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เพลิดเพลินทุกการเดินทางด้วยระบบ Entertainment 

บนเคร่ืองด้วยจอส่วนตัวทุกทีน่ั่ง  

 

น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 กก.  

 สัมภาระขึ้นเคร่ือง 7 กก. 
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วนัที่ โปรแกรม อาหาร โรงแรม 
เชา้ กลางวนั เยน็ 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมสักตั ประเทศโอมาน - 
สนามบินนานาชาติมิวนิก 

 
  Holiday Inn Express Munich 

City West หรือเทียบเท่า*** 
2 มิวนิก – นูเรมเบิร์ก – น ้าพุเชินเนอร์บรุนเนิน - ปราก ✓ ✓ ✓ Hotel Duo หรือ

เทียบเท่า**** 
3 ปราก – สะพานชาลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ –จตุัรัส

เมืองเก่า (สาธารณรัฐเช็ก) – บราติสลาวา 
✓ ✓ ✓ Hotel Tatra หรือ

เทียบเท่า**** 
4 บราติสลาวา - พาร์นดอร์ฟ เอาทเ์ลท – เวยีนนา – ถนน

สายวงแหวน - ถนนคาร์ทเนอร์ - ลินซ์ 
✓  ✓ Courtyard by Marriott Linz 

หรือเทียบเท่า**** 
5 ลินซ์ – ฮลัลส์ตทัท ์– ซาลซ์บร์ูก – สวนมิราเบล - ยา่น

เมืองเก่า - มิวนิก 
✓ ✓ ✓ Holiday Inn Express Munich 

City West หรือเทียบเท่า*** 
6 มิวนิก – โบสถแ์ม่พระมิวนิก - จตุรัสมาเรียนพลทัซ์ – ท่า

อากาศยานมิวนิก – ท่าอากาศยานนานาชาติมสักตั 
✓ ✓    

7 ท่าอากาศยานนานาชาติมสักตั - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     

    
ก าหนดการเดินทาง 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกตั – ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมนี 

05.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช้ัน 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน 
OMAN AIR (WY) โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 

09.10 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกตั ประเทศโอมาน โดยสายการบิน OMAN AIR เท่ียวบินท่ี WY818 (บริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (เวลาประเทศโอมานช้ากว่าประเทศไทย 3 ช่ัวโมง) 
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12.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน (เวลาท้องถิ่น)  น าท่านแวะพกัเปล่ียนเคร่ืองเพื่อเดินทางสู่
ประเทศอิตาลี 

14.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก  ประเทศเยอรมนี โดยสายการบิน OMAN AIR เท่ียวบินท่ี WY123 
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

19.00 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมัน น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง,ศุลกากรและรับสัมภาระ
เรียบร้อย (เวลาประเทศเยอรมนีช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง)  

 น าท่านเดินทางเขา้ท่ีพกั ผอ่นคลายความเหน่ือยลา้ เพือ่ความสดช่ืนในวนัถัดไป 
ทีพ่กั Holiday Inn Express Munich City West หรือเทยีบเท่า 

 

Day 2 มิวนิก – นูเรมเบิร์ก – น า้พุเชินเนอร์บรุนเนิน - ปราก       (B/L/D) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) (ระยะทาง 
169 กม. ประมาณ 2.30 ชม.) เมืองแห่งประวติัศาสตร์ใน
แควน้บาวาเรียของเยอรมนี ชมย่านเมืองเก่าของเมืองนูเร
มเบิร์ก ถนน Weissgerbergasse ในตวัเมืองเป็นทางเดินหิน
แบบยุคกลางสุดแสนคลาสสิค สองข้างถนนรายล้อมไป
ด้วยส่ิงก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมโกธิคและอาคาร
บา้นเรือนแบบ half-timber house (โครงสร้างไม ้ผนงัปูน) 
ชม น ้ าพุ เ ชินเนอร์บรุนเนิน (Schoner Brunnen) หรือ 

