกั สามารถแนบ Statement สมุดบญัชฝีากประจ าเพิม่เตมิในการยื่นได)้ ( สถานทูตไม่รบั
บญัชีกระแสรายวนั ) 

เอกสารท่ีใช้ประกอบในการย่ืนวีซ่า (ต้องมาแสดงตวัท่ีสถานทูตพร้อมสแกนน้ิวมอืทุกท่าน) 
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- 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) 
- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มี
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

ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า ของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี  

หมายเหต ุ: ใช้เวลาทำการอนุมตัิวซีา่นับจากวนัยืน่ประมาณ 10-15 วันทำการ เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการ
และทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องนำส่งเข้าสถานทูตและระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่
สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้  การยื่นวีซ่าแต่ละครั้งกับบริษัททัวร์ จะต้องทำการยื่นวีซ่า ปร ะเภทหมู่คณะ เท่านั้น โดยการยื่นเป็นหมู่คณะ 
ต้องมีจำนวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนย์รับยื่น จะเป็นผู้กำหนดวันยื่นวีซ่าเท่านั้น ถ้าหากผู้เดินทางไม่สามารถไปยื่นวีซ่าในวันที่กำหนดได้ อาจมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม. 

*** กรณีท่ีสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงท้ังหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย *** 
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิม่เติม ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียม
เอกสารเพิม่เติมให้ครบถ้วน ตามท่ีสถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ 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 (E-mail) .…………………………………………………………………………………............................. 

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 ์………….......................... โทรศพัทท์ีท่ 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 ...…………………………………………………………………………………………............... 

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



  

 VFRA74WY-7 

17 | P a g e  

15. ท่านม ีPassport เล่มเก่าหรอืไม่ ถา้ม ีขอรายละเอยีดดงันี้  

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

16. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรพัย์ (ทีท่่านใชแ้สดงกบัสถานทตูเพือ่ยื่นค ารอ้งขอวซี่า) ……………………............. 

17. วซี่า Schengen ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา (โปรดระบุรหสัประเทศและเลขวซี่า)   

ประเทศทีไ่ดร้บั .......................................................  เลขวซี่า .................................................................................. 

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

18. เคยถูกพมิพล์ายนิ้วมอืเพือ่การขอวซี่าเชงเกน้ก่อนหน้านี้     

 ไม่เคย            เคยได ้(กรุณาระบุวนั/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

