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วันแรก (  ) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา           

16.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน 4 ประตู  เคาน์เตอร์ Q สาย

การบิน Qatar Airways โดยมีเจ้าหน้าทีบริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง 

19.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน Qatar Airways เทียวบินที QR 831 (บริการอาหารและ

เครืองดืมบนเครือง) (ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชวัโมง 15 นาที) 

22.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮามดั ประเทศกาตาร์ นาํท่านแวะพกัเปลียนเครืองเพือเดินทางสู่ประเทศสเปน 

(รอแวะเปลียนเครืองประมาณ 2 ชวัโมง 40 นาที) 

 

วันทสีอง ( 2 ) โดฮา – มาดริด – โทเลโด้ – มาดริด – จัตตุรัสซิเบเลส – อนุสาวรีย์นาํพุไซเบเลส – ประตูชัยอาคาล่า 

– สนามฟุตบอลชานเดียโก้เบอร์นาบิล                  - /กลางวัน / เย็น  

01.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมาดริด ประเทศสเปนโดยสายการบิน Qatar Airways เทียวบินที QR147  

(ใชเ้วลาบินประมาณ 7 ชวัโมง 35 นาที) 

07.55 น. ถึง สนามบินกรุงมาดริด หรือทีรู้จกัในอีกชือหนึงวา่ ท่าอากาศยานมาดริด บาราคัส  นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้

เมือง,ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย เดินทางสู่เมือง "โทเลโด้" Toledo (ระยะทาง 73 กม. ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.15 ชม.) ตงัอยูใ่นแควนัคาสตีล-ลามนัชา ประกาศใหเ้มืองโทเลโดเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1986  ชม

ประตูเมือง "ปูเอร์ตา เด บิซากรา" เป็นหนึงในประตูเมืองทีมีความสาํคญัทีสุดของเมืองโทเลโค ้ตงัอยู่ทางทิศเหนือ

ของยา่นเมืองเก่าซึงสร้างขนึในศตวรรษที 10 พร้อมชมสัญลกัษณ์ของเมือง "ป้อมอัลกาซาร์" ผลงานของสถาปนิก

ระดบัสุดยอดในสมยัคริสตศ์ตวรรษที 16 ชมดา้นนอก "มหาวิหารแห่งโทเลโด้" สถาปัตยกรรมทียงิใหญอ่นัทรงกุณ

ค่าซึงใชเ้ป็นทีประทบัขององคส์ังฆราชแห่งสเปน ใชเ้วลาก่อสร้าง 270 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์  
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เทียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูข้าวผัดสเปน 
 

จากนนั นาํเดินทางกลบัสู่เมือง "มาดริด" Madrid ทีเป็นเมืองลูกผสมของนครรัฐของชาวมวัร์ ในอดีตเคยเป็นชาติ

มหาอาํนาจทีมีเมืองขึนมากทีสุดประเทศหนึงในโลก เมืองแห่งนียงัตงัอยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดบัความสูง 

650 เมตร เป็นเมืองหลวงทีสวยทีสุดแห่งหนึงของโลก นาํท่านเขา้สู่ย่านใจกลางเมือง นาํท่านชม จัตตุรัสซิเบเลส 

(Plaza de la Cibeles) วงเวียนสาํคญัเป็นสัญลกัษณ์ทีโดดเด่นทีสุดแห่งหนึงของเมืองและเป็นสัญลกัษณ์ของ

ฟุตบอลสเปนซึงเป็นทีนิยมอย่างมากในหมู่แฟน ๆของเรอลัมาดริดทีเดินทางไปทีนาํพุทุกครังทีทีมของตนชนะการ

แข่งขนัทีสาํคญั มี อนุสาวรีย์นําพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ทีสร้างอทุิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีนปัจจุบนัมีการ

แบ่งแยกตามอาคารทีโดเด่น 4 แห่งอยูท่งั 4 มุม ไดแ้ก่ ธนาคารแห่งชาติสเปน , กองบญัชาการทหารบก , ทีทาํการ

ใหญ่ไปรษณีย ์ทีเห็นในรูป และศูนยว์ฒันธรรมทวีปอเมริกา ผา่นชม ประตูชัยอาคาล่า (Puerta De Alcala) สไตลนี์

โอทีสร้างถวายพระเจา้การ์โลสที  นาํท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ สนามฟุตบอลชานเดียโก้เบอร์นาบลิ (Santiago 

Bernabéu Stadium) ของทีมราชนัชุดขาวรีลมาดริดซึงเป็นสนามฟุตบอลทีมีชือเสียงระดบัโลก  
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เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ทีพัก  Elba Madrid Alcala หรือเทียบเท่า 

 

วันทสีาม (  ) เซโกเวีย – สะพานส่งนาํโบราณ – Las Rozas Village Outlet – มาดริด   

           เช้า / - / เย็น  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่ เมือง เซโกเวยี Segovia (ระยะทาง 91 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)  

