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เดินทางโดยสายการบิน Oman Air 

บรกิารดว้ยเครื่องบินใหม่ ดรมีไลนเ์นอร ์

ท่ีนั่งกวา้งใหท่้านสะดวกสบาย พรอ้มบริการเครื่องด่ืม ตลอดการเดินทาง 

 พรอ้มระบบ Entertainment บนเครื่องดว้ยจอส่วนตวัทุกท่ีนั่ง 
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วันแรก ( 1 ) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาตมิัสกตั – ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศ
เยอรมน ี         

05.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สาย
การบิน OMAN AIR (WY)  
โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง 

09.10 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกตั ประเทศโอมาน โดยสายการบิน OMAN AIR  
เท่ียวบินท่ี WY818 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง) (เวลาประเทศโอมานช้า
กว่าประเทศไทย 3 ช่ัวโมง) 

12.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกตั ประเทศโอมาน (เวลาท้องถิ่น) น าท่านแวะพกัเปลี่ยนเคร่ืองเพื่อเดินทางสู่
ประเทศเยอรมนี (รอแวะเปล่ียนเคร่ืองประมาณ 2 ชัว่โมง) 

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

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

 น าท่านเดินทางเขา้ท่ีพกั ผ่อนคลายความเหน่ือยลา้ เพื่อความสดช่ืนในวนัถดัไป 
  ท่ีพกั Tulip Inn Munchen Messe หรือเทียบเท่า 
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วันที่สอง ( 2 ) มิวนิก – เมืองคาร์โลวี วารี (สาธารณรัฐเช็ก) – ปราก  
                  เช้า/กลางวัน/เย็น  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวี วารี (Karlovy Vary)  (ระยะทาง 198 กม. ประมาณ 4 ชม.) สาธารณรัฐเช็ก เมือง

แห่งสปาน ้าพุร้อน ตวัอาคารบา้นเรือนแต่ละหลงัจะมีสีสันฉูดฉาดเหมือนสีลูกกวาด ใหบ้รรยากาศเหมือนเท่ียวชม
เมืองตุ๊กตา  

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านถ่ายรูปกบั พพิธิภัณฑ์ประจ าเมืองอาคารมิลโคโลนเนด (Mill Colonnade) อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่

คลาสสิค ท่ีถูกออกแบมาเพื่อเป็นสถานท่ีรักการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อผอ่นคลาย โบสถ์แห่งเซนต์มารี มากดาเลเน่ 
(St Mary Magdalene's Church)โบสถท่ี์มีสถาปัตยกรรมสไตลบ์าโรกมียอดหอคอยทรงโคง้ปลายแหลมโดดเด่น 
นอกจากน้ียงัมีจุดใหท้่านชมวิวและถ่ายรูปภาพอยูห่ลากหลายมุม 

 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (Prague)(ระยะทาง 130 กม. ประมาณ 2.30ชม.) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของ

สาธารณรัฐเช็ก เมืองหลวงแห่งประวติัศาสตร์ของโบฮีเมีย เป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์แบบโบฮีเมียนและเทพนิยาย สัมผสั
กบับรรยากาศ 2 ขา้งทาง มีแม่น ้าวัลตาวา (Vltava) เป็นแม่น ้าสายส าคญัท่ีหล่อเล้ียงชาวเมืองมาแต่โบราณ ดว้ยความ
สวยงาม และเงียบสงบ จึงท าใหไ้ดรั้บสมญานามวา่เป็นดินแดนของ "มงกุฎแห่งยุโรป (Crown of Europe)" เป็น
ท่ีตั้งของ ปราสาทปราก (Prague Castle) ซ่ึงเป็นปราสาทเก่าแก่สถาปัตยกรรมแบบโกธิค ท่ีไดรั้บการรับรองจากกิน
เนสส์บุ๊กวา่เป็นปราสาทโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ภายในปราสาทประกอบไปดว้ยตวั พระราชวัง มหาวิหารเซนต์
วิตุส และป้อมปราการ 
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เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพกั  Hotel Duo หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สาม ( 3 ) ปราก - สะพานชาลส์- หอนาฬิกาดาราศาสตร์- จัตุรัสเมืองเก่า - เชสก ีครุมลอฟ- จัตุรัสเมืองเก่า
           เช้า/กลางวัน/เย็น  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นเดินทางเขา้สู่ ย่านเมืองเก่า (Old Prague) ชม สะพานชาร์ล (Charles Bridge) เป็นสะพานท่ีท าหนา้ท่ีเช่ือม

