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เดินทางโดยสายการบิน Oman Air          

บริการด้วยเครือ่งบินใหม่ ดรีมไลน์เนอร ์
  ทีนั่ง่กว้างให้ท่านสะดวกสบาย พร้อมบริการเครือ่งดืม่ ตลอดการเดินทาง  

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

เคาน์เตอร์ M สายการบิน OMAN AIR (WY) โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยต้อนรบัและอ านวยความ
สะดวกด้านเอกสารการเดินทาง 

***เท่ียวบินหรือเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลง ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสายการบินเป็นผู้ก าหนด***  
ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากการจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นสิทธ์ิของทางเจ้าหน้าท่ี

เชค็อิน ซ่ึงทางบริษทัไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
 

09.10 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมสักตั ประเทศโอมาน โดยสายการบนิ OMAN AIR เทีย่วบนิที่ 
WY818 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง) (เวลาประเทศโอมานช้า
กว่าประเทศไทย 3 ชัว่โมง) 

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

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

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

 น าท่านเดนิทางเขา้ทีพ่กั ณ Mercure Muenchen OST Messe หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
 

วนัท่ีสอง   มิวนิก - คารโ์ลวี วารี่ - Hot Spring   Colonnade – กรงุปราก                เช้า / กลางวนั / เยน็  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืง คารโ์ลวี วารี่ (Karlovy Vary) เมอืงแห่งบ่อน ้าพุร้อน เพราะสามารถพบเหน็ได้
มากในเมอืง อุดมดว้ยแร่ธาตุชัน้ดแีละมคีุณภาพสงู (ระยะทางประมาณ 314 กม./ 4.45 ชม.)  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเที่ยวชมเมอืง คารโ์ลวี วารี่ (Karlovy Vary) เมอืงแห่งบ่อน ้าพุร้อน เพราะสามารถพบเห็นได้
มากในเมอืง อุดมดว้ยแร่ธาตุชัน้ดแีละมคีุณภาพสงู ปัจจุบนัคารโ์ลว ีวารี ่กลายเป็นเมอืงตากอากาศชื่อดงั 
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และเป็นเมอืงแห่งสปาทีใ่หญ่ทีสุ่ดในสาธารณรฐัเชก็ ทัว่ทัง้เมอืงในคารโ์ลว ีวารีย่งัคงมสีถาปัตยกรรมตาม
อาคารต่างๆ ทีส่วยงามใหไ้ดช้มกนัไม่ต่างจากในปราก รปูปัน้นกับุญ อนุสาวรยีแ์ละอาคารเก่าแก่ยงัมอียู่
ทุกมุมเมอืง ผงัเมอืงดูสวยงาม มถีนนกวา้งขวาง แต่บรเิวณทีดู่สวยงามไดบ้รรยากาศดีๆ  น าท่านชมบ่อ
น ้าพุร้อนขนาดใหญ่ที่ Hot Spring   Colonnade ซึ่งสร้างให้เป็นบ่อน ้าพุร้อนในจุดที่มนี ้าพุผุดขึ้นจาก
ธรรมชาต ิและลกึลงไปในดนิถงึ 2,000 เมตร น ้าที่ขึ้นมาจากดนินี้จะพุ่งขึ้นไปในอากาศสูงถงึ 12 เมตร 
ได้ปรมิาณมากถงึ 2,000 ลติรต่อนาที และเป็นน ้าที่ชาวคาร์โลวี วารี่ใช้ในการรกัษาโรคมากว่า 600 ปี
แลว้ แต่กจ็ะมบี่อแยกย่อยออกไปถงึ 12 บ่อ แต่ละบ่อกจ็ะใหส้รรพคุณของน ้าแตกต่างกนั เช่น ช่วยรกัษา
โรคเกีย่วกบัระบบการย่อยอาหาร โรคเบาหวาน โรคเกีย่วกบัระบบไหลเวยีนเลอืดในร่างกาย และยงัช่วย
ลดอาการอ่อนเพลยีไรเ้รีย่วแรงได ้ในบ่อน ้าเหล่านี้สามารถรองดื่มกนิได ้โดยซือ้แกว้ส าหรบัตกัชมิน ้าจาก
บ่อน ้าพุร้อน ที่มบีรกิารจ าหน่ายอยู่ที่ด้านหน้า และยงัน าแก้วเหล่านัน้เกบ็ไปเป็นของที่ระลกึไดอ้กีดว้ย 
เพราะตกแต่งดว้ยลวดลายอย่างสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ทีด่ไูปแลว้คลา้ยกบักาน ้า จากนัน้น าท่านเดนิทาง
สู่เมอืง ปราก (Prague) เมอืงที่ได้รบัสมญานามว่า ดนิแดนแห่งปราสาท ดนิแดนแห่งอารยธรรม และ
ดนิแดนแห่งความงดงามของสิง่ปลูกสรา้งจากอดตี (ระยะทางประมาณ 127 กม. / 2.15 ชม.) 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Hotel Duo หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 