Beautiful Fountain น ้ าพุขอพรท่ีสูงถึง 19 เมตร วิธีขอพรคือให้หมุนแหวนทองตรงน ้ าพุเป็นจ านวน 3 รอบ ระหวา่งท่ี
หมุนแหวนก็ใหอ้ธิษฐานส่ิงท่ีตอ้งการ 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร *** เมนูขาหมูเยอรมัน ***  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางเขา้ กรุงปราก (Prague) (ระยะทาง 299 กม. ประมาณ 4 ชม.) เมืองหลวงและเมือง
ใหญ่ท่ีสุดของสาธารณรัฐเช็ก เมืองหลวงแห่งประวติัศาสตร์ของโบฮีเมีย เป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์แบบโบฮีเมียนและเทพ
นิยาย สัมผสักบัรรยากาศ 2 ขา้งทาง มีแม่น ้าวัลตาวา (Vtava) เป็นแม่น ้ าสายส าคญัท่ีหล่อเล้ียงชาวเมืองมาแต่โบราณ 
ดว้ยความสวยงาม และเงียบสงบ จึงท าให้ไดรั้บสมญานามวา่เป็นดินแดนของ "มงกุฎแห่งยุโรป (Crown of Europe)" 
เป็นท่ีตั้งของ ปราสาทปราก (Prague Castle) ซ่ึงเป็นปราสาทเก่าแก่สถาปัตยกรรมแบบโกธิค ท่ีไดรั้บการรับรองจาก
กินเนสส์บุก๊วา่เป็นปราสาทโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ภายในปราสาทประกอบไปดว้ยตวัพระราชวงั มหาวหิารเซนต์วิ
ตุส และป้อมปราการ 

ค ่า รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
 ทีพ่กั  Hotel Duo หรือเทยีบเท่า 
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  Day 3 ปราก – สะพานชาลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ –จัตุรัสเมืองเก่า (สาธารณรัฐเช็ก) – บราติสลาวา  (B/L/D) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้ นเดินทางเข้า สู่  ย่านเมืองเก่า (Old Prague) โดยผ่าน
สะพานชาร์ล (Charles Bridge) เป็นสะพานท่ีท าหน้าท่ีเช่ือม
ระหว่างฝ่ังตะวนัออกกบัฝ่ังตะวนัตกของเมืองปราก ในอดีตใช้
สัญจรไปมาส าหรับพระราชวงศ์เท่านั้น ปัจจุบนัสะพานแห่งน้ี
ถือเป็นแลนด์มาร์กส าคญั ยงัเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามของเมือง
ปราก ชม จตุรัสเมืองเก่า ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town 
Hall of Prague) ท่ีสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1338 เป็นท่ีตั้งของ หอ
นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ท่ีสวยงามและยงัคง
ตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ

มากมายในยา่นเมืองเก่า มีทั้งสินคา้ของฝาก ของท่ีระลึก เคร่ืองแกว้คริสตลัโบฮีเมียน รวมทั้งร้านคา้แฟชัน่แบรนด์เนม 
เช่น Louis Vuitton, Hermes, Dior, Dolce & Gabbana, Prada, Gucci etc. 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ***เมนูเป็ดอบซอสส้ม*** 
 จากนั้นเดินทางสู่เมือง บราติสลาวา (ระยะทาง 329 กม. ประมาณ 4 ชม.) เมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวาเกีย หรือท่ี

เรียกกนัวา่ความงามบนแม่น ้าดานูบ บราติสลาวาเป็นเมืองแห่งประวติัศาสตร์ ในอดีตเคยรวมกนัเป็นประเทศประเทศเช
โกสโลวาเกีย 

ค ่า บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
 ทีพ่กั  Hotel Tatra หรือเทยีบเท่า 
 
 

Day 4 บราติสลาวา - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท – เวยีนนา – ถนนสายวงแหวน - ถนนคาร์ทเนอร์ - ลนิซ์  (B/-/D) 
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เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่ าน เ ท่ี ยวชม ย่ าน เมือง เ ก่ าบราติสลาวา  (Old Town, 