ระหวา่งฝ่ังตะวนัออกกบัฝ่ังตะวนัตกของเมืองปราก ในอดีตใชส้ัญจรไปมาส าหรับพระราชวงศเ์ท่านั้น ปัจจุบนั
สะพานแห่งน้ีถือเป็นแลนดม์าร์กส าคญั ยงัเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามของเมืองปราก ชม จตุรัสเมืองเก่า ศาลาว่า
การเมืองหลงัเก่า (Old Town Hall of Prague) ท่ีสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1338 เป็นท่ีตั้งของ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ 
(Astronomical Clock) ท่ีสวยงามและยงัคงตีบอกเวลาทุกๆชัว่โมง อิสระใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆมากมายใน
ยา่นเมืองเก่า มีทั้งสินคา้ของฝาก ของท่ีระลึก เคร่ืองแกว้คริสตลัโบฮีเมียน รวมทั้งร้านคา้แฟชัน่แบรนด์เนม เช่น 
Louis Vuitton, Hermes, Dior, Dolce & Gabbana, Prada, Gucci etc. 

 

 
เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง 172 กม. ประมาณ 2.30 ชม.)เมืองมรดกโลก
แสนโรแมนติกแห่งสาธารณรัฐเช็ก ท่ีไดรั้บการขนานนามวา่ “ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย” เน่ืองจากยงัคงรักษาสภาพ
บา้นเมืองเอาไวไ้ดอ้ยา่งสวยงามเหมือนในอดีต และตวัเมืองมีพื้นท่ีไม่กวา้งมาก น าท่านถ่ายรูปกบั ปราสาทเชสกีค้รุ
มลอฟ ท่ีมีหอคอยสีชมพูอ่อนหวานๆ ราวกบัปราสาทเจา้หญิงในนิยายและจตุัรัสเมืองเก่า หรือ Old Town Square 
เป็นจุดศูนยก์ลางของเมือง ใชใ้นการจดังานเทศกาลร่ืนเริงต่างๆ อิสระใหท้่านเดินเล่นในเมืองเก่าเท่ียวชมโบสถ์
สไตลโ์กธิคท่ีไดรั้บการอนุรักษซ่ึ์งตั้งอยูริ่มแม่น ้าวลัตาวา 

 

 
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พเิศษ เมนูเป็ดโบฮีเมียน 

ท่ีพกั  Hotel Old Inn หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ส่ี ( 4 ) เวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุนน์ – ถนนสายวงแหวน - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท    
           เช้า/กลางวัน /- 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) (ระยะทาง 212 กม.ประมาณ 3 ชม.)  เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย 

ศูนยก์ลางวฒันธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง เมืองน้ียงัคงมนตเ์สน่ห์แห่งเมืองหลวงของจกัรวรรดิดอสเตรียในอดีต 
โดยยงัคงร่องรอยของศิลปะ ดนตรีคลาสสิก สถาปัตยกรรม ประวติัศาสตร์ แหล่งอุดมวฒันธรรม จนขึ้นช่ือวา่โร
แมนติกท่ีสุดอีกเมืองของโลก ผา่นชม ถนนสายวงแหวน (Ring Strasse) เส้นทางท่องเท่ียวสายหลกัของเมือง
เวียนนา ซ่ึงแวดลอ้มไปดว้ยอาคารท่ีส าคญัต่างๆ เช่น รัฐสภา ศาลาว่าการเมือง มหาวิทยาลยั พพิธิภัณฑ์ โรงละคร 
โรงอุปรากร 

 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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บ่าย น าท่าน เข้า ชมพระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวงัฤดูร้อนของราชวงศแ์ฮปสเบิร์ก ชมความงดงามภายในท่ีไดรั้บการ
ตกแต่งอยา่งวิจิตรงดงามไม่แพพ้ระราชวงัใดในยุโรป ชมภายใพระราชวงั มีหอ้งต่างๆ มากถึง 1,400 หอ้ง (แต่ใหช้ม
ไดป้ระมาณ 20 ห้อง) ซ่ึงไดรั้บการตกแต่งอยา่งดีอีกทั้งเคร่ืองเรือนเคร่ืองใชต่้างๆ ยงัอยู่ครบครัน  

 
จากนั้น น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองพาร์นดอร์ฟ (Parndorf) ประเทศออสเตรีย (ระยะทาง 56 กม. ประมาณ 1 ชม.)   