   

5 | P a g e  

VMUC75WY-1A 

 
 
วนัท่ีสาม   กรงุปราก – จตัุรสัเมืองเก่า (Old Town Square) - สะพานชารล์ส ์– หอนาฬิกาดาราศาสตร ์ 
                    อิสระเดินเล่น ช้อปป้ิง ห้าง Palladium - จตัุรสั Wenceslas – เวียนนา   
                                                                                                                                     เช้า / กลางวนั / เยน็                                                                                                                        
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเทีย่วชมเมอืง ปราก (Prague) เมอืงแสนโรแมนตกิทีไ่ม่ว่าใครมากต็้องหลงรกั ถ่ายภาพบรเิวณ 
จตัุรสัเมืองเก่า ( Old Tow Square ) จตัุรสัศูนย์กลางที่ส าคญัของกรุงปราก ที่เคยเป็นตลาดค้าขาย
ตัง้แต่ปลายศตวรรษที ่12 มตีกึรามบา้นเรอืนลอ้มรอบจตุรสัทีส่วยงามและไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดี 
ดื่มด ่ากบับรรยากาศของยุโรปในยุคโบราณขณะเดินออกจากร้านค้าสสีนัสดใสไปยงัร้านอาหารรอบๆ 
จตัุรสั จตัุรสักลางเมอืงแห่งนี้เตม็ไปดว้ยชวีติชวีา คุณจะพบนักแสดงเร่ ศลิปิน และทีใ่จกลางเมอืงปราก 
เราจะไดเ้หน็ หอนาฬิกาดาราศาสตร ์ ซึง่คอยท าหน้าทีบ่อกเวลาใหก้บัชาวเมอืงทุกวนั  
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หอนาฬกิาดาราศาสตรถ์ูกสรา้งขึน้ในปี 1410 นอกจากเขม็นาฬกิาทีค่อยบอกเวลาแลว้ตวัเรอืนสฟ้ีายงัมี
รปูปัน้นกับุญ ตวัเรอืนนาฬกิาแสดงการโคจรของดวงอาทติยแ์ละดวงจนัทร์ แสดงเดอืนปัจจุบนั เมื่อเวลา
เดนิมาครบชัว่โมงจะม ีเสยีงระฆงัดงักงัวานและรูปปั้น 12 สาวกของพระเยซูครสิตท์ีพ่ากนัเดนิขบวนกนั
อยู่หลงัช่องหน้าปัด น าท่านชม สะพานชารล์ส์ (Charles Bridge) อกีหนึ่งจุดหมายหลกัที่พรากไม่ได้ 

