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วันแรก ( 1 ) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา           
16.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สาย

การบิน Qatar Airways โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง 
19.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR 831 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาบินประมาณ 7 ชัว่โมง 15 นาที) 
22.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮามดั ประเทศกาตาร์ น าท่านแวะพกัเปลี่ยนเคร่ืองเพื่อเดินทางสู่ประเทศสเปน 

(รอแวะเปล่ียนเคร่ืองประมาณ 2 ชัว่โมง 40 นาที) 
 

วันที่สอง ( 2 ) โดฮา – มาดริด – โทเลโด้ – มาดริด – จัตตุรัสซิเบเลส – อนุสาวรีย์น ้าพุไซเบเลส – ประตูชัยอาคาล่า 
– สนามฟุตบอลชานเดียโก้เบอร์นาบิล                  - /กลางวัน / เย็น  

01.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมาดริด ประเทศสเปนโดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR147  
(ใชเ้วลาบินประมาณ 7 ชัว่โมง 35 นาที) 

07.55 น. ถึง สนามบินกรุงมาดริด หรือท่ีรู้จกัในอีกช่ือหน่ึงวา่ ท่าอากาศยานมาดริด บาราคัส  น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้
เมือง,ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย เดินทางสู่เมือง "โทเลโด้" Toledo (ระยะทาง 73 กม. ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1.15 ชม.) ตั้งอยูใ่นแควัน่คาสตีล-ลามนัชา ประกาศใหเ้มืองโทเลโดเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1986  ชม
ประตูเมือง "ปูเอร์ตา เด บิซากรา" เป็นหน่ึงในประตูเมืองท่ีมีความส าคญัท่ีสุดของเมืองโทเลโค ้ตั้งอยูท่างทิศเหนือ
ของยา่นเมืองเก่าซ่ึงสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 10 พร้อมชมสัญลกัษณ์ของเมือง "ป้อมอลักาซาร์" ผลงานของสถาปนิก
ระดบัสุดยอดในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 ชมดา้นนอก "มหาวิหารแห่งโทเลโด้" สถาปัตยกรรมท่ียิง่ใหญ่อนัทรงกุณ
ค่าซ่ึงใชเ้ป็นท่ีประทบัขององคส์ังฆราชแห่งสเปน ใชเ้วลาก่อสร้าง 270 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์  
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เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูข้าวผัดสเปน 
 

จากนั้น น าเดินทางกลบัสู่เมือง "มาดริด" Madrid ท่ีเป็นเมืองลูกผสมของนครรัฐของชาวมวัร์ ในอดีตเคยเป็นชาติ
มหาอ านาจท่ีมีเมืองขึ้นมากท่ีสุดประเทศหน่ึงในโลก เมืองแห่งน้ียงัตั้งอยูใ่จกลางแหลมไอบีเรียน ในระดบัความสูง 
650 เมตร เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก น าท่านเขา้สู่ยา่นใจกลางเมือง น าท่านชม จัตตุรัสซิเบเลส 
(Plaza de la Cibeles) วงเวียนส าคญัเป็นสัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองและเป็นสัญลกัษณ์ของ
ฟุตบอลสเปนซ่ึงเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในหมู่แฟน ๆของเรอลัมาดริดท่ีเดินทางไปท่ีน ้าพุทุกคร้ังท่ีทีมของตนชนะการ
แข่งขนัท่ีส าคญั มี อนุสาวรีย์น ้าพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ท่ีสร้างอุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีนปัจจุบนัมีการ
แบ่งแยกตามอาคารท่ีโดเด่น 4 แห่งอยูท่ ั้ง 4 มุม ไดแ้ก่ ธนาคารแห่งชาติสเปน , กองบญัชาการทหารบก , ท่ีท าการ
ใหญ่ไปรษณีย ์ท่ีเห็นในรูป และศูนยว์ฒันธรรมทวีปอเมริกา ผา่นชม ประตูชัยอาคาล่า (Puerta De Alcala) สไตลนี์
โอท่ีสร้างถวายพระเจา้การ์โลสท่ี 3 น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ สนามฟุตบอลชานเดียโก้เบอร์นาบิล (Santiago 
Bernabéu Stadium) ของทีมราชนัชุดขาวรีลมาดริดซ่ึงเป็นสนามฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก  
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เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพกั  Elba Madrid Alcala หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สาม ( 3 ) เซโกเวีย – สะพานส่งน ้าโบราณ – Las Rozas Village Outlet – มาดริด   
           เช้า / - / เย็น  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ เมือง เซโกเวีย Segovia (ระยะทาง 91 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)  
เมือง เซโกเวีย Segovia หน่ึง ใน เมืองมรดกโลก ของสเปน ในสมยัโรมนัเป็นเมือง
ส าคญั ปัจจุบนัยงัคงเห็นร่องรอยความเจริญไดจ้าก สะพานส่งน ้าโบราณ (ROMAN 
AQUEDUCT OF SEGOVIA) ส่ิงก่อสร้างโรมนัท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ียงัคงเหลืออยูใ่น
สเปน มีโคง้ 165 ช่วง สูง 29 เมตร และยงัมีมหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย ท่ีท่านจะเห็น
ยอดโดมและหอระฆงัโดดเด่นสง่าแต่ไกล ผา่นชม ปราสาทอลัคาซาร์ ศิลป
ผสมผสานแบบมูเดฆาร์ กบัปราสาทร่วมสมยั คลา้ยกบัปราสาทในฝันตาม
จินตนาการของเด็กๆ โดยมีฉากหลงัเป็นเทือกเขากวาดาร์รามา 
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จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ Las Rozas Village Outlet  