เมือง เซโกเวยี Segovia หนึง ใน เมืองมรดกโลก ของสเปน ในสมยัโรมนัเป็น

เมืองสาํคญั ปัจจุบนัยงัคงเห็นร่องรอยความเจริญไดจ้าก สะพานส่งนาํโบราณ 

(ROMAN AQUEDUCT OF SEGOVIA) สิงก่อสร้างโรมนัทีใหญ่ทีสุดทียงัคง

เหลืออยูใ่นสเปน มีโคง้ 165 ช่วง สูง 29 เมตร และยงัมีมหาวิหารแห่งเมืองเซโก

เวีย ทีท่านจะเห็นยอดโดมและหอระฆงัโดดเด่นสง่าแต่ไกล ผา่นชม ปราสาทอลั

คาซาร์ ศิลปผสมผสานแบบมูเดฆาร์ กบัปราสาทร่วมสมยั คลา้ยกบัปราสาทใน

ฝันตามจินตนาการของเด็กๆ โดยมีฉากหลงัเป็นเทือกเขากวาดาร์รามา 
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จากนนั  นาํท่านเดินทางสู่ Las Rozas Village Outlet  

เทียง อสิระอาหารกลางวัน เพือให้ท่านได้เพลดิเพลนิในการเดินเล่นอย่างเต็มอมิจุใจ  

บ่าย  อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นเลือกซือสินคา้มีกว่าร้อยร้านคา้ อาทิ เช่น Amani, Barbour, Coach, Diesel, Furla, Onisuka 

Tiger, Polo Ralph lauren, Hugo Boss, Samsonite, Camper, Burbury, Superdry, Tag Heuer, Bvlgari, Calvin Klein 

ฯลฯ ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางกลบัสู่ เมือง "มาดริด"  

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
ทีพัก  Elba Madrid Alcala หรือเทียบเท่า 

 

วันทสีี (  ) มาดริด – พลาซ่า มายอร์ – รูปปันหมีเกาะต้นเชอรี – ซาราโกซ่า – มหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิสิทธิ

           เช้า/กลางวัน /เย็น 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่ พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor of Madrid) ใกลเ้ขตปูเอตา้เดลซอล หรือประตูพระอาทิตย ์ซึงเป็น

จตุรัสใจกลางเมือง นบัเป็นจุดนบักิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรทีศูนย)์ และยงัเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตดิ้นและ

รถเมลท์ุกสาย นอกจากนียงัเป็นจุดตดัของถนนสายสําคญัของเมืองทีหนาแน่นดว้ยร้านคา้และห้างสรรพสินคา้ใหญ่

มากมาย นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั รูปปันหมีเกาะต้นเชอรี (The bear and the cherry tree in Madrid) อนัเป็น

สัญลกัษณ์สาํคญัอีกแห่งของกรุงมาดริด 
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เทียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมือง เมืองซาราโกซ่า Zaragoza (ระยะทาง 314 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.45 ชม.) เป็นเมือง

หลกัตงัอยูท่างภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศสเปน ริมแม่นาํเอโบร ระหวา่งการเดินทางทางท่านจะไดช้มวิว

ธรรมชาติตลอดเส้นทาง นาํท่านถ่ายภาพกบัมหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดสิิทธ ิ(Basilica of Our Lady of the Pillar) 

หรือทีรู้จกัในนาม ซานตา มาเรีย เดอร์ฟิลลาร์ ตามตาํนานสมยัแรกเริมของพระศาสนจกัรกล่าวไวว้่า อคัรสาวกยา

คอบหรือเซนตเ์จมส์ นกับุญผูนิ้พนธ์พระวรสารแห่งซีซาเรากุสตา้ (ซีซาเรากุสตา้ คือชือเดิมของเมืองซาราโกซ่า) ใน

ระยะเริมแรกนนังานเผยแพร่ธรรมของท่านไม่ไดเ้กิดผลมากมายนกัจนกระทงัท่านเห็นพระแม่มารีมาปรากฎเพอื

ชกัชวนท่านไปยงักรุงเยรูซาเลม็ ในนิมิตนนัพระนางปรากฎอยูบ่นเสาทีถูกแบกมาโดยหมู่เทพนิกร และเชือกนัว่า

เป็นเสาศกัดิสิทธิตน้เดียวกนักบัเสาในซาราโกซ่า ต่อมาคริสตศ์าสนิกชนนิยมมากราบไหวข้อพรจากพระแม่มารีให้

หายจากอาการเจ็บป่วยเป็นจาํนวนมาก 
 

 
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
ทีพัก Zentral Ave Zaragoza หรือเทียบเท่า 
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วันทห้ีา (  ) ซาราโกซ่า – La Roca Village outlet – บาร์เซโลนา – ประตูชัยเมืองบาร์เซโลน่า  

           เช้า / - / เย็น  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นาํท่านออกเดินทางสู่ ลา โรกา เอาท์เลต (La Roca Village outlet) (ระยะทางประมาณ 323 กม. ประมาณ 4.45 

ชม.) แหล่งชอปปิงแบรนดเ์นมขนาดใหญ่ใกลเ้มืองบาร์เซโลน่า จุใจกบัสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เช่น 