สะพานแห่งนี้โดด  เด่นดว้ยรปูปัน้นกับุญเรยีงตลอดความยาวของสะพาน และเป็นสิง่ก่อสรา้งชิน้ส าคญัที่
ชี้ให้คนยุคปัจจุบนัเห็นได้ถงึความรุ่งเรอืงในยุคสมยัของจกัรพรรดิชาร์ลส์ที่  4 ในบรเิวณใกล้ย่าน Old 
Town ยงัม ีPalladium เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีต่ ัง้อยู่ใจกลางเมอืงปรากในสาธารณรฐัเชก็ หา้งสรรพสนิคา้
นี้มรี้านค้า 170 ร้านค้าและร้านอาหาร 30 ร้านโดยมพีื้นที่ค้าปลกี 39,000 ตารางเมตร นอกจากนี้ยงัมี
พื้นที่ส านักงานในอาคารอกี 19,500 ตารางเมตร เป็นหนึ่งในศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรฐัเช็ก  
อสิระกบัการช้อปป้ิงและถ่ายรูปบรเิวณ จตัุรสั Wenceslas (Václavské Náměstí) ตัง้อยู่ใจกลางย่าน 
New Town ในกรุงปราก มคีวามยาวทัง้สิน้ 2,460 ฟุต (750 เมตร) แหล่งรวมตวัของคนในทอ้งถิน่ และ
ยงัเป็นจุดเริม่ต้นของถนนสายชอ้ปป้ิงในกรุงปราก ในขณะทีต่อนกลางคนื บรเิวณนี้จะกลายเป็นหนึ่งใน
ย่านทีพ่ลุกพล่านและมชีวีติชวีาทีสุ่ดของเมอืง ชื่นชมสถาปัตยกรรมสไตล์อารต์นูโวสองฝัง่ถนนขณะเดนิ
ดูสินค้าในร้านค้า หน้าพิพิธภัณฑ์มีรูปปั้นของ St. Wenceslas ซึ่งได้รับฉายาว่า "กษัตริย์ ผู้ทรง
คุณธรรม" ในเพลงสรรเสรญิประจ าเทศกาลครสิตม์าสทีน่ิยมน ามาขบัรอ้งกนั  ไม่เพยีงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง 
และสถานบนัเทงิยามค ่าคนืเท่านัน้ แต่ยงัมปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานในฐานะจุดรวมพลและเฉลมิฉลอง
ของชาวเมอืงอกีดว้ย  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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น าท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) (ระยะทาง 331 กม. / 4.45 ชม.) เมืองหลวงของประเทศ
ออสเตรีย ศูนย์กลางวฒันธรรม เศรษฐกิจ และการเมอืง เมอืงนี้ยงัคงมนต์เสน่ห์แห่งเมอืงหลวงของ
จกัรวรรดดิอสเตรยีในอดตี โดยยงัคงร่องรอยของศลิปะ ดนตรคีลาสสกิ สถาปัตยกรรม ประวตัศิาสตร์ 
แหล่งอุดมวฒันธรรม จนขึน้ชื่อว่าโรแมนตกิทีสุ่ดอกีเมอืงของโลก 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Senator หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีส่ี   เวียนนา – ปารน์ดอฟ เอาท์เลต็ – พระราชวงัเชินบรนุน์ – พระราชวงัฮอฟเบิรก์ 
                        อนุสาวรียจ์กัรพรรดิมาเรีย เทเรซ่า – ช้อปป้ิงถนนคารท์เนอร ์      เช้า / - / -                                                                                                                                           
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เอาท์เลทแมคอาเธอร ์เกลน ปารน์ดอฟ (McArthur Glen Outlet Parndof)  
เอาท์เลทขนาดใหญ่ทีเ่น้นแบรนด์เนมในราคาสุดพเิศษจ านวนมาก ภายในนัน้มากพรอ้มดว้ยแบรนด์ชัน้
น าจากเกอืบทัว่โลกมาใหเ้ลอืกซื้อเลอืกชอ้ปกนั เช่น Gucci Burberry, Benetton, Calvin Klein, Crocs, 
Guess, Lacoste, Diesel และอกีมากมาย (ระยะทาง 48 กม. / 45 นาท)ี  