อิสระตามอธัยาศยั พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท Designer Outlet Parndorf แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ของประเทศออสเตรีย ท่ีมี
ร้านคา้มากกวา่ 120 ร้าน สินคา้แบรนดช่ื์อดงัต่างๆจากทุกมุมโลก ใหเ้ลือกมากมายอยา่งจุใจ สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดินทางกลบัสู่ กรุงเวียนนา 

*******  อสิระอาหารเย็นเพ่ือให้ท่านสะดวกต่อการช้อปป้ิง  ******* 
 ท่ีพกั Ibis Vienna Airport หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า ( 5 ) เวียนนา – ฮัลล์สตัทท์ – ซาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล - ย่านเมืองเก่า     
           เช้า/กลางวัน/เย็น  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) (ระยะทางประมาณ 288 กม. ประมาณ 4 ชม.) มีอายเุก่าแก่กวา่ 

7,000 ปี เดินชม หมู่บ้าน Hallstatt หมู่บา้นเลก็ๆ ริมทะเลสาบหน่ึงในหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดในโลก เตม็ไปดว้ยเสน่ห์
และมีสีสันราวกบัเทพนิยาย รายลอ้มไปดว้ยภูเขาสูงตระหง่าน ติดอยูก่บัแนวชายฝ่ังของ Hallstättersee ชาว
ออสเตรียนใหฉ้ายาเมืองน้ีวา่เป็น "ไข่มุกแห่งออสเตรีย" 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  พเิศษเมนูปลาเทราต์ อาหารขึน้ช่ือแห่เมืองฮัลล์สตัทท์ 
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บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองซาลซ์บูร์ก (Salzburg) (ระยะทางประมาณ 72 กม. ประมาณ 1.30 ชม.) 
เสน่ห์แห่งเมืองมรดกโลกท่ีเตม็ไปดว้ยศิลปะสไตลบ์ารอก  ชมสวนมิราเบล (Mirabell Garten) สวนสาธารณะท่ี
ประดบัประดาดว้ยดอกไมต้ามฤดูกาล สวนน้ีมีช่ือเสียงจากการใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าฉากหน่ึงของภาพยนตร์เพลง
ช่ือดงั มนตรั์กเพลงสวรรค ์ (The Sound of Music) ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั บ้านเกดิโมสาร์ท (House of Wolfgang 
Amadeus Mozart) ปัจจุบนัน้ีเป็น พิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงประวติัของโมสาร์ทและครอบครัวอิสระใหท้่านเดินเล่น 
ย่านเมืองเก่า (Altstadt Salzburg) และ ถนนช้อปป้ิงเกรไทเด้ (Getreidestraße) ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีการตกแต่งไวอ้ยา่ง
งดงาม โดยมีจุดเด่นอยูท่ี่ป้ายช่ือเหลก็ดดัและขอบหนา้ต่างของแต่ละร้านคา้ ท่ีน่ีมีทั้งร้านคา้แบรนดเ์นม คาเฟ่ ร้าน
กาแฟ และร้านขายของท่ีระลึกใหท้่านไดเ้ลือกชม  

 

 
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พเิศษ เมนูซ่ีโครงหมูบาร์บีคิว 
ท่ีพกั  Austria Trend Hotel Salzburg หรือเทียบเท่า 

 

วันที่หก ( 6 ) มิวนิก - โบสถ์แม่พระมิวนิก - จตุรัสมาเรียนพลทัซ์ - ท่าอากาศยานมิวนิก -  
ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกตั        เช้า/กลางวัน /- 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิก (ระยะทาง 144 กม. ประมาณ 2.30 ชม.) เมืองใหญ่ท่ีอยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี
และเมืองหลวงของแควน้บาวาเรีย เมืองศูนยก์ลางระดบัโลกในดา้นศิลปะ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการเงิน ส่ิงพิมพ ์
วฒันธรรม นวตักรรม การศึกษา ธุรกิจ และการท่องเท่ียว 