Camper, Coach, Gucci, Guess, G-Star, Lacoste, Loewe, MaxMara, Ray Ban, Samsonite, Tag  Heuer, Timberland, 

Versace, etc. อิสระใหท้่านชอ้ปปิงตามอธัยาศยั  

เทียง อสิระอาหารกลางวัน เพือให้ท่านได้เพลดิเพลนิในการเดินเล่นอย่างเต็มอมิจุใจ  

จากนนั สมควรนาํท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองบาร์เซโลนา (Barcelona) (ระยะทางประมาณ  กม. ประมาณ  นาที)  

เมืองหลวงของแควน้กาตาลุนญา  และเป็นเมืองท่าทีสาํคญั เขา้สู่ย่านบาร์รี โกธิก เมืองเก่าทีเต็มไปดว้ยอาคารหิน 

ชมมหาวิหารประจาํเมือง ทีมีหอระฆงัแปดเหลียม และ โบสถซ์านตา อะกาตา 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

ทีพัก  Fira Congress หรือเทียบเท่า 

 
 

 

วันทหีก (  ) โบสถ์ซากราดา แฟมิเลยี – ปาร์ค กูเอล – ถนนลารัมบลา   เช้า/กลางวัน /เย็น 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเขา้ชมภายใน โบสถ์ซากราดา แฟมิเลยี (La Sagrada Familia) เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองบาร์เซโลนาชือเตม็ๆ 

วา่ Temple Expiatori de la Sagrada Família ผลงานชินสุดทา้ยของสถาปนิกชือดงัชาวคาตาลนัชือ อนัโตนิ เกาดิ ดว้ย

ความสวยงามอลงัการ และมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของวหิารแห่งนี จึงทาํใหไ้ดข้นึทะเบียนเป็นมรดกโลก ทงัทียงั

สร้างไม่เสร็จ มหาวิหารแห่งนีมีความสูงถึง 170 เมตร เป็นศิลปะแบบนีโอโกธิค ดว้ยแนวความคิดการคืนกลบัสู่

ธรรมชาติ ตวัอาคารบรรจงประดบัดว้ยโมเสคจากเวเนเชียน ประดบัดว้ยปฏิมากรรมแกะสลกัจากหินหลายพนัชิน

จากศิลปินสเปน ปัจจุบนัมหาวิหารแห่งนีก็ยงัดาํเนินการก่อสร้างคาดวา่จะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2026 หลงั 
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 จากนนั นาํท่านชม ปาร์ค กูเอล (Parque Guell) สวนสาธารณะขนาด

ใหญ่ทีโชวผ์ลงานอนัโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมของอนั 

ตอนี เกาดี สิงปลูกสร้างต่าง ๆ ทีถูกลอ้มรอบดว้ยความร่มรืน

ของตน้ไม ้ดว้ยรูปแบบของสถาปัตยกรรมงานกระเบืองทีเนนั

รูปทรงธรรมชาติในสีส้นทีตดักัน ดูโดดเด่น แปลกตา และ

เป็นเอกลกัษณ์อยา่งมาก ซึงไดรั้บการยกย่องให้เป็นมรดกโลก

จากองคก์ารยเูนสโก 

 
 

เทียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนนั นําท่านสู่ถนนช้อปปิงสายใหญ่ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา (La 

Rambla) ย่านทีมีชือเสียงทีสุดของบาร์เซโลนาแหล่งท่องเทียวอนัเป็นทีชืน

ชอบของคนทุกวยัถนนสายเล็กๆ ทีมีความยาวเพียง 1.2กิโลมตรแต่มีสีสัน

เสน่ห์น่าประทับใจทงักลางวนัและกลางคืนอิสระให้ท่านได้ช้อปปิงตาม

อัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซือสินค้าและเสือผ้าแบรนด์เนมทัง H&M, 

ZARA, BENETON,TOPSHOP หรือช้อปปิงสินคา้แบรนค์เนมชันนําซึงมี

ร้าน ตังอยู่ตลอดแนวถนน ท่านสามารถเลือกซือสินค้าอาทิ LOUIS 

VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอืนๆ อีกมากมาย 

นาํท่านชม Plaza Reial อีกพลาซ่าหนึงทีมีชือเสียงในบาร์เซโลน่าคือ Placa 

Reial ตงัอยูใ่กลก้นักบัถนนคนเดินรัมบลา ทีพลาซ่านีถูกลอ้มรอบไปดว้ยตึกอาคารสวยงามมากมาย รวมไปถึงนาํพุ

และตน้ปาลม์อีกมากมาย เสาไฟให้แสงสว่างในยามคาํคืนนนัเป็นผลงานศิลปะชินแรกๆทีถูกออกแบบโดย Gaudi 
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และทีปลายสุดของถนนสายนีเป็น ทีตงัของอนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลมับัส Christopher Columbus ผูค้น้พบทวีป

อเมริกาในปี ค.ศ.1492 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

ทีพัก  Fira Congress หรือเทียบเท่า 

 
 