เท่ียง อสิระอาหารกลางวัน เพ่ือให้ท่านได้เพลดิเพลนิในการเดินเล่นอย่างเต็มอิม่จุใจ  
บ่าย  อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นเลือกซ้ือสินคา้มีกว่าร้อยร้านคา้ 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  
ท่ีพกั  Elba Madrid Alcala หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ส่ี ( 4 ) มาดริด – พลาซ่า มายอร์ – รูปป้ันหมีเกาะต้นเชอร่ี – ซาราโกซ่า – มหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธ์ิ
           เช้า/กลางวัน /เย็น 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor of Madrid) ใกลเ้ขตปูเอตา้เดลซอล หรือประตูพระอาทิตย ์ซ่ึงเป็น
จตุรัสใจกลางเมือง นบัเป็นจุดนบักิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรท่ีศูนย)์ และยงัเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตดิ้นและ
รถเมลท์ุกสาย นอกจากน้ียงัเป็นจุดตดัของถนนสายส าคญัของเมืองท่ีหนาแน่นดว้ยร้านคา้และหา้งสรรพสินคา้ใหญ่
มากมาย น าท่านแวะถ่ายรูปกบั รูปป้ันหมีเกาะต้นเชอร่ี (The bear and the cherry tree in Madrid) อนัเป็น
สัญลกัษณ์ส าคญัอีกแห่งของกรุงมาดริด 
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เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง เมืองซาราโกซ่า Zaragoza (ระยะทาง 314 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.45 ชม.) เป็นเมือง

หลกัตั้งอยูท่างภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศสเปน ริมแม่น ้าเอโบร ระหวา่งการเดินทางทางท่านจะไดช้มวิว
ธรรมชาติตลอดเส้นทาง น าท่านถ่ายภาพกบัมหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์ (Basilica of Our Lady of the Pillar) 
หรือท่ีรู้จกัในนาม ซานตา มาเรีย เดอร์ฟิลลาร์ ตามต านานสมยัแรกเร่ิมของพระศาสนจกัรกล่าวไวว้า่ อคัรสาวกยา
คอบหรือเซนตเ์จมส์ นกับุญผูนิ้พนธ์พระวรสารแห่งซีซาเรากุสตา้ (ซีซาเรากุสตา้ คือช่ือเดิมของเมืองซาราโกซ่า) ใน
ระยะเร่ิมแรกนั้นงานเผยแพร่ธรรมของท่านไม่ไดเ้กิดผลมากมายนกัจนกระทัง่ท่านเห็นพระแม่มารีมาปรากฎเพื่อ
ชกัชวนท่านไปยงักรุงเยรูซาเลม็ ในนิมิตนั้นพระนางปรากฎอยูบ่นเสาท่ีถูกแบกมาโดยหมู่เทพนิกร และเช่ือกนัว่า
เป็นเสาศกัด์ิสิทธ์ิตน้เดียวกนักบัเสาในซาราโกซ่า ต่อมาคริสตศ์าสนิกชนนิยมมากราบไหวข้อพรจากพระแม่มารีให้
หายจากอาการเจ็บป่วยเป็นจ านวนมาก 

 