 น าท่าน ชมเมืองมิวนิก ย่านจตุรัสมาเรียนพลทัซ์ (Marienplatz) หรือ จัตุรัสมารี (Mary) แลนดม์าร์คใจกลางเมือง 
ใหท้่านถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองใหม่ (Neues Rathaus) ท่ีมีจุดเด่นอยูท่ี่ หอนาฬิกา Glockenspiel ท่ีมีตุ๊กตาออกมา
เตน้ระบ า ทุกวนั ตอน 11 โมงเชา้ และจะเพิ่มรอบในช่วงหนา้ร้อน ตอน 5 โมงเยน็โดยตุ๊กตาจะมี 2 ชั้น ชั้นบนเป็น
เร่ืองราวการแต่งงาน ชั้นล่างเป็นการเตน้ร าแบบพื้นเมือง ถ่ายรูปกบั โบสถ์แม่พระมิวนิก (Frauenkirche) เป็นโบสถ์
คริสตร์ะดบัอาสนวิหารของนิกายโรมนัคาทอลิกในนครมิวนิก จุดเด่นของโบสถแ์ห่งน้ีคือ หอคอยหัวหอมคู่ โดม
หอมหวัใหญ่สีฟ้าเขียว 2 โดม ซ่ึงเป็นหอคอยท่ีมีความสูงถึง 99 เมตร ใกลก้นัมี โบสถ์เซนต์ไมเคิล (St. Michael 
Church) แต่เดิมเป็นโบสถพ์ระเยซูอิตซ่ึงเป็นนิกายเก่าแก่นิกายหน่ึงของศาสนาคริสต ์ปัจจุบนัเป็นโบสถค์าทอลิค  



8 | P a g e  

 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พเิศษ  เมนูขาหมูเยอรมัน 
บ่าย อิสระใหท้่านเดินเล่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ย่านถนนคนเดิน Maximilian Strasse เป็นอีกหน่ึงถนน ชอ้ปป้ิง มิวนิค 

ท่ีมีช่ือเสียง เหมาะส าหรับผูท่ี้หลงรักแฟชัน่ ตลอดทางเดินของถนนสายน้ี เตม็ไปดว้ยร้านเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ 
น ้าหอม จากแบรนดด์งัมากมาย ตั้งแต่แบรนดไ์ฮเอนด์อยา่ง Cartier, Montblanc, Dolce & Gabbana, Valentino, 
Gucci ไปจนถึงแบรนดด์งัของเยอรมนัในราคาคุม้ค่ากบัการเป็นเจา้ของ 

 *******  อสิระอาหาเย็นเพ่ือให้ท่านสะดวกต่อการช้อปป้ิง  *******  
ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก 

22.15 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศโอมาน โดย สายการบิน OMAN AIR (WY) เท่ียวบินท่ี WY124 
(ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง 25 นาที)   

 

วันที่เจ็ด ( 7 ) ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกตั - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
 

06.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกตั ประเทศโอมาน น าท่านแวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง เพื่อเดินทางสู่ประเทศไทย  
(รอแวะเปล่ียนเคร่ืองประมาณ 2 ชัว่โมง 10 นาที) 

08.50 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบิน OMAN AIR (WY) เท่ียวบินท่ี WY815 
(ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง 10 นาที)   

 

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

หมายเหตุ : เท่ียวบิน (สายการบนิเป็นผู้ก าหนด) โรงแรม เมนูอาหาร รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานท่ี) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
*กรณีที่บางรายการไม่สามารถเป็นไปตามโปรแกรมทีก่ าหนดได้เน่ืองจากสภาวะอากาศหรือสภาพการจราจรในแต่ละสถานที่นั้นๆ โดยทางตัวแทน
บริษัทฯ จะจัดเป็นรายการหรือพาหนะอ่ืนแทนและจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ.
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดวันเดินทาง 
Periods 

ราคา / ท่าน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ท่าน พกัเดี่ยว 

07 – 13 เม.ย. 66 64,999.- 13,000.- 

12 – 18 เม.ย. 66 68,888.- 14,000.- 
 

 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมคณะ   
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และถือขึ้นเคร่ืองไม่เกิน 7 กิโลกรัม   
  ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมี

อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็น
ผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  เน่ืองจากการวางแพลนห้องพกัของแต่ละ
โรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั 
หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีมีการแยกหอ้งพกั โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจ
เป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี
ลกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณีท่ีมีการจดังานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมือง เพื่อใหเ้กิดความเหมาสม 

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

 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า  (ค่าวีซ่าโดยประมาณ 4,500-5,000 บาทขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนของ

สถานทูตก าหนด) 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
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 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง,ค่าโทรศพัท,์ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซกัรีด,มินิบาร์ในห้อง 
รวมถึงค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากท่ีทวัร์ก าหนด และรวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่าง ๆ  เช่น อาหารเจ อาหารมงัสวิรัติ 
และอาหารอิสลาม มุสลิม อาหารทะเล เป็นตน้ รวมไปถึงเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนงัสือ
เดินทาง,ค่าน ้าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั,ค่ากระเป๋าเดินทาง
หรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทางเป็นตน้  

 ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท ช าระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามัน และภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเข้า

มาในโรงแรมท่ีพกัและเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 
  ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี) 

 

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

อนุญาตตัดท่ีน่ังเพ่ือให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรอท่ีน่ังอยู่โดยอตัโนมัติ  และต้องช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 
วัน หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ  

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

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

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

 

 

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

- ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทวัร์เตม็จ านวน  
- กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ทางบริษทัฯ 
ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเตม็จ านวน 
(กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน (กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม) 

- กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ, เจ็บป่วย, เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินใหร้ะบุขอ้ความตามเง่ือนไขสาย
การบินนั้นๆ เพื่อจะไดย้นืยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่างประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและบริษทั

เง่ือนไขการให้บริการ 

การยกเลกิ 
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ต่างประเทศ) ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณี
ออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่ากรณีท่ีท่านยื่นวีซ่าแลว้ 

 
1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้

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

ส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายไุตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่

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

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

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิ
การจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

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

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านมากกวา่ 7 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 

9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แลว้ 

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

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใด
ก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

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

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

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

16. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่าน
ท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวีซ่าใหก้บัท่าน 

17. กรณีวีซ่าท่ีท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยืน่วีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่น

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และ
ส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 180 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริง
เท่านั้น 

- ค่าหอ้งพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ทางบริษทัจะคิดค่าบริการตามค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดขึ้นจริงในต่างประเทศ โดยจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

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

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

 

 
1.หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้ (หากมีหนงัสือ
เดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วีซ่าดว้ย)  
2.รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรงหา้มสวมแว่นตาหรือ
เคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ ไม่ยิม้เห็นฟัน ขึ้นอยู่กบัประเทศท่ีจะเดินทาง  ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศีรษะ และ
ดา้นบนของหวัไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหนา้อยา่งชดัเจน 
3.หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด   
*กรณีเจ้าของกจิการ  หลกัฐานทางการคา้ เช่น หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ
ส าเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*กรณีพนักงาน หนงัสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือนและวนัเร่ิมงาน พร้อมสลิปเงินเดือน 
ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 
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*กรณีข้าราชการ หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือนและวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*กรณีนักเรียนและนักศึกษา หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู ่อายุ
ยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
(ช่ือ-สกุล ตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้  าวา่ “ TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 
4.หลกัฐานการเงิน (Bank Statement)  
- กรณีผูเ้ดินทาง ออกค่าใชจ่้ายเอง Bank Statement บญัชีออมทรัพยส่์วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขท่ีบัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพจิารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถ
แนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ) 
- กรณีผูเ้ดินทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใชจ่้ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ พี่นอ้ง ท่ีมีสายเลือดเดียวกนั หรือ 
สามีภรรยา เท่านั้น) และตอ้งท าเป็นหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) ถ่ายส าเนาสมุดบญัชี หรือ 
Statement ยอ้นหลงั 3 เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใชจ่้าย เอกสารแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูท่ี้ออกให้และผูท่ี้ถูกรับรองค่าใชจ่้าย
ให ้เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส สูติบตัร ทะเบียนบา้น 

- กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากบิดา&มารดาซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอโดยระบุประเทศและ
วนัเดินทาง(ตัวจริง) 
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กบัใคร มีความสัมพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอต้นสังกดั พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและ
มารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครอง
บุตรแต่เพยีงผู้เดียว 
- กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบับุตรท่ีสถานทูตด้วย 
ท้ังสองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่านั้น) 
5.ส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต ่ากว่า 20 ปี) 
6.ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล อย่างละ 1 ชุด (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าเชงเก้น 
โปรดกรอกรายละเอียดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชน์ในการยืน่วีซ่าของท่าน (กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 
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1. ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) 
………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
2. ช่ือ-นามสกุลเดิมตอนเกิด (ภาษาองักฤษ) 
……………………………………………………………………..………………………………………………………... 
3.  เพศ            ชาย                หญิง 
4. ท่ีอยูต่ามส าเนาทะเบียนบา้น(ภาษาองักฤษ) 
…………………………………………..………………….………………………………….………………….……….... 
.......................................................................................................รหสัไปรษณีย…์………………………………….…….. 
5. ท่ีอยูพ่  านกัปัจจุบนั กรณีไม่ตรงกบัส าเนาทะเบียนบา้น(ภาษาองักฤษ) 
……………………………………………………..……….……………..………………………………………………………
………………………………………………………....รหสัไปรษณีย…์……………………………………..……… 
อีเมลแ์อดเดรส ...…………………………………………………………………………………………………………… 
6. โทรศพัทมื์อถือ (โปรดระบุ) ………………………………………  โทรศพัทบ์า้น (ถา้มี) ……………………………… 
7. อาชีพปัจจุบนั 
………………......................................................................................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน (ตรงกบัท่ีระบุในหนงัสือรับรองการงาน) 
………………………………………………………………………………….……………................................................ 
8. ช่ือสถานท่ีท างาน ธุรกิจร้านคา้ โรงเรียน หรือมหาวิทยาลยั หากประกอบกิจการคา้ขาย) โปรดระบุอยา่งชดัเจน  
(ท่ีอยูท่ี่ท างาน)…………………………………………………………………………………………................................. 
รหสัไปรษณีย ์…………........โทรศพัทท่ี์ท างาน…………………………………………อีเมล…์……………………….… 
9. รายไดต้่อเดือน 
………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
10. สถานภาพ           โสด  หยา่  แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 
   สมรส  ม่าย   แยกกนัอยู ่อยูกิ่นฉนัสามี ภรรยา 
11. ช่ือ-สกุลคู่สมรส (ถา้มี)……………………………………………………………………….………………………… 
วนั/เดือน/ปี เกิด...............................…...สถานท่ีเกิด……………...……...……………….……………………..…………. 
12. ช่ือ-สกุลของบิดา ………………………………………………………………………………….……………………  
วนั/เดือน/ปี เกิด...............................................……………………...สถานท่ีเกิด…………….........……...………..………. 
13. ช่ือ-สกุลของมารดา……………………………………………………………………………………………………… 
วนั/เดือน/ปี เกิด...............................................……………………...สถานท่ีเกิด……………...…………….……..………. 
14. ท่านมี Passport เล่มเก่าหรือไม่ ถา้มี ขอรายละเอียดดงัน้ี  
เลขพาสปอร์ต………………วนัออก ..………………. วนัหมดอาย ุ......................... ออกให ้ณ ประเทศ ............................ 
15. ยอดเงินคงเหลือในบญัชีออมทรัพย ์(ท่ีท่านใชแ้สดงกบัสถานทูตเพื่อยืน่ค าร้องขอวีซ่า) ……………………................. 
16. วีซ่า Schengen ท่ีเคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา (โปรดระบุรหสัประเทศและเลขวีซ่า)  .............................. 
 ไม่เคย  
 เคยได ้ ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี .................................................... ถึงวนัท่ี ..................................................................  
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17. เคยถูกพิมพล์ายน้ิวมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้น้ี     
 ไม่เคย  
 เคยได ้(กรุณาระบุวนั/เดือน/ปี ท่ีด าเนินการ หากทราบ)................................................................................ 
18.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่      
 ไม่เคย  
 เคยได ้ (เหตุผลในการปฏิเสธ) ........................................................................................................................ 
19. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านกัอยูข่องผูร้้องขอ 
 ตวัผูข้อวีซ่าเอง     
 เช็คเดินทาง         
 บตัรเครดิต     
 เงินสด   
 มีผูอ่ื้นออกค่าใชจ่้ายให ้(บิดา-มารดา/ญาติ/บริษทั/องคก์ร)       
 กรุณาระบุช่ือ .............................................................     
 ความสัมพนัธ์ ............................................................ 
 