Bratislavaเป็นเมือแห่งประวติัศาสตร์ ประกอบไปด้วยอาคาร

สไตล์เรอเนสซองส์สวยๆ โบสถ์ St. Elizabeth หรือ Blue 

Church สีฟ้าพาสเทลตดักบัลวดลายสีขาว และสัญลกัษณ์ท่ีท า

ให้เมืองน้ีเป็นท่ี รู้จัก ก็ คือ รูปป้ันคูมิล Cumil Man at work 

(Peeping Tom) ผู ้ชายยิ้มหวาน...ท่ีโผล่ศีรษะออกมาจากท่อ

ระบายน ้ าทักทายนักท่องเ ท่ียว ชมปราสาทบราติสลาวา 

(Bratislava Castle) ตั้ ง ต ร ะ ห ง่ า น อ ยู่ บ น เ นิ น เ ข า  Little 

Carpathians ริมฝ่ังแม่น ้ าดานูบ สร้างข้ึนตั้งแต่

ส มั ย ศ ต ว ร ร ษ ท่ี  9 – 18 ผ ส ม ผ ส า น

สถาปัตยกรรมแบบโกธิค เรอเนสซองส์ และ

บารอกได้อย่างลงตวั ให้ความรู้สึกถึงความ

หรูหรางดงาม ออกเดินทางสู่เมืองพาร์นดอร์ฟ 

(Parndorf) ประ เทศออสเต รีย  น าท่ าน สู่  

พา ร์นดอ ร์ฟ  เ อ า ท์ เ ลท  Designer Outlet 

Parndorf (ระยะทาง 36 กม. ประมาณ 30 

นาที)  แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ของประเทศออสเตรีย ท่ีมีร้านคา้มากกวา่ 120 ร้าน สินคา้แบรนดช่ื์อดงัต่างๆจากทุกมุมโลก ให้

เลือกมากมายอยา่งจุใจ ใหท้่านอิสระในการชอปป้ิงตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ให้ท่านสะดวกต่อการช้อปป้ิง 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนา (Vienna) (ระยะทาง 50 กม.ประมาณ 1 ชม.)  เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ศูนยก์ลาง

วฒันธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง เมืองน้ียงัคงมนต์

เสน่ห์แห่งเมืองหลวงของจกัรวรรดิดอสเตรียในอดีต 

โดยย ังคง ร่องรอยของ ศิลปะ  ดนต รีคลาสสิก 

สถาปัตยกรรม ประวติัศาสตร์ แหล่งอุดมวฒันธรรม 

จนข้ึนช่ือว่าโรแมนติกท่ีสุดอีกเมืองของโลก ผ่านชม 

ถนนสายวงแหวน (Ring Strasse) เส้นทางท่องเท่ียว

สายหลกัของเมืองเวียนนา ซ่ึงแวดลอ้มไปดว้ยอาคาร

ท่ีส าคัญ ต่ า งๆ  เ ช่น  รั ฐสภา  ศาลา ว่ าการ เมือง 

มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ โรงละคร โรงอุปรากร เดินทางสู่ สวนสาธารณะสตัดปาร์ค (Stadtpark) สวนสาธารณะอนัร่ม
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ร่ืนใจกลางเมือง ชม อนุสาวรีย์โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์ Johann Strauss ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก จากนั้นเขา้สู่ ถนนคาร์ท

เนอร์ (Karntner Strasse) เป็นถนนคนเดินและชอ้ปป้ิงสายส าคญัแห่งกรุงเวียนนา มีห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้ต่างๆ เรียง

รายตลอดสองขา้งถนน ท่ีจะตอ้งถูกใจขาชอ้ปเพราะมีสินคา้แบรนด์เนมยอดนิยมให้เลือกมากมาย เช่น Chopard, Dolce 

& Gabbana,  Dior, Burberry, Gucci, Fendi, Chanel จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองลนิซ์ (Linz) (ระยะทาง 184 กม. ประมาณ 

3 ชม.) เมืองเก่าท่ีมีบา้นสไตล์บาร็อคจ านวนมากไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี และยงัเป็นเมืองหลวงแห่งวฒันธรรม

ยโุรปใน ค.ศ. 2009 

ค ่า บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ทีพ่กั Courtyard by Marriott Linz หรือเทยีบเท่า 

  Day 5 ลนิซ์ – ฮัลล์สตัทท์ – ซาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล - ย่านเมืองเก่า - มิวนิก     (B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เดินทางเขา้สู่เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) (ระยะทางประมาณ 125 กม./2 ชม.) เมืองท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 7,000 ปีแลว้น า 

ท่านเดินชมหมู่บา้น Hallstatt หมู่บา้นเล็กๆ ริมทะเลสาบหน่ึงในหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดของโลก โอบลอ้มไปดว้ยขนุเขา เต็ม