วันทเีจ็ด ( 7 ) มองจูอคิ – จัตุรัสคาตาลนุญ่า -  ท่าอากาศยานบาร์เซโลนาเอลแปรต    เช้า / -  / - 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชมความงามของเมืองบาร์เซโลนา บริเวณเนินเขา 

“มองต์จูอคิ” ( Mont Juic ) ถ่ายภาพดา้นหนา้พิพิธภณัฑ์

แห่งชาติคาตาลุนญ่า พิพิธภณัฑท์ศันศิลป์ มีชือเสียงในช่วงปี 

1934 เป็นพิพิธภณัฑท์ีมีขนาดใหญ่ทีสุดของประเทศสเปน  

ผา่นชมสนามกีฬาโอลิมปิก Olympic Stadium ทีประเทศ

สเปนไดเ้ป็นเจา้ภาพในการจดังานกีฬาโอลิมปิคเมือปี 1992 

บนยอดเขานีจะอุดมไปดว้ยตน้ไมร่้มรืน ชาวพนืเมืองนิยมมา

วงิออกกาลงักายตามสนามกีฬาต่างๆ  

ผา่นชม ประตูชัยเมืองบาร์เซโลน่า (Barcelona's Arc de Triomf) สร้างขึนโดยสถาปนิก Josep Vilaseca i 

Casanovas เป็นสถาปนิกและศิลปินชาวคาตาลนั มีการตกแต่งดว้ยประติมากรรมและการตกแต่งทีลาํสมยัสร้างจาก

อิฐสีแดงมีความละเอียดสวยงามเป็นหนึงในแลนดม์าร์คอนัเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองบาร์เซโลน่า  

จากนนั  นาํท่านเดินทางสู่ จัตุรัสคาตาลุนญ่า (Plaça de Catalunya) จตัุรัสทีไดข้ึนชือวา่เป็นหวัใจแห่งเมืองบาร์เซโลนา 

จุรัสแห่งนีสร้างโดยกศตัริอลัฟองโซที  ปี  พนืทีแห่งนีเคยเป็นทีดินเปล่า ทีตงัอยู่หนา้ประตูเมืองทีมีกาํแพง

ลอ้มรอบ แต่ปัจจุบนัมีศูนยก์ารคา้และหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ และรายลอ้มไปดว้ยร้านคา้ และร้านอาหาร

มากมาย 

เทียง อสิระอาหารกลางวัน เพือให้ท่านได้เพลดิเพลนิในการเดินเล่นอย่างเต็มอมิจุใจ  
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ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางไปยังท่าอากาศยานบาร์เซโลนาเอลแปรต 

16.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน Qatar Airways เทียวบินที QR 146 (บริการอาหารและ

เครืองดืมบนเครือง)   (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชวัโมง 15 นาที) 

23.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮามดั ประเทศกาตาร์ นาํท่านแวะพกัเปลียนเครืองเพือเดินทางสู่ประเทศไทย 

(รอแวะเปลียนเครืองประมาณ 2 ชวัโมง 45 นาที) 

วันทแีปด (  ) ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

02.20 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบิน Qatar Airways เทียวบินที QR836   

(ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชวัโมง 50 นาที) 

13.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

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

หมายเหตุ : เทียวบิน (สายการบนิเป็นผู้กาํหนด) โรงแรม เมนูอาหาร รายการทัวร์ท่องเทียวสามารถเปลียนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลยีนตามความเหมาะสม 

*กรณีทีบางรายการไม่สามารถเป็นไปตามโปรแกรมทีกําหนดได้เนืองจากสภาวะอากาศหรือสภาพการจราจรในแต่ละสถานทีนนัๆ โดยทางตัวแทน

บริษัทฯ จะจัดเป็นรายการหรือพาหนะอืนแทนและจะคํานึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ.
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อตัราค่าบริการ 

กาํหนดวนัเดินทาง  

Periods 

ราคา / ท่าน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ท่าน พกัเดียว 

 มี.ค –  เม.ย  77,777.- 13,000.- 

 

 
 ค่าตวัเครืองบินไป-กลบัพร้อมคณะ   

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีระบุตามรายการ 

 ค่านาํหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 25 กิโลกรัม และถือขึนเครืองไม่เกิน 7 กิโลกรัม   

  ค่ารถรับ-ส่งและนาํเทียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถทีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  

  ค่าทีพกัตามทีระบุในรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครืองปรับอากาศ เนืองจากอยู่ในแถบทีมี

อุณหภูมิตาํและราคาโรงแรมจะปรับขึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็น

ผลทีทาํให้ตอ้งมีการปรับเปลียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  เนืองจากการวางแพลนห้องพกัของแต่ละ

โรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํให้ห้องพกัแบบห้องเดียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั 

หรือ อยูค่นละชนักนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ  ท่าน/  เตียง (Triple Room) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการ

เรียกเก็บเงินเพมิเติมในกรณีทีมีการแยกห้องพกั โรงแรมในยโุรปทีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเป็นห้องเดียวอาจ