** อิสระอาหารกลางวนั เพื่อให้ท่านเดินเล่น และช้อปป้ิงได้อย่างต่อเน่ือง** 
เดนิทางกลบัสู่กรุงเวยีนนา น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace) พระราชวงั
ขนาดใหญ่แสนงดงามที่อยู่คู่เวยีนนามาตัง้แต่ศตวรรษที่  18 พระราชวงัสเีหลืองอ่อนแห่งนี้เคยเป็นที่ 
ประทบัของจกัรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮบัส์บูร์ก ตกแต่งอย่างประณีตสง่างามสมฐานนะพระราชวงัหลวง 
พร้อมตกแต่งด้วยศลิปะชัน้เยี่ยมจ านวนมาก พระราชวงัสไตล์บาโรคแห่งนี้มจี านวนห้องมากถงึ 1,441 
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หอ้ง ทีล่ว้นแลว้แต่ใหญ่โตและอลงัการดว้ยการสถาปัตยกรรมภายในและศลิปะแสนประณีต ดว้ยความ
ยิง่ใหญ่งดงาม และความส าคญัของพระราชวงัแห่งนี้ ท าใหไ้ดถู้กขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกชิ้นส าคญัไป

ในปี 1996 ทัง้ยงัเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดบัต้นๆ ของเวียนนา และประเทศออสเตรียเลยทีเดียว 
จากนัน้น าท่านเทีย่วชมเมอืงเวยีนนาทีป่ระกอบไป
ดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อนังดงาม น าท่าน
ผ่านชม โรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้นในระหว่างปี
ค.ศ.1863-1869, ตึกรฐัสภา ซึง่สรา้งขึน้ในระหว่าง
ปีค.ศ.1873-1883 เคยถูกใช้เป็นที่ท าการของสภา
จกัรวรรด ิออสโตร-ฮงักาเรยีนมาก่อนจกัรวรรดลิ่ม
สลาย แวะถ่ายภาพ พระราชวัง  ฮอฟเบิร์ก 
(Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่
ป ร ะทับ ขอ ง ร าช  ส า นั ก ฮัป สบู ร์ ก ม าตั ้ง แ ต่
ครสิตศ์ตวรรษที ่13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 น าท่านถ่ายภาพ อนุสาวรียจ์กัรพรรดินีมาเรีย เทเร
ซ่า ซึ่งเป็นราชินีที่ท าให้ออสเตรยีมคีวามเจรญิรุ่งเรอืงมากที่สุดในยุคที่ท่านขึ้นครองราชย์, โบสถ์สตี
เฟนส ์(St. Stephen’s Cathedral) หนึ่งในแลนดม์ารก์ของเวยีนนาทีส่วยงามโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรม
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แบบโกธกิ โบสถ์แห่งนี้สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1137 และสรา้งกนันาน 75 ปี รูปทรงตวัอาคารนัน้สูงแหลมเป็น
หอคอย 136.7 เมตร และสร้างขึ้นเพื่ออุทศิให้แก่นักบุญสตเีฟนส์ และแม้จะเป็นโบสถ์โบราณอายุกว่า 
600 ปี แต่กย็งัคงความส าคญั ความยิง่ใหญ่ และความงดงามไม่เสือ่มคลายแมแ้ต่น้อย อสิระใหท้่านไดช้้
อปป้ิงแบบเต็มอิม่ ณ คารท์เนอรส์ตรีท (Karntner Strasse) ถนนสายนี้สบืประวตัมิาตัง้แต่ยุคโรมนั 
ปัจจุบนัเปลี่ยนสภาพเป็นถนนคนเดิน ปูด้วยแนวหนิ และขนาบขา้งด้วยอาคารร้านค้าทัง้เก่าและใหม่
สลบักนัไป บรรยากาศของผู้คน ร้านรวงรมิทาง และอุณหภูมเิยน็สบาย กระตุ้นต่อมชอ้ปป้ิงของเราให้
เดนิเขา้ออกร้านสวยอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเลยสกันิด ทัง้ร้านขนม ร้านขายงานประดษิฐ์ และร้านขาย
เครื่องแกว้อื่นๆอกีมากมาย 

** อิสระอาหารเยน็เพื่อให้ท่านเดินเล่น และช้อปป้ิงได้ตามอธัยาศยั** 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Senator หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

 
วนัท่ีห้า   เชสก้ี ครมุลอฟ – ซาลซ์บูรก์- สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสารท์ –ช้อปป้ิงถนนเกไทรยเ์ดอกาสเซอ