ไปดว้ยเสน่ห์และมีสีสัน ราวกบัเทพนิยาย พลาดไม่ไดถ่้ายรูปกบัมุมยอดฮิตจัตุรัสกลางเมือง (Marktplatz Hallstatt) 

และเก็บรูปบรรยากาศมุมอ่ืนๆท่ีสวยงามไม่แพก้นั 

 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร - เมนูพเิศษ ปลาเทราต์ อาหารขึน้ช่ือแห่งเมืองฮัลล์สตัทท์ Hallstatt 
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 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองซาลซ์บูร์ก 
(Salzburg) (ระยะทางประมาณ 75 กม./1.30 ชม.) 
เสน่ห์แห่งเมืองมรดกโลกท่ีเต็มไปดว้ยศิลปะสไตล์บา
รอก  บา้นเกิดโมสาร์ท ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบับ้านเกิด
โมสา ร์ท  (House of Wolfgang Amadeus Mozart) 
ปัจจุบันน้ีเป็น พิพิธภัณฑ์ท่ีจัดแสดงประวติัของโม
สาร์ทและครอบครัว สวนมิราเบล (Mirabell Garten) 
สวนสาธารณะท่ีประดบัประดาดว้ยดอกไมต้ามฤดูกาล 
สวนน้ีมีช่ือเสียงจากการใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าฉากหน่ึง
ของภาพยนตร์เพลงช่ือดงั มนต์รักเพลงสวรรค์ (The Sound of Music) อิสระให้ท่านเดินเล่น ย่านเมืองเก่า (Altstadt 
Salzburg) และถนนช้อปป้ิงย่านเมืองเก่าท่ีมีการตกแต่งไวอ้ย่างงดงาม โดยมีจุดเด่นอยู่ท่ีป้ายช่ือเหล็กดัดและขอบ

หนา้ต่างของแต่ละร้านคา้ ท่ีน่ีมีทั้งร้านคา้แบรนด์เนม คาเฟ่ ร้าน
กาแฟ และร้านขายของท่ีระลึกใหท้่านไดเ้ลือกชม  
จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิก  (ระยะทาง 144 กม. 
ประมาณ 2.30 ชม.) เมืองใหญ่ท่ีอยูท่างใตข้องประเทศเยอรมน 
และเมืองหลวงของแควน้บาวาเรีย เมืองศูนยก์ลางระดบัโลกใน
ดา้นศิลปะ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการเงิน ส่ิงพิมพ ์วฒันธรรม 
นวตักรรม การศึกษา ธุรกิจ และการท่องเท่ียว 
ค ่า บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
 ทีพ่กั  Holiday Inn Express Munich City West หรือเทยีบเท่า 

Day 6 มิวนิก – โบสถ์แม่พระมิวนิก - จตุรัสมาเรียนพลทัซ์ – ท่าอากาศยานมิวนิก – ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกตั       (B/L/-) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเ ท่ียวชมเมืองมิวนิก  ย่านจตุ รัสมาเ รียนพลัทซ์  

(Marienplatz) หรือ จัตุรัสมารี (Mary) แลนด์มาร์คใจกลาง

เมือง ใหท้่านถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองใหม่ (Neues Rathaus) ท่ี

มีจุดเด่นอยู่ท่ี หอนาฬิกา Glockenspiel ท่ีมีตุ๊กตาออกมาเต้น

ระบ า ทุกวนั ตอน 11 โมงเชา้ และจะเพิ่มรอบในช่วงหนา้ร้อน 

ตอน 5 โมงเยน็โดยตุ๊กตาจะมี 2 ชั้น ชั้นบน เป็นเร่ืองราวการ

แต่งงาน ของดยุกท่ีมีช่ือเสียงคนหน่ึง ชั้นล่าง เป็นการเตน้ร า

แบบพื้นเมือง ท่ีตามต านานเล่าวา่เป็นการเตน้เพื่อปัดเป่า หรือ

ให้ก าลังใจผูค้น ในเหตุการณ์เลวร้ายท่ีเกิดข้ึนให้หมดไปและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติบาวาเรียน (Bavarian National 