เป็นห้องทีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบนาํ ซึงขึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนนัๆ และห้องแต่ละหอ้งอาจมี

ลกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณีทีมีการจดังานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวน

สิทธิในการปรับเปลียนหรือยา้ยเมือง เพอืใหเ้กิดความเหมาสม 

  ค่าเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ  

  ค่าอาหารตามมือทีระบุในรายการ    

 ค่ามคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์นาํเทียวคอยบริการและอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

 
 ค่าภาษีมูลค่าเพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า  (ค่าวีซ่าโดยประมาณ 4,500-5,000 บาทขึนอยู่กบัอตัราแลกเปลยีนของ

สถานทูตกําหนด) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง,ค่าโทรศพัท,์ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซกัรีด,มินิบาร์ในห้อง 

รวมถึงค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากทีทวัร์กาํหนด และรวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่าง ๆ  เช่น อาหารเจ อาหารมงัสวิรัติ 

อตัราค่าบริการนีรวม 

อตัราค่าบริการนี ไม่ รวม 
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และอาหารอิสลาม มุสลิม อาหารทะเล เป็นตน้ รวมไปถึงเครืองดืมทีสังเพมินอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนงัสือ

เดินทาง,ค่านาํหนกัเกินจากทางสายการบินกาํหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั,ค่ากระเป๋าเดินทาง

หรือของมีค่าทีสูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นตน้  

 ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถนิ, หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,800 บาท ชําระทีสนามบินก่อนออกเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียมนาํมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีทีสายการบินมีการปรับขึนราคา 

 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนืองจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพทีแฝงตัวเข้า

มาในโรงแรมทีพักและเพอืความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพกัสําหรับทุกท่าน) 

  ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี) 

 

 
1. ในการจองกรุณา ชําระค่าทัวร์มัดจําทัวร์ท่านละ 35,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ชําระตามทีบริษัทกําหนด ขอ

อนุญาตตัดทีนงัเพือให้ลูกค้าท่านอืนทีรอทีนังอยู่โดยอตัโนมัติ  และต้องชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 

วัน หากท่านไม่ชําระเงินหรือไม่ชําระเงินตามกาํหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนัน ๆ  

2. เมือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ

สิทธิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทงัสิน  

3. กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองทงัทีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศทีระบุในรายการ

เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสิน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี เมือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ทีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และ

เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ โรคระบาด 

5. เมือท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทังหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัทฯ ทีได้ระบุไว้โดยทังหมด 

 

 

- ยกเลิกการเดินทางมากกว่า หรือ 30 วนัก่อนเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการ 5,000 บาท และค่าใชจ่้ายตามจริงทีเกิดขึน เช่น ค่า

ตวัเครืองบิน เป็นตน้ 

- ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทวัร์เตม็จาํนวน  

- กรณียนืวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้าํระค่าทวัร์หรือมดัจาํมาแลว้ทางบริษทัฯ 

ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยนืวีซ่า / ค่ามดัจาํตวัเครืองบิน หรือค่าตวัเครืองบินเต็มจาํนวน 

(กรณีออกตวัเครืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีทีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจาํนวน (กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิมเติม) 

- กรณีผูเ้ดินทางทีเกิดอุบติัเหตุ, เจ็บป่วย, เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามทีทางสายการบินใหร้ะบุขอ้ความตามเงือนไขสาย

การบินนนัๆ เพือจะไดย้นืยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัทีต่างประเทศ (ทงันีขึนอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและบริษทั

เงือนไขการให้บริการ 

การยกเลกิ 
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ต่างประเทศ) ทงันีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายทีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํตวั หรือค่าตวัเครืองบิน (กรณี

ออกตวัเครืองบินแลว้) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยนืวีซ่ากรณีทีท่านยนืวีซ่าแลว้ 

 
1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีนกัท่องเทียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 14 วนัก่อนการเดินทาง 

2. บริษทัฯ มีสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี เมือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเทียว โรงแรมทีพกั สามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายไุตฝุ้่ น ปฏิวตัิและอืนๆทีอยูน่อกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ้่ายเพมิ เติมทีเกิดขนึทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, 

ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล 

โรคระบาด หรือกรณีทีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ทีกรมแรงงานทงัจาก

ไทย และต่างประเทศซึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได ้อนัเนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสาย

การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทงัสิน แต่ทงันีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเทียวสถานทีอืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิการจดัหานี

โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

7. ราคานีคิดตามราคาตวัเครืองบินในปัจจุบนั หากราคาตวัเครืองบินปรับสูงขึน บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะปรับราคาตวัเครืองบิน

ตามสถานการณ์ดงักล่าว เช่น การปรับขึนของค่าภาษีนาํมนัจากสถานการณ์ปัจจุบนั โดยบริษทัจะเรียกเก็บตามจริง 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือการใชง้านมากกวา่ 7 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพอืท่องเทียวเท่านนั 