               เช้า / กลางวนั / เยน็                                                                                                                      
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านมุ่งหน้าสู่เมอืง เชสก้ี คลุมลอฟ (ระยะทางประมาณ 201 กม./ 3.45 ชม.) น าท่านเทีย่วชมเมอืง 
เชสก้ี ครมุลอฟ เมอืงทีล่อ้มรอบดว้ยแม่น ้าวลัตาวาแห่งนี้นัน้มเีสน่หด์ว้ยการเป็นเมอืงแห่งประวตัศิาสตร์ 
ที่มอีดตีเป็นที่ตัง้ชุมชนเก่าแก่และตกทอดให้เหน็หลกัฐานเป็นอาคารหลายร้อยหลงัที่สร้างกนัมาตัง้แต่
ช่วงยุคกลางแต่ยังคงอนุรักษ์เอาไว้อย่างดี ท าให้เชสกี้ ครุมลอฟ เป็นเมืองที่มีความส าคัญทาง
ประวตัิศาสตร์และได้รบัการขึ้นทะเบียนเป็นเมอืงมรดกโลกด้านการวางผงัเมอืงจากยู เนสโก้ไปเมื่อปี 
1992 ที่ได้รบัการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย”  น าท่านถ่ายรูปกบั ปราสาทครุมลอฟ (Cesky 
Krumlov Castle) ที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่ 13 และก็เคยเป็นสมบตัขิองขุนนางใน 3 ตระกูล 
ปัจจุบนัตกเป็นสมบตัขิองรฐับาลสาธารณรฐัเชก็เป็นทีเ่รยีบรอ้ย ดา้นบนยอดหอคอยปราสาทเป็นจุดชม
ววิทีส่วยมากจุดหนึ่งเลย จะไดเ้หน็ภาพเมอืงเชสกี้ ครุมลอฟไดช้ดัเจนขึน้ ทัง้แม่น ้าวลัตาวาลอ้มคดเคีย้ว
เป็นรปูตวัเอส (S) ตวัเมอืงมอีาคารและปราสาทปะปนสลบักนัไปมา ละลานตาไปดว้ยสสีม้อฐิของหลงัคา
ทัว่เมอืงนัน้งดงามอย่างทีสุ่ด อสิระใหท้่านเดนิเล่นในย่านเมอืงเก่า 
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เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่เมือง ซาลส์บูร์ก เมืองใหญ่อันดับ 4 ของ
ออสเตรยีทีแ่สนจะโรแมนตกิ ทัง้ยงัเตม็ไปดว้ยความสวยงาม และ
คลาสสกิ ความอลงัการทางประวตัิศาสตร์ท าให้ซาลส์บูร์กได้รบั
การขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1996 (ระยะทาง 216 กม. / 
3.30 ชม.) ซาลซ์บูร์กมีความสวยงามของแนว “แม่น ้าซาลซ์
แซค” (Salzach River) สีเขียวมรกตไหลผ่านซึ่งถือเป็นแม่น ้ า
สายหลักของออสเตรียที่ไหลผ่านไปจนถึงเยอรมนี  น าท่าน
ถ่ายภาพ สวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนสวยทีม่ชีื่อเสยีงแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ พระราชวงัมิ
ราเบล (Mirabell Palace) แม้จะเป็นสวนเก่าแก่ตัง้แต่ปี 1690 แต่ก็ยงัคงความสวยงามและเสน่ห์ของ
สวนสไตลบ์ารอก แวะถ่ายภาพ บ้านเกิดโมสารท์ นกัประพนัธช์ื่อกอ้งโลก  บา้นหลงันี้ตัง้อยู่บน ถนนเก
ไทรยเ์ดอกาสเซอ (Getreidegasse) ถนนย่านการคา้ส าคญัของเมอืงทีเ่คยพลุกพล่านไปดว้ยผูค้นทีต่่าง
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ก็หอบเอาสนิค้าของตวัเองมาแลกเปลีย่นซื้อขายกนั ปัจจุบนัย่านนี้ก็ยงัพลุกพล่านไปด้วยผู้คนเช่นเดมิ
เพราะถนนเกไทรยเ์ดอกาสเซอเป็นถนนสายชอ้ปป้ิงชื่อดงัเป็นอกีแหล่งขอ้ปป้ิงทีข่าชอ้ปพลาดไม่ได ้