Museum) หน่ึงในพิพิธภณัฑ์ศิลปะท่ีใหญ่ท่ีสุดในเยอรมนีถ่ายรูปกบัโบสถ์แม่พระมิวนิก (Frauenkirche) เป็นโบสถ์

คริสต์ระดับอาสนวิหารของนิกายโรมนัคาทอลิกในนครมิวนิก จุดเด่นของโบสถ์แห่งน้ีคือ หอคอยหัวหอมคู่ โดม
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หอมหวัใหญ่สีฟ้าเขียว 2 โดม ซ่ึงเป็นหอคอยท่ีมีความสูงถึง 99 เมตร ใกลก้นัมี โบสถ์เซนต์ไมเคิล (St. Michael Church) 

แต่เดิมเป็นโบสถพ์ระเยซูอิตซ่ึงเป็นนิกายเก่าแก่นิกายหน่ึงของศาสนาคริสต ์ปัจจุบนัเป็นโบสถค์าทอลิค  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ***เมนูขาหมูเยอรมัน *** 

 อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปป้ิงตามอธัยาศยั ย่านถนนคนเดิน Maximilian Strasse เป็นอีกหน่ึงถนน ช้อปป้ิง มิวนิค ท่ีมี

ช่ือเสียง เหมาะส าหรับผูท่ี้หลงรักแฟชัน่ ตลอดทางเดินของถนนสายน้ี เต็มไปดว้ยร้านเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ น ้ าหอม 

จากแบรนด์ดงัมากมาย ตั้งแต่แบรนด์ไฮเอนด์อย่าง Cartier, Montblanc, Dolce & Gabbana, Valentino, Gucci ไปจนถึง

แบรนดด์งัของเยอรมนัในราคาคุม้ค่ากบัการเป็นเจา้ของ 

เยน็ อสิระตามอธัยาศัย เพือ่ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างเต็มทีก่บัเมืองใหญ่แห่งแคว้นบาวาเรีย 

22.15 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศโอมาน โดย สายการบิน OMAN AIR (WY) เท่ียวบินท่ี WY124 

Day 7 ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกตั - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

06.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกตั ประเทศโอมาน น าท่านแวะพกัเปล่ียนเคร่ือง เพื่อเดินทางสู่ประเทศไทย 
09.00 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบิน OMAN AIR (WY) เท่ียวบินท่ี WY815 
18.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

 
หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,
คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม *กรณีที่บางรายการไม่สามารถเป็นไปตามโปรแกรมที่ก าหนดได้เนื่องจาก
สภาวะอากาศหรือสภาพการจราจรในแต่ละสถานทีน่ั้นๆ โดยทางตวัแทนบริษัทฯ จะจดัเป็นรายการหรือพาหนะอืน่แทนและจะค านึงถึงความปลอดภัยและ
ประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นส าคญั. 

 

ก าหนดวนัเดินทาง 
Periods 

ราคา 

ผู้ใหญ่ 
พกัห้องละ 2 – 3 ท่าน 

พกัเดี่ยว 

12 ต.ค. 65 – 18 ต.ค. 65 59,999 10,000 
19 ต.ค. 65 – 25 ต.ค. 65 62,999 10,000 
23 พ.ย. 65 – 29 พ.ย. 65 59,999 10,000 
30 พ.ย. 65 – 06 ธ.ค. 65 59,999 10,000 
07 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65 62,999 10,000 
21 ธ.ค. 65 - 27 ธ.ค. 65 61,333 12,000 
28 ธ.ค. 65 – 03 ม.ค. 66 (Gala Dinner) 73,999  15,000 
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 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมคณะ   
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม  
  ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน โรงแรมส่วนใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมี

อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้ง
มีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้
หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกนั และบางโรงแรมหอ้งพกั
แบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยก
ห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกห้องพกั  
โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยู่กบั
การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

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

 ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง,ค่าโทรศพัท,์ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซกัรีด,มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึง

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง,ค่าน ้าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนด,ค่า
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทางเป็นตน้  

 ค่าทิปคนขับรถ, มคัคุเทศก์ท้องถิ่น(บางสถานที่) 2 ยูโร/ ท่าน /วนั  
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจ 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริษทัฯไม่ได้จดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่

พกัและเพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 
  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา  (กรณีลูกค้าต้องการให้ทางบริษทัฯ ยืน่วซ่ีาให้ ค่าวซ่ีาพร้อมค่าบริการ เกบ็ค่าใช้จ่ายตาม