9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร

บางมือ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุทีเกิดจากความ

ประมาทของตวันกัท่องเทียวเอง เช่น กระเป๋าสูญหายระหว่างการเดินทาง 

11. เนืองจากตวัเครืองบินเป็นตวัราคาพิเศษ เมือออกตวัไปแลว้ในกรณีทีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็

ตาม ตวัเครืองบินไม่สามารถนาํมาเลือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. ในกรณีทีลูกคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีของบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง มิฉะนนัทางบริษทัฯจะไม่

รับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทงัสิน 

13. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นงัรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเทียวใน

ระยะเวลาเกินกว่า  -  ชวัโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 

หัวหนา้ทวัร์มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทงัหมด  (โปรดแจง้ให้ทางบริษทัฯ ทราบล่วงหนา้ก่อนทาํการจอง) 

14. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการให้คาํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผู ้

มีอาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านนั 

15. เมือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทงัหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทงัหมด 

หมายเหต ุ
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16. เอกสารต่างๆทีใชใ้นการยนืวีซ่าท่องเทียวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านทีมี

ความประสงคจ์ะยนืวีซ่าท่องเทียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามทีสถานทูตตอ้งการ เพราะ

จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยนืวีซ่าเท่านนั มิไดเ้ป็นผู ้

พิจารณาวีซ่าให้กบัท่าน 

17. กรณีวีซ่าทีท่านยืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทเีกดิขึนดังต่อไปนี 

-  ค่าธรรมเนียมการยนืวีซ่าและค่าดาํเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทงัสินแมว้่าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 

-  ค่ามดัจาํตวัเครืองบิน หรือตวัเครืองบินทีออกมาจริง ณ วนัยนืวีซ่า ซึงตวัเป็นเอกสารทีสาํคญัในการยนืวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตวัเครืองบินถา้ออกตวัมาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมทีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนที

เหลือจะคืนใหท้่านภายใน 180 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตวัท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตวัตามจริงเท่านนั 

- ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ทางบริษทัจะคิดค่าบริการตามค่าใชจ้า่ยที

เกิดขนึจริงในต่างประเทศ โดยจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารชีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

-  หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการยดึค่าใชจ้่ายทงัหมด 100% 

- ทางบริษทัเริมตน้ และจบ การบริการ ทีสนามบินสุวรรณภมิู กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

สาํรองตวัเครืองบิน หรือพาหนะอยา่งหนึงอยา่งใดทีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วน

นี เพราะเป็นค่าใชจ้่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนนัท่านควรจะตรวจสอบกบัพนกังานขายให้มีการ

ยนืยนัการออกเดินทาง 100% ก่อนทีจะสาํรองยานพาหนะ 

 

 
1.หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ทีเหลืออายุใช้งานไม่ตํากว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้ (หากมีหนงัสือเดินทาง

เล่มเก่า กรุณานาํมาประกอบการยนืวซ่ีาดว้ย)  

2.รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านัน ขนาด 1.5 x 2 นวิ จํานวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรงหา้มสวมแว่นตาหรือเครืองประดบั 

ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ ไม่ยมิเห็นฟัน ขึนอยู่กบัประเทศทีจะเดินทาง  ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศีรษะ และดา้นบนของหัวไหล่ โดยตอ้ง

เห็นใบหนา้อยา่งชดัเจน 

3.หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด   

*กรณเีจ้าของกจิการ  หลกัฐานทางการคา้ เช่น หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบยีนการค้าทีมีชือผูเ้ดินทาง หรือสําเนาใบ

เสียภาษีร้านคา้ (ภพ. ) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนทีจะเดินทาง) 

*กรณีพนักงาน หนงัสือรับรองการทาํงาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือนและวนัเริมงาน พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 

 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนทีจะเดินทาง) 

*กรณีข้าราชการ หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือนและวนัเริมงานพร้อมสลิปเงินเดือน

ยอ้นหลงั  เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนทีจะเดินทาง) 

*กรณีนักเรียนและนักศึกษา หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัทีศึกษาอยู่ อายยุอ้นหลงั

ไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนทีจะเดินทาง) 

(ชือ-สกุล ตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้าํวา่ “ TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือสถานทูตทียืน) 

.หลักฐานการเงิน (Bank Statement)  

เอกสารทีใช้ประกอบในการยืนวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตัวทีสถานทูตพร้อมสแกนนิวมือทุกท่าน) 
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- กรณีผูเ้ดินทาง ออกค่าใชจ่้ายเอง Bank Statement บญัชีออมทรัพยส่์วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั  เดือน โดยต้องมีเลขทีบัญชีระบุอยู่ทุก

หน้า (สถานทูตพจิารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีทียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง  หลกั สามารถแนบ Statement 

สมุดบญัชีฝากประจาํเพมิเติมในการยนืได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ) 

- กรณีผูเ้ดินทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง (บุคคลทีสามารถรับรองค่าใชจ่้ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ พนี้อง ทีมีสายเลือดเดียวกนั หรือ สามี