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ St. Virgil Salzburg หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  
 

วนัท่ีหก   ฮลัลส์ตทัท์ - มิวนิก – มาเรียนพลสัซ์ -ย่านถนนคนเดิน Maximilian Strasse      

          เช้า / กลางวนั /-                                                                                                                     
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฮลัลส์ตทัท์ (Hallstatt) (ระยะทาง 75 กม. / 1.30 ชม.) เมอืงมรดกโลกเก่าแก่
อายุกว่า 4,000 ปี และมคีวามเจรญิรุ่งเรอืงเกดิขึน้มากในช่วงประมาณเกอืบพนัปีทีผ่่านมา   เมอืงนี้สวย
และมเีอกลกัษณ์ส าคญัอยู่ที่การเป็นเมอืงติดทะเลสาบและรายล้อมด้วยภูเขาสูง  มคีวามสวยงามของ
ทศันียภาพราวกบัภาพวาด และก็เป็นที่สุดของการมบีรรยากาศที่โรแมนติก ฉายาที่บ่งบอกถึงความ
สวยงามล ้าค่าของฮลัล์สตทัทก์ค็อื “ไข่มุกแห่งออสเตรีย” และสุดทา้ยกไ็ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
โลกทางวฒันธรรมและประวตัศิาสตรโ์ดยองคก์ารยเูนสโกใ้นปี 1997 นกัท่องเทีย่วสามารถเทีย่วชมความ
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สวยงามของเมอืงฮลัล์สตทัท์ เดนิเล่นถ่ายภาพ ชมโบสถ์ประจ าเมอืง ถ่ายรูปสวยๆ ที ่เซน็ทรลัสแควร ์
(Central Square Marktplatz) จตัุรสักลางเมอืงทีโ่ดดเด่นดว้ยรูปปั้นโฮลี่ทรนิิตี้ เป็นเป็นสถานที่จดังาน
เทศกาลต่างๆ ด้วย ชม โบสถ์พาริช (Parish Church) โบสถ์สวยรมิทะเลสาบแห่งนี้มอีายุกว่า 500 ปี
แลว้แต่กเ็ป็นไฮไลทส์วยๆ ของเมอืงทีพ่ลาดไม่ได ้

 
 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!! ปลาเทราต ์
หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบัสู่เมอืง มิวนิก (ระยะทาง 209 กม. / 3 ชม.) เมืองใหญ่ท่ีอยู่ทางใตข้อง
ประเทศเยอรมนีและเมืองหลวงของแควน้บาวาเรียเมืองศูนยก์ลางระดับโลกในด้านศิลปะ  วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีการเงิน ส่ิงพิมพ ์วฒันธรรม นวตักรรม การศึกษา ธุรกิจ และการท่องเท่ียว จากนัน้น าท่านเที่ยว
ชม เมืองมิวนิก (Munich) เมอืงเป้าหมายทีน่กัท่องเทีย่วใหค้วามนิยมมาก เพราะถอืเป็นศูนยร์วมความ
น่าสนใจ ความสวยงามของศลิปะ โบราณสถาน สถาปัตยกรรมและประวตัศิาสตร์ที่ส าคญัครบถ้วนทุก
ดา้น เทีย่วชมถ่ายภาพจตัุรสักลางใจเมอืง มาเรียนพลสัซ์ (Marienplatz) ในเขตเมอืงเก่าทีเ่ป็นเหมอืน
จุดเริม่ตน้ของการท าความรูจ้กักบัมวินิค ปัจจุบนัใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรบังานพธิตี่างๆ ทีส่ าคญัของเมอืง ที่
บรเิวณจตัุรสัมาเรยีนพลสัซน์ี้เองทีเ่ราจะไดเ้หน็ ศาลาว่าการใหม ่(New Town Hall) ทีไ่ดใ้ชท้ าการแทน
ศาลาว่าการเก่าตัง้แต่ปี 1874 เหน็ไดง้า่ยดว้ยหอคอยแหลมสูงและการออกแบบและตกแต่งอย่างประณีต
ไม่แพป้ราสาทหรอืพระราชวงั ทีม่จุีดเด่นอยู่ที ่หอนาฬิกา Glockenspiel ทีม่ตีุ๊กตาออกมาเตน้ระบ า ทุก
วนั ตอน 11 โมงเช้า  และจะเพิม่รอบในช่วงหน้าร้อน ตอน 5 โมงเยน็โดยตุ๊กตาจะมี 2 ชัน้ ชัน้บนเป็น
เรื่องราวการแต่งงาน ชัน้ล่างเป็นการเต้นร าแบบพืน้เมอืง บรเิวณใกลก้นันัน้เป็น ศาลาว่าการเก่า (Old 
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Town Hall) อาคารสขีาวสะอาดหลงันี้เป็นศาลาว่าการของเมอืงมวินิคมาตัง้แต่ปี 1310 แมจ้ะผ่านมากว่า 
700 ปี แต่ก็ยังสวยและสง่าด้วยศิลปะสไตล์โกธิค  น าท่านถ่ายภาพกับ  โบสถ์แม่พระมิวนิก  