จริงล่วงหน้าเพือ่รีบด าเนินการ) 
  ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้าม)ี 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
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1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทัวร์มดัจ าทัวร์ท่านละ 25,000 บาท ยกเว้นในช่วงวนัเดินทางที่ 25 ธ.ค. – 10 ม.ค. ช าระค่าทัวร์มดัจ าทัวร์ท่านละ 
35,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ช าระตามที่บริษทัก าหนด ขออนุญาตตดัที่น่ังเพือ่ให้ลูกค้าท่านอืน่ที่รอที่น่ังอยู่โดยอตัโนมตั ิ และ
ต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืก่อนเดนิทางอย่างน้อย 35 วนั หากท่านไม่ช าระเงนิหรือไม่ช าระเงนิตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการ
เดนิทางน้ัน ๆ เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯถือว่าท่านยอมรับเงือ่นไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนีแ้ล้ว 

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  บริษทัฯ 
ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการเช่น 
การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ โรคระบาด 

5. เมือ่ท่านได้ช าระเงนิมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
 

- ยกเลิกการเดินทางมากกวา่ หรือ 30 วนัก่อนเดินทางทุกกรณี เกบ็ค่าบริการ 5,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนเดินทางทุกกรณี เกบ็ค่าบริการทวัร์เตม็จ านวน  
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเต็มจ านวน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / ค่า
ส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน (กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเติม) 
- กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ, เจบ็ป่วย, เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินใหร้ะบุขอ้ความตามเง่ือนไขสายการบินนั้นๆ เพ่ือ
จะไดย้ืนยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่างประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัดุลพินิจของสายการบินและบริษทัต่างประเทศ) ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) และ 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีท่ีท่านยื่นวีซ่าแลว้ 

1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อย่าง
นอ้ย 14 วนัก่อนการเดินทาง 

2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายไุตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจาก
อุบติัเหตุต่างๆ 

เงื่อนไขการให้บริการ 

การยกเลกิ 

หมายเหตุ 
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5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล โรคระบาด 
หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่
มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้ทราบ
ล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์
ดงักล่าว เช่น การปรับข้ึนของค่าภาษีน ้ามนัจากสถานการณ์ปัจจุบนั โดยบริษทัจะเรียกเกบ็ตามจริง 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือการใชง้านมากกวา่ 7 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะ

ค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวั

นกัท่องเท่ียวเอง เช่น กระเป๋าสูญหายระหวา่งการเดินทาง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋

เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบ

ค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
13. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกิน

กว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัร์มีความ
จ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด  (โปรดแจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบล่วงหนา้ก่อนท าการจอง) 

14. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของ
บริษทัก ากบัเท่านั้น 

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไว้
แลว้ทั้งหมด 

16. เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวีซ่าใหก้บัท่าน 

17. กรณีวซ่ีาที่ท่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดังต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถกูหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท่้านภายใน 
45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

- ค่าหอ้งพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ทางบริษทัจะคิดค่าบริการตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงใน
ต่างประเทศ โดยจะแจง้ใหท่้านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

-  หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
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- ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว
เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้าย
ท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะตรวจสอบกบัพนกังานขายใหมี้การยืนยนัการออกเดินทาง 100% ก่อนท่ี
จะส ารองยานพาหนะ 

1.หนังสือเดินทาง (ตวัจริง) ที่เหลอือายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้ (หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า 
กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าดว้ย)  
2.รูปถ่ายสี ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรงหา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่
คอนแทคเลนส์ ไม่ยิม้เห็นฟัน ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็น
ใบหน้าอย่างชัดเจน 
3.หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด   
*กรณีเจ้าของกจิการ  หลกัฐานทางการคา้ เช่น หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือส าเนาใบเสียภาษี
ร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*กรณีพนักงาน หนงัสือรับรองการท างาน (ตวัจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือนและวนัเร่ิมงาน พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน 
อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*กรณีข้าราชการ หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือนและวนัเร่ิมงานพร้อมสลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 3 
เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*กรณีนักเรียนและนักศึกษา หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู ่อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 
เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