 
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
 ท่ีพกั Zentral Ave Zaragoza หรือเทียบเท่า 
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วันที่ห้า ( 5 ) ซาราโกซ่า – La Roca Village outlet – บาร์เซโลนา – ประตูชัยเมืองบาร์เซโลน่า  
           เช้า / - / เย็น  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านออกเดินทางสู่ ลา โรกา เอาท์เลต (La Roca Village outlet) (ระยะทางประมาณ 323 กม. ประมาณ 4.45 
ชม.) แหล่งชอปป้ิงแบรนดเ์นมขนาดใหญ่ใกลเ้มืองบาร์เซโลน่า จุใจกบัสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เช่น 
Camper, Coach, Gucci, Guess, G-Star, Lacoste, Loewe, MaxMara, Ray Ban, Samsonite, Tag  Heuer, Timberland, 
Versace, etc. อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

เท่ียง อสิระอาหารกลางวัน เพ่ือให้ท่านได้เพลดิเพลนิในการเดินเล่นอย่างเต็มอิม่จุใจ  

จากนั้น สมควรน าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองบาร์เซโลนา (Barcelona) (ระยะทางประมาณ 39 กม. ประมาณ 45 นาที)  
เมืองหลวงของแควน้กาตาลุนญา  และเป็นเมืองท่าท่ีส าคญั เขา้สู่ยา่นบาร์รี โกธิก เมืองเก่าท่ีเตม็ไปดว้ยอาคารหิน 
ชมมหาวิหารประจ าเมือง ท่ีมีหอระฆงัแปดเหล่ียม และ โบสถซ์านตา อะกาตา 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพกั  Fira Congress หรือเทียบเท่า 

 
 

 

วันที่หก ( 6 ) โบสถ์ซากราดา แฟมิเลยี – ปาร์ค กูเอล – ถนนลารัมบลา   เช้า/กลางวัน /เย็น 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชมภายใน โบสถ์ซากราดา แฟมิเลยี (La Sagrada Familia) เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองบาร์เซโลนาช่ือเตม็ๆ 

วา่ Temple Expiatori de la Sagrada Família ผลงานช้ินสุดทา้ยของสถาปนิกช่ือดงัชาวคาตาลนัช่ือ อนัโตนิ เกาดิ ดว้ย
ความสวยงามอลงัการ และมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของวิหารแห่งน้ี จึงท าใหไ้ดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ทั้งท่ียงั
สร้างไม่เสร็จ มหาวิหารแห่งน้ีมีความสูงถึง 170 เมตร เป็นศิลปะแบบนีโอโกธิค ดว้ยแนวความคิดการคืนกลบัสู่
ธรรมชาติ ตวัอาคารบรรจงประดบัดว้ยโมเสคจากเวเนเช่ียน ประดบัดว้ยปฏิมากรรมแกะสลกัจากหินหลายพนัช้ิน
จากศิลปินสเปน ปัจจุบนัมหาวิหารแห่งน้ีก็ยงัด าเนินการก่อสร้างคาดวา่จะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2026 หลงั 
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 จากนั้น น าท่านชม ปาร์ค กูเอล (Parque Guell) สวนสาธารณะขนาด
ใหญ่ท่ีโชวผ์ลงานอนัโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมของอนั 
ตอนี เกาดี ส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ ท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยความร่มร่ืน
ของตน้ไม ้ดว้ยรูปแบบของสถาปัตยกรรมงานกระเบ้ืองท่ีเนนั
รูปทรงธรรมชาติในสีส้นท่ีตดักัน ดูโดดเด่น แปลกตา และ
เป็นเอกลกัษณ์อยา่งมาก ซ่ึงไดรั้บการยกย่องให้เป็นมรดกโลก
จากองคก์ารยเูนสโก 

 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น น าท่านสู่ถนนช้อปป้ิงสายใหญ่ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา (La 