(Frauenkirche) เป็นโบสถ์ครสิต์ระดบัอาสนวหิารของนิกายโรมนัคาทอลิกในนครมวินิก  จุดเด่นของ
โบสถ์แห่งนี้คอื หอคอยหวัหอมคู่ โดมหอมหวัใหญ่สฟ้ีาเขยีว 2 โดม ซึ่งเป็นหอคอยที่มคีวามสูงถงึ 99 
เมตร ใกล้กนัม ีโบสถ์เซนต์ไมเคิล (St. Michael Church) แต่เดมิเป็นโบสถ์พระเยซูอติซึ่งเป็นนิกาย
เก่าแก่นิกายหนึ่งของศาสนาครสิต์ ปัจจุบนัเป็นโบสถค์าทอลคิ อสิระใหท้่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
ย่านถนนคนเดิน Maximilian Strasse เป็นอกีหนึ่งถนนชอ้ปป้ิง มวินิค ทีม่ชีื่อเสยีง เหมาะส าหรบัผู้ที่
หลงรกัแฟชัน่ ตลอดทางเดนิของถนนสายน้ี เตม็ไปดว้ยรา้นเสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ น ้าหอม จากแบรนด์
ดงัมากมาย ตัง้แต่แบรนด์ไฮเอนด์อย่าง Cartier, Montblanc, Dolce & Gabbana, Valentino, Gucci ไป
จนถงึแบรนดด์งัของเยอรมนัในราคาคุม้ค่ากบัการเป็นเจา้ของ 

**  อสิระอาหารเย็น เพ่ือให้ท่านสะดวกต่อการช้อปป้ิง  ** 
ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางไปยงั ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก 

22.15 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศโอมาน โดย สายการบนิ OMAN AIR (WY) เทีย่วบนิที ่WY124  
(ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง 25 นาท)ี   

วนัท่ีเจด็ ท่าอากาศยานนานาชาติมสักตั - ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู           
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06.40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติมสักตั ประเทศโอมาน น าท่านแวะพกัเปลีย่นเครื่อง เพือ่เดนิทางสู่
ประเทศไทย  (รอแวะเปลีย่นเครื่องประมาณ 2 ชัว่โมง 10 นาท)ี 

08.50 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดย สายการบนิ OMAN AIR (WY) เทีย่วบนิที ่WY815 
(ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง 10 นาท)ี   

18.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

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

 
 
อตัราค่าบริการ
ก าหนดวนัเดินทาง (Periods) ราคา / ท่าน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ท่าน พกัเด่ียว 