 
• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต
ขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีท่ีท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวีซ่า ของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี  

 
หมายเหตุ : ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่านับจากวันย่ืนประมาณ 10-15 วันท าการ เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารท่ีออก
จากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด ในวันย่ืนวีซ่าหนังสือเดินทางต้องน าส่งเข้าสถานทูตและ
ระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้  การย่ืนวีซ่าแต่ละคร้ังกบับริษัททัวร์ จะต้องท าการย่ืนวีซ่า 
ประเภทหมู่คณะ เท่าน้ัน โดยการย่ืนเป็นหมู่คณะ ต้องมีจ านวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศูนย์รับย่ืน จะเป็นผู้ก าหนดวันย่ืนวีซ่า
เท่าน้ัน ถ้าหากผู้เดินทางไม่สามารถไปย่ืนวีซ่าในวันท่ีก าหนดได้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม. 

*** กรณีท่ีสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงท้ังหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย *** 
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิม่เติม ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณา
เตรียมเอกสารเพิม่เติมให้ครบถ้วน ตามท่ีสถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพจิารณาอนุมัติ ออกวีซ่าส าหรับ

สถานทูต ***   
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มาตรการท่องเท่ียวแบบ NEW NORMAL 
 
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการรองรับวคัซีนของแต่ละประเทศจุดหมายปลายทางก่อนออกเดินทาง 
1.ติดตั้งแอพลิเคชัน่ หมอพร้อม 
2.ไดรั้บวคัซีนครบถว้นแลว้และตอ้งไดรั้บอยา่งนอ้ย 14 วนั ก่อนการเดินทาง 
3. เตรียมเอกสาร International Covid-19 Vaccination Certificate ผา่นแอพลิเคชัน่ หมอพร้อม 
4. เตรียม EU Digital Covid Certificate แอพลิเคชัน่ หมอพร้อม โหมด Digital Health Pass 
** เอกสารมีและข้ันตอนการเดินทางมีการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา กรุณาอพัเดททุกคร้ังก่อนการเดินทาง** 
ระหว่างเดินทาง 
ตอ้งแสดงเอกสารอย่างใดอย่างหน่ึงในการเดินทางเขา้สหพนัธ์ฯไม่วา่โดยช่องทางใด 
1. แสดงผลตรวจ RT-PCR หรือ Professional ATK ท่ีออกภายใน 48 ชัว่โมงนบัถึงการเดินทางออกจากประเทศตน้ทางท่ีเดินทาง
มาถึงสหพนัธ์ฯ 
2. ตอ้งแสดงเอกสารรับรองการไดรั้บวคัซีน โดยตอ้งเป็นวคัซีนท่ีไดรั้บการรับรองใหใ้ชใ้นอียู 
3. ประวติัการป่วยติดเช้ือฯ (ผลการตรวจเช้ือแบบ PCR Test อายุอยา่งนอ้ย 28 วนั แต่ไม่เกิน 90 วนั 
**หากตอ้งตรวจโควิดหลงัจากถึงประเทศตน้ทางตามมาตรการเขา้-ออกประเทศโดยมีเจา้หนา้ท่ีฯ มาท าการตรวจ RT-PCR  
(ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์)** 
 

หมายเหตุ : แต่ละประเทศมีเง่ือนไขให้นักท่องเท่ียวจะต้องมีประกนัสุขภาพและประกันการเดินทางท่ีแตกต่างกนั (ค่าประกนั
สุขภาพไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าใช้จ่ายขึน้อยู่แต่ละประเทศน้ันๆ) และเง่ือนไขต่างๆข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ท้ังนีท้างบริษัทฯ ยึดตามประกาศของทางรัฐฯและประเทศท่ีเดินทางเป็นหลกั ทาง
บริษัทฯจะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ  *กรุณาอ่านเง่ือนไขข้อตกลงอย่างละเอยีดก่อนท าการ
จองทัวร์หรือช าระเงิน*  จากน้ันจะถือว่าผู้เดินทางรับทราบตามข้อก าหนด หากเกดิความเสียหายใดๆขึน้ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบทุกกรณี 

 