Rambla) ย่านท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของบาร์เซโลนาแหล่งท่องเท่ียวอนัเป็นท่ีช่ืน
ชอบของคนทุกวยัถนนสายเล็กๆ ท่ีมีความยาวเพียง 1.2กิโลมตรแต่มีสีสัน
เสน่ห์น่าประทบัใจทั้งกลางวนัและกลางคืนอิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงตาม
อัธยาศัย  ท่านสามารถเลือกซ้ือสินค้าและเส้ือผ้าแบรนด์เนมทั้ ง H&M, 
ZARA, BENETON,TOPSHOP หรือช้อปป้ิงสินคา้แบรนค์เนมชั้นน าซ่ึงมี
ร้าน ตั้ งอยู่ตลอดแนวถนน ท่านสามารถเลือกซ้ือสินค้าอาทิ LOUIS 
VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
น าท่านชม Plaza Reial อีกพลาซ่าหน่ึงท่ีมีช่ือเสียงในบาร์เซโลน่าคือ Placa 
Reial ตั้งอยูใ่กลก้นักบัถนนคนเดินรัมบลา ท่ีพลาซ่าน้ีถูกลอ้มรอบไปดว้ยตึกอาคารสวยงามมากมาย รวมไปถึงน ้ าพุ
และตน้ปาลม์อีกมากมาย เสาไฟให้แสงสว่างในยามค ่าคืนนั้นเป็นผลงานศิลปะช้ินแรกๆท่ีถูกออกแบบโดย Gaudi 
และท่ีปลายสุดของถนนสายน้ีเป็น ท่ีตั้งของอนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลมับัส Christopher Columbus ผูค้น้พบทวีป
อเมริกาในปี ค.ศ.1492 
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เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพกั  Fira Congress หรือเทียบเท่า 

 
 

วันที่เจ็ด ( 7 ) มองจูอคิ – จัตุรัสคาตาลุนญ่า -  ท่าอากาศยานบาร์เซโลนาเอลแปรต    เช้า / -  / - 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนชมควำมงำมของเมืองบำร์เซโลนำ บริเวณเนินเขำ 
“มองต์จูอคิ” ( Mont Juic ) ถ่ำยภำพดำ้นหนำ้พิพิธภณัฑ์
แห่งชำติคำตำลุนญ่ำ พิพิธภณัฑท์ศันศิลป์ มีช่ือเสียงในช่วงปี 
1934 เป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีขนำดใหญ่ท่ีสุดของประเทศสเปน  
ผา่นชมสนามกีฬาโอลิมปิก Olympic Stadium ท่ีประเทศ
สเปนไดเ้ป็นเจา้ภาพในการจดังานกีฬาโอลิมปิคเม่ือปี 1992 
บนยอดเขาน้ีจะอุดมไปดว้ยตน้ไมร่้มร่ืน ชาวพื้นเมืองนิยมมา
ว่ิงออกกาลงักายตามสนามกีฬาต่างๆ  
ผา่นชม ประตูชัยเมืองบาร์เซโลน่า (Barcelona's Arc de Triomf) สร้างขึ้นโดยสถาปนิก Josep Vilaseca i 
Casanovas เป็นสถาปนิกและศิลปินชาวคาตาลนั มีการตกแต่งดว้ยประติมากรรมและการตกแต่งท่ีล ้าสมยัสร้างจาก
อิฐสีแดงมีความละเอียดสวยงามเป็นหน่ึงในแลนดม์าร์คอนัเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองบาร์เซโลน่า  

จำกนั้น  น ำท่ำนเดินทำงสู่ จัตุรัสคาตาลุนญ่า (Plaça de Catalunya) จตุัรัสท่ีไดข้ึ้นช่ือวำ่เป็นหวัใจแห่งเมืองบำร์เซโลนำ 
จุรัสแห่งน้ีสร้ำงโดยกศตัริอลัฟองโซท่ี 13 ปี1927 พื้นท่ีแห่งน้ีเคยเป็นท่ีดินเปล่ำ ท่ีตั้งอยู่หนำ้ประตูเมืองท่ีมีก ำแพง
ลอ้มรอบ แต่ปัจจุบนัมีศูนยก์ำรคำ้และหำ้งสรรพสินคำ้ขนำดใหญ่ และรำยลอ้มไปดว้ยร้ำนคำ้ และร้ำนอำหำร
มำกมำย 

เท่ียง อสิระอาหารกลางวัน เพ่ือให้ท่านได้เพลดิเพลนิในการเดินเล่นอย่างเต็มอิม่จุใจ  
 



10 | P a g e  

 
ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางไปยังท่าอากาศยานบาร์เซโลนาเอลแปรต 

16.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR 146 (บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)   (ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง 15 นาที) 

23.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮามดั ประเทศกาตาร์ น าท่านแวะพกัเปลี่ยนเคร่ืองเพื่อเดินทางสู่ประเทศไทย 
(รอแวะเปล่ียนเคร่ืองประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาที) 

วันทีแ่ปด ( 8 ) ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
02.20 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR836   

(ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง 50 นาที) 
13.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