14-20  / 28 พ.ค.- 3 มิ.ย.66  

66,888.-  
15,000.- 

11-17 มิ.ย. / 10-16 ก.ย. 66 
24-30 ก.ย. 66  

69,888.- 01-07 / 08-14 / 15-21 ต.ค. / 29 ต.ค. - 04 พ.ย. 66 

22-28 ต.ค. 66 72,888.- 18,000.- 
 

 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัพรอ้มคณะ   
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีร่ะบุตามรายการ 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 30 กโิลกรมั และถอืขึน้เครื่องไม่เกนิ 7 กโิลกรมั  
  ค่ารถรบั-สง่และน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั  

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
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  ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ี
อุณหภูมติ ่าและราคาโรงแรมจะปรบัขึน้ 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรอืการประชุมต่างๆ อนัเป็น
ผลที่ท าให้ต้องมกีารปรบัเปลี่ยนย้ายเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  เนื่องจากการวางแพลนห้องพกัของแต่ละ
โรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั 
หรอื อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มหี้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็เงนิเพิม่เตมิในกรณีทีม่กีารแยกหอ้งพกั โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจ
เป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรตั และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึ่งขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมี
ลกัษณะแตกต่างกนั 

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

 

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

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

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

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

แฝงตวัเข้ามาในโรงแรมท่ีพกัและเพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการเข้าห้องพกัส าหรบัทุกท่าน) 
  ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี) 
 
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
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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 

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 ้

เง่ือนไขการให้บริการ 

การยกเลกิ 

หมายเหต ุ
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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 

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 
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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 

 

 
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 

 

เอกสารท่ีใช้ประกอบในการย่ืนวีซ่า (ต้องมาแสดงตวัท่ีสถานทูตพร้อมสแกนน้ิวมอืทุกท่าน) 
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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 ) 
- 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 และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มี
อ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 
- กรณีเดก็อายุต า่กว่า 18 ปี บิดา-มารดา ลงช่ือรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซ่า พร้อมเดินทางมาสมัภาษณ์กบับุตรท่ี
สถานทูตด้วย ทัง้สองท่าน (เฉพาะคิวเด่ียวเท่านัน้) 
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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  

หมายเหตุ : ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่านับจากวันย่ืนประมาณ 10-15 วันท าการ เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทาง
ราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด ในวันย่ืนวีซ่าหนังสือเดินทางต้องน าส่งเข้าสถานทูตและระหว่างรอผล
การอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้  การย่ืนวีซ่าแต่ละคร้ังกับบริษัททัวร์ จะต้องท าการย่ืนวีซ่า ประเภทหมู่คณะ 
เท่าน้ัน โดยการย่ืนเป็นหมู่คณะ ต้องมีจ านวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศูนย์รับย่ืน จะเป็นผู้ก าหนดวันย่ืนวีซ่าเท่าน้ัน ถ้าหากผู้เดินทางไม่
สามารถไปย่ืนวีซ่าในวันที่ก าหนดได้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม. 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น 
โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการยื่นวซี่าของท่าน (กรณุากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) 

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

2. ชื่อ-นามสกุลเดมิตอนเกดิ (ภาษาองักฤษ) 

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

*** กรณีท่ีสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงท้ังหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย *** 
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิม่เติม ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียม
เอกสารเพิม่เติมให้ครบถ้วน ตามท่ีสถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพจิารณาอนุมัติ ออกวีซ่าส าหรับสถานทูต ***   
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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 .……...…………….……..………....... 

15. ท่านม ีPassport เล่มเก่าหรอืไม่ ถา้ม ีขอรายละเอยีดดงันี้  
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เลขพาสปอรต์ …………….. วนัออก ..……………… วนัหมดอายุ ....................... 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 
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Incentive บริษทัรบัรองค่าใช้จ่ายให้ ทางบริษทัต้องใช้บญัชีบริษทั หรือบญัชีของกรรมการบริษทัท่ีมีช่ือ
ในหนังสือจดทะเบียนบริษทัเท่านัน้ พร้อมขอ Bank Sponsor ให้กบัพนักงานทุกท่านท่ีออกค่าใช้จ่ายให้ 

 