ภรรยา เท่านนั) และตอ้งทาํเป็นหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) ถ่ายสําเนาสมุดบญัชี หรือ Statement ยอ้นหลงั 3 

เดือนของบุคคลทีออกค่าใชจ่้าย เอกสารแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างผูที้ออกให้และผูที้ถูกรับรองค่าใชจ่้ายให้ เช่น สาํเนาทะเบียนสมรส 

สูติบตัร ทะเบียนบา้น 

- กรณเีด็กอายุตํากว่า 20 ปีบริบูรณ์ หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหนึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทงัสองคนตอ้งมี

จดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากบิดา&มารดาซึงจดหมายตอ้งออกโดยทีวา่การอาํเภอโดยระบุประเทศและวนัเดินทาง(ตัว

จริง) 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร 

มีความสัมพนัธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณเีด็กทีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอํานาจปกครองบุตรแต่

เพยีงผู้เดียว 

- กรณเีด็กอายุตํากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบตุรทีสถานทูตด้วย ทังสอง

ท่าน (เฉพาะคิวเดยีวเท่านัน) 

5.สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / สําเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุตาํกว่า  ปี) 

6.สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบตัร (กรณีหม้าย) / สําเนาใบเปลยีนชือ-สกุล อย่างละ 1 ชุด (ถ้ามี) 
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แบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลยืนวีซ่าเชงเก้น 

โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถว้น เพอืประโยชน์ในการยนืวีซ่าของท่าน (กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

. ชือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) 

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

2. ชือ-นามสกุลเดิมตอนเกิด (ภาษาองักฤษ) 

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

.  เพศ              ชาย                  หญิง 

4. ทีอยูต่ามสาํเนาทะเบียนบา้น(ภาษาองักฤษ) 

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

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

. ทีอยูพ่าํนกัปัจจุบนั กรณีไม่ตรงกบัสาํเนาทะเบียนบา้น(ภาษาองักฤษ) 

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

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

อีเมลแ์อดเดรส ...…………………………………………………………………………………………………………… 

6. โทรศพัทมื์อถือ (โปรดระบ)ุ ………………………………………  โทรศพัทบ์า้น (ถา้มี) ……………………………… 

. อาชีพปัจจบุนั ………………......................................................................................................................................................................... 

ตาํแหน่งงาน (ตรงกบัทีระบุในหนงัสือรับรองการงาน) 

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

8. ชือสถานทีทาํงาน ธุรกิจร้านคา้ โรงเรียน หรือมหาวิทยาลยั หากประกอบกิจการคา้ขาย) โปรดระบุอยา่งชดัเจน  

(ทีอยูท่ทีาํงาน)…………………………………………………………………………………………................................. 

รหสัไปรษณีย ์…………........โทรศพัทที์ทาํงาน…………………………………………อีเมล…์……………………….… 

9. รายไดต่้อเดือน ………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

. สถานภาพ           โสด  หยา่  แต่งงาน(ไมจ่ดทะเบียน) 

   สมรส  ม่าย   แยกกนัอยู ่อยูกิ่นฉนัสามี ภรรยา 

11. ชือ-สกุลคู่สมรส (ถา้มี)……………………………………………………………………….………………………… 

วนั/เดือน/ปี เกิด...............................…...สถานทีเกิด……………...……...……………….……………………..…………. 

12. ชือ-สกุลของบิดา ………………………………………………………………………………….……………………  

วนั/เดือน/ปี เกิด...............................................……………………...สถานทีเกิด…………….........……...………..………. 

13. ชือ-สกุลของมารดา……………………………………………………………………………………………………… 

วนั/เดือน/ปี เกิด...............................................……………………...สถานทีเกิด……………...…………….……..………. 

14. ท่านมี Passport เล่มเก่าหรือไม่ ถา้มี ขอรายละเอียดดงันี  

เลขพาสปอร์ต………………วนัออก ..………………. วนัหมดอาย ุ......................... ออกให้ ณ ประเทศ ............................ 

15. ยอดเงินคงเหลือในบญัชีออมทรัพย ์(ทีท่านใชแ้สดงกบัสถานทตูเพอืยนืคาํร้องขอวีซ่า) ……………………................. 

. วีซ่า Schengen ทีเคยไดรั้บในระยะเวลา  ปีทีผา่นมา (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวซ่ีา)  .............................. 

 ไม่เคย  

 เคยได ้ ใชไ้ดต้งัแต่วนัที .................................................... ถึงวนัที ..................................................................  

17. เคยถูกพิมพล์ายนิวมือเพอืการขอวซ่ีาเชงเกน้ก่อนหนา้นี     

 ไม่เคย  

 เคยได ้(กรุณาระบุวนั/เดือน/ปี ทดีาํเนินการ หากทราบ)................................................................................ 
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18.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่      

 ไม่เคย  

 เคยได ้ (เหตผุลในการปฏิเสธ) ........................................................................................................................ 

. ความรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการดาํรงชีพระหว่างการเดินทางและพาํนกัอยูข่องผูร้้องขอ 

 ตวัผูข้อวซ่ีาเอง     

 เช็คเดินทาง         

 บตัรเครดิต     

 เงินสด   

 มีผูอ้นืออกค่าใชจ้่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษทั/องคก์ร)       

 กรุณาระบุชือ .............................................................     

 ความสัมพนัธ์ ............................................................ 

 

 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยนืคาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ

โปรดแต่งกายสุภาพ ทงันีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต

ขอเอกสารเพมิเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทท่ีานยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธใินการแจ้งสถานทูตยกเลกิวีซ่า ของท่าน 

เนืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจะเดินทางไปท่องเทียวยังประเทศตามทรีะบุ

เท่านนั การปฏิเสธวีซ่าอนัเนืองมาจากหลกัฐานในการขอยนืวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยนืขอวีซ่าท่องเทียว ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี  
 

หมายเหตุ : ใช้เวลาทําการอนุมัติวีซ่านับจากวันยืนประมาณ -15 วันทําการ เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทอีอก

จากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด ในวันยืนวีซ่าหนังสือเดินทางต้องนําส่งเข้าสถานทูตและ

ระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้  การยืนวีซ่าแต่ละครังกบับริษัททัวร์ จะต้องทําการยืนวีซ่า 

ประเภทหมู่คณะ เท่านัน โดยการยืนเป็นหมู่คณะ ต้องมีจํานวน 15 คน ขึนไป โดยทางศูนย์รับยืน จะเป็นผู้กาํหนดวันยืนวีซ่า

เท่านนั ถ้าหากผู้เดินทางไม่สามารถไปยืนวีซ่าในวันทีกาํหนดได้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพมิเติม. 
 

มาตรการท่องเทียวแบบ NEW NORMAL 

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการรองรับวคัซีนของแต่ละประเทศจุดหมายปลายทางก่อนออกเดินทาง 

1.ติดตงัแอพลิเคชนั หมอพร้อม 

*** กรณีทสีถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทังหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย *** 

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอืนเพมิเติม ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณา

เตรียมเอกสารเพมิเติมให้ครบถ้วน ตามทีสถานทูตขอ เพือความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ ออกวีซ่าสําหรับ
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.ไดรั้บวคัซีนครบถว้นแลว้และตอ้งไดรั้บอย่างนอ้ย 14 วนั ก่อนการเดินทาง 

. เตรียมเอกสาร International Covid-19 Vaccination Certificate ผา่นแอพลิเคชนั หมอพร้อม 

. เตรียม EU Digital Covid Certificate แอพลิเคชนั หมอพร้อม โหมด Digital Health Pass 

** เอกสารมีและขันตอนการเดินทางมีการเปลยีนแปลงตลอดเวลา กรุณาอพัเดททุกครังก่อนการเดินทาง** 

ระหว่างเดินทาง 

ตอ้งแสดงเอกสารอย่างใดอย่างหนึงในการเดินทางเขา้สหพนัธ์ฯไม่วา่โดยช่องทางใด 

1. แสดงผลตรวจ RT-PCR หรือ Professional ATK ทีออกภายใน  ชวัโมงนบัถึงการเดินทางออกจากประเทศตน้ทางทีเดินทาง

มาถึงสหพนัธ์ฯ 

. ตอ้งแสดงเอกสารรับรองการไดรั้บวคัซีน โดยตอ้งเป็นวคัซีนทีไดรั้บการรับรองใหใ้ชใ้นอีย ู

. ประวตัิการป่วยติดเชือฯ (ผลการตรวจเชือแบบ PCR Test อายุอยา่งนอ้ย  วนั แต่ไม่เกิน  วนั 

**หากตอ้งตรวจโควิดหลงัจากถึงประเทศตน้ทางตามมาตรการเขา้-ออกประเทศโดยมีเจา้หนา้ทีฯ มาทาํการตรวจ RT-PCR  

(ค่าใชจ่้ายในส่วนนีไม่รวมอยู่ในค่าทวัร์)** 

หมายเหตุ : แต่ละประเทศมีเงอืนไขให้นักท่องเทียวจะต้องมีประกนัสุขภาพและประกนัการเดินทางทีแตกต่างกนั (ค่าประกันสุขภาพไม่รวมอยู่ใน

ค่าทัวร์ ค่าใช้จ่ายขึนอยู่แต่ละประเทศนนัๆ) และเงือนไขต่างๆข้างต้นสามารถเปลยีนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

ทังนีทางบริษัทฯ ยึดตามประกาศของทางรัฐฯและประเทศทีเดินทางเป็นหลัก ทางบริษัทฯจะคํานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคัญ  *กรุณาอ่านเงือนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนทําการจองทัวร์หรือชําระเงิน*  จากนนัจะถือว่าผู้เดนิทางรับทราบตามข้อกาํหนด หาก

เกิดความเสียหายใดๆขึน ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบทุกกรณ ี

 