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

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

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดวันเดินทาง  
Periods 

ราคา / ท่าน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ท่าน พกัเดี่ยว 

30 มี.ค – 06 เม.ย 66 77,777.- 13,000.- 
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 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมคณะ   
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 25 กิโลกรัม และถือขึ้นเคร่ืองไม่เกิน 7 กิโลกรัม   
  ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมี

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

 กรณีท่ีมีการจดังานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมือง เพื่อใหเ้กิดความเหมาสม 

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

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

สถานทูตก าหนด) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง,ค่าโทรศพัท,์ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซกัรีด,มินิบาร์ในห้อง 

รวมถึงค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากท่ีทวัร์ก าหนด และรวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่าง ๆ  เช่น อาหารเจ อาหารมงัสวิรัติ 
และอาหารอิสลาม มุสลิม อาหารทะเล เป็นตน้ รวมไปถึงเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนงัสือ
เดินทาง,ค่าน ้าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั,ค่ากระเป๋าเดินทาง
หรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทางเป็นตน้  

 ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,800 บาท ช าระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามัน และภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเข้า

มาในโรงแรมท่ีพกัและเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 
  ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี) 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

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

อนุญาตตัดท่ีน่ังเพ่ือให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรอท่ีน่ังอยู่โดยอตัโนมัติ  และต้องช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 
วัน หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ  

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

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

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

 

 

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

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

- กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ, เจ็บป่วย, เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินใหร้ะบุขอ้ความตามเง่ือนไขสาย
การบินนั้นๆ เพื่อจะไดย้นืยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่างประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและบริษทั
ต่างประเทศ) ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณี
ออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่ากรณีท่ีท่านยื่นวีซ่าแลว้ 

 

 
1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 14 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

เง่ือนไขการให้บริการ 

การยกเลกิ 

หมายเหต ุ
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4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายไุตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล 
โรคระบาด หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจาก
ไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ี
โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว เช่น การปรับข้ึนของค่าภาษีน ้ามนัจากสถานการณ์ปัจจุบนั โดยบริษทัจะเรียกเก็บตามจริง 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือการใชง้านมากกวา่ 7 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร

บางม้ือ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง เช่น กระเป๋าสูญหายระหว่างการเดินทาง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็

ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่

รับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน 
13. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวใน

ระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด  (โปรดแจง้ให้ทางบริษทัฯ ทราบล่วงหนา้ก่อนท าการจอง) 

14. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผู ้
มีอ านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

16. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวีซ่าใหก้บัท่าน 

17. กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ี
เหลือจะคืนใหท้่านภายใน 180 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 
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- ค่าหอ้งพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ทางบริษทัจะคิดค่าบริการตามค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดข้ึนจริงในต่างประเทศ โดยจะแจง้ใหท่้านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

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

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายในส่วน
น้ี เพราะเป็นค่าใชจ้่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะตรวจสอบกบัพนกังานขายใหมี้การ
ยนืยนัการออกเดินทาง 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 

 
1.หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้ (หากมีหนงัสือเดินทาง
เล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วีซ่าดว้ย)  
2.รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรงหา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั 
ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ ไม่ยิ้มเห็นฟัน ขึ้นอยู่กบัประเทศท่ีจะเดินทาง  ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศีรษะ และดา้นบนของหัวไหล่ โดยตอ้ง
เห็นใบหนา้อยา่งชดัเจน 
3.หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด   
*กรณีเจ้าของกิจการ  หลกัฐานทางการคา้ เช่น หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือส าเนาใบ
เสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*กรณีพนักงาน หนงัสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือนและวนัเร่ิมงาน พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 
3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*กรณีข้าราชการ หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือนและวนัเร่ิมงานพร้อมสลิปเงินเดือน
ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*กรณีนักเรียนและนักศึกษา หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู ่อายยุอ้นหลงั
ไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
(ช่ือ-สกุล ตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้  าวา่ “ TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 
4.หลักฐานการเงิน (Bank Statement)  
- กรณีผูเ้ดินทาง ออกค่าใชจ่้ายเอง Bank Statement บญัชีออมทรัพยส่์วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชีระบุอยู่ทุก
หน้า (สถานทูตพจิารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถแนบ Statement 
สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ) 
- กรณีผูเ้ดินทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใชจ่้ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ พี่นอ้ง ท่ีมีสายเลือดเดียวกนั หรือ สามี
ภรรยา เท่านั้น) และตอ้งท าเป็นหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) ถ่ายส าเนาสมุดบญัชี หรือ Statement ยอ้นหลงั 3 
เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใชจ่้าย เอกสารแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูท่ี้ออกให้และผูท่ี้ถูกรับรองค่าใชจ่้ายให ้เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส 
สูติบตัร ทะเบียนบา้น 
- กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคนตอ้งมี
จดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากบิดา&มารดาซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอโดยระบุประเทศและวนัเดินทาง(ตวั
จริง) 
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร 
มีความสัมพนัธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 
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- กรณเีด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่
เพยีงผู้เดียว 
- กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย ทั้งสอง
ท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่าน้ัน) 
5.ส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต ่ากว่า 20 ปี) 
6.ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล อย่างละ 1 ชุด (ถ้ามี) 
 