(ช่ือ-สกลุต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
4.หลกัฐานการเงนิ (Bank Statement)  
- กรณีผู้เดนิทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง Bank Statement บญัชีออมทรัพยส่์วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมเีลขที่บัญชีระบุอยู่ทุกหน้า 
(สถานทูตพจิารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอนัดบัแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถแนบ Statement สมุดบญัชีฝาก
ประจ าเพ่ิมเติมในการยื่นได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนั ) 
- กรณีผู้เดนิทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใชจ่้ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ พ่ีนอ้ง ท่ีมีสายเลือดเดียวกนั หรือ สามีภรรยา 
เท่านั้น) และตอ้งท าเป็นหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) ถ่ายส าเนาสมุดบญัชี หรือ Statement ยอ้นหลงั 3 เดือนของ
บุคคลท่ีออกค่าใชจ่้าย เอกสารแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งผูท่ี้ออกใหแ้ละผูท่ี้ถูกรับรองค่าใชจ่้ายให ้เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส สูติบตัร ทะเบียน
บา้น 
- กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์ หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคนตอ้งมีจดหมาย
ยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากบิดา&มารดาซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอโดยระบุประเทศและวนัเดินทาง(ตวัจริง) 
- หากเดก็ไม่ได้เดนิทางพร้อมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคดัหนังสือระบุยนิยอมให้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัใคร มคีวามสัมพนัธ์เป็น
อะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอต้นสังกดั พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 
- กรณีเดก็ทีบ่ิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มอี านาจปกครองบุตรแต่เพยีงผู้เดยีว 
- กรณีเดก็อายุต า่กว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวซ่ีา พร้อมเดนิทางมาสัมภาษณ์กบับุตรทีส่ถานทูตด้วย ทั้งสองท่าน (เฉพาะควิ
เดีย่วเท่านั้น) 

5.ส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / ส าเนาสูตบัิตร 1 ชุด (กรณีอายุต า่กว่า 20 ปี) 

เอกสารทีใ่ช้ประกอบในการยืน่วซ่ีา (ต้องมาโชว์ตัวทีส่ถานทูตพร้อมสแกนนิว้มอืทุกท่าน) 
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6.ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ อย่างละ 1 ชุด (ถ้าม)ี 

 
• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวี

ซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
• หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ 

ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีที่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีา ของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่า
ในแต่ละประเทศจะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน การ
ปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงินทุกกรณี  

หมายเหตุ : ใชเ้วลาท าการอนุมติัวีซ่านบัจากวนัยื่นประมาณ 10-15 วนัท าการ เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารท่ีออกจากทางราชการ
และทางธนาคารขอเป็นตวัจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด ในวนัยื่นวีซ่าหนงัสือเดินทางตอ้งน าส่งเขา้สถานทูตและระหว่างรอผลการอนุมติัวีซ่า ไม่
สามารถดึงหนงัสือเดินทางออกมาได ้ การยื่นวีซ่าแต่ละคร้ังกบับริษทัทวัร์ จะตอ้งท าการยื่นวีซ่า ประเภทหมู่คณะ เท่านั้น โดยการยื่นเป็นหมู่คณะ 
ตอ้งมีจ านวน 15 คน ข้ึนไป โดยทางศูนยรั์บยื่น จะเป็นผูก้  าหนดวนัยื่นวีซ่าเท่านั้น ถา้หากผูเ้ดินทางไม่สามารถไปยื่นวีซ่าในวนัท่ีก าหนดได ้อาจมี
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม. 

 
มาตรการท่องเที่ยวแบบ NEW NORMAL 

 

ก่อนออกเดินทางออกนอกประเทศไทย 
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการรองรับวคัซีนของแต่ละประเทศจุดหมายปลายทางก่อนออกเดินทาง 
1.ติดตั้งแอพลิเคชัน่ หมอพร้อม 
2.มีวคัซีนพาสปอร์ต (ลงทะเบียนในแอพฯหมอพร้อม) 
3.ไดรั้บวคัซีนครบถว้นแลว้และตอ้งไดรั้บอยา่งนอ้ย 14 วนั ก่อนการเดินทาง 
ระหว่างเดินทาง 
ตอ้งแสดงเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งในการเดินทางเขา้สหพนัธ์ฯไม่วา่โดยช่องทางใด 
1. แสดงผลตรวจ RT-PCR หรือ Professional ATK ท่ีออกภายใน 48 ชัว่โมงนบัถึงการเดินทางออกจากประเทศตน้ทางท่ีเดินทางมาถึงสหพนัธ์ฯ 
2. ตอ้งแสดงเอกสารรับรองการไดรั้บวคัซีน โดยตอ้งเป็นวคัซีนท่ีไดรั้บการรับรองใหใ้ชใ้นอียู 
3. ประวติัการป่วยติดเช้ือฯ (ผลการตรวจเช้ือแบบ PCR Test อายอุยา่งนอ้ย 28 วนั แต่ไม่เกิน 90 วนั 
**หากตอ้งตรวจโควิดหลงัจากถึงประเทศตน้ทางตามมาตรการเขา้-ออกประเทศโดยมีเจา้หนา้ท่ีฯ มาท าการตรวจ RT-PCR  (ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี
ไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์)** 

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย (ตั้งแต่ 1 ม.ิย. 65 เป็นต้นไป) 

*** กรณีทีส่ถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตวัจริงทั้งหมด ไปในวนันัดสัมภาษณ์ด้วย *** 
***สถานทูตอาจมกีารขอเอกสารอย่างอืน่เพิม่เตมิ ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทนัหัน จงึขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิม่เตมิให้ครบถ้วน 

ตามทีส่ถานทูตขอ เพือ่ความสะดวกในการพจิารณาอนุมตั ิออกวซ่ีาส าหรับสถานทูต ***   
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ผู้มสัีญชาตไิทย 
- ไม่ตอ้งลงทะเบียน Thailand Pass 
- เดินทางเขา้ประเทศโดยไม่ตอ้งกกัตวัและไม่ตอ้งตรวจหาเช้ือโควิด-19 เม่ือมาถึง 
- ตอ้งแสดงเอกสารรับรองการไดรั้บวคัซีน หรือหากไม่ไดรั้บวคัซีน/รับวคัซีนไม่ครบ ใหแ้สดงผลตรวจ RT-PCR หรือ Professional ATK ท่ีออก
ภายใน 72 ชัว่โมงก่อนเดินทาง 
- สามารถเดินทางเขา้ได ้ณ จุดผา่นแดนถาวรทุกจุด (ส าหรับผูเ้ดินทางเขา้ทางบก) 
ชาวต่างชาติ 
- ลงทะเบียน Thailand Pass 
แนบเอกสาร ไดแ้ก่ 
- หนงัสือเดินทาง 
- เอกสารรับรองการไดรั้บวคัซีน หรือหากไม่ไดรั้บวคัซีน/รับวคัซีนไม่ครบ ใหแ้นบผลตรวจ RT-PCR หรือ Professional ATK ท่ีออกภายใน 72 
ชัว่โมงก่อนเดินทาง 
- หลกัฐานการมีประกนัท่ีครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในไทยในวงเงินขั้นต ่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือหลกัฐาน / หนงัสือรับรองอ่ืน ๆ) 
- ไดรั้บ QR Code ภายใน 1-2 ชัว่โมง 
- สายการบินและด่านควบคุมโรคฯ จะเป็นผูต้รวจสอบเอกสาร 
 

หมายเหตุ : แต่ละประเทศมเีงือ่นไขให้นักท่องเที่ยวจะต้องมปีระกันสุขภาพและประกนัการเดนิทางที่แตกต่างกนั (ค่าประกนัไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ 
ค่าใช้จ่ายขึน้อยู่แต่ละประเทศน้ันๆ) และเงื่อนไขต่างๆข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ทั้งนีท้าง
บริษัทฯ ยึดตามประกาศของทางรัฐฯและประเทศที่เดินทางเป็นหลัก  ทางบริษัทฯจะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
ส าคัญ  *กรุณาอ่านเงื่อนไขข้อตกลงอย่างละเอยีดก่อนท าการจองทัวร์หรือช าระเงิน*  จากน้ันจะถือว่าผู้เดินทางรับทราบตามข้อก าหนด หากเกดิ
ความเสียหายใดๆขึน้ ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบทุกกรณี 

 