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

 

 
• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต
ขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีท่ีท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวีซ่า ของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี  

 

หมายเหตุ : ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่านับจากวันย่ืนประมาณ 10-15 วันท าการ เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารท่ีออก
จากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด ในวันย่ืนวีซ่าหนังสือเดินทางต้องน าส่งเข้าสถานทูตและ
ระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้  การย่ืนวีซ่าแต่ละคร้ังกบับริษัททัวร์ จะต้องท าการย่ืนวีซ่า 

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

สถานทูต ***   
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ประเภทหมู่คณะ เท่าน้ัน โดยการย่ืนเป็นหมู่คณะ ต้องมีจ านวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศูนย์รับย่ืน จะเป็นผู้ก าหนดวันย่ืนวีซ่า
เท่าน้ัน ถ้าหากผู้เดินทางไม่สามารถไปย่ืนวีซ่าในวันท่ีก าหนดได้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม. 
 

มาตรการท่องเท่ียวแบบ NEW NORMAL 
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการรองรับวคัซีนของแต่ละประเทศจุดหมายปลายทางก่อนออกเดินทาง 
1.ติดตั้งแอพลิเคชัน่ หมอพร้อม 
2.ไดรั้บวคัซีนครบถว้นแลว้และตอ้งไดรั้บอยา่งนอ้ย 14 วนั ก่อนการเดินทาง 
3. เตรียมเอกสาร International Covid-19 Vaccination Certificate ผา่นแอพลิเคชัน่ หมอพร้อม 
4. เตรียม EU Digital Covid Certificate แอพลิเคชัน่ หมอพร้อม โหมด Digital Health Pass 
** เอกสารมีและข้ันตอนการเดินทางมีการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา กรุณาอพัเดททุกคร้ังก่อนการเดินทาง** 
ระหว่างเดินทาง 
ตอ้งแสดงเอกสารอย่างใดอย่างหน่ึงในการเดินทางเขา้สหพนัธ์ฯไม่วา่โดยช่องทางใด 
1. แสดงผลตรวจ RT-PCR หรือ Professional ATK ท่ีออกภายใน 48 ชัว่โมงนบัถึงการเดินทางออกจากประเทศตน้ทางท่ีเดินทาง
มาถึงสหพนัธ์ฯ 
2. ตอ้งแสดงเอกสารรับรองการไดรั้บวคัซีน โดยตอ้งเป็นวคัซีนท่ีไดรั้บการรับรองใหใ้ชใ้นอียู 
3. ประวติัการป่วยติดเช้ือฯ (ผลการตรวจเช้ือแบบ PCR Test อายุอยา่งนอ้ย 28 วนั แต่ไม่เกิน 90 วนั 
**หากตอ้งตรวจโควิดหลงัจากถึงประเทศตน้ทางตามมาตรการเขา้-ออกประเทศโดยมีเจา้หนา้ท่ีฯ มาท าการตรวจ RT-PCR  
(ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์)** 
หมายเหตุ : แต่ละประเทศมีเง่ือนไขให้นักท่องเท่ียวจะต้องมีประกนัสุขภาพและประกนัการเดินทางท่ีแตกต่างกนั (ค่าประกันสุขภาพไม่รวมอยู่ใน
ค่าทัวร์ ค่าใช้จ่ายขึน้อยู่แต่ละประเทศนั้นๆ) และเง่ือนไขต่างๆข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ทั้งนีท้างบริษัทฯ ยึดตามประกาศของทางรัฐฯและประเทศที่เดินทางเป็นหลัก ทางบริษัทฯจะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทาง
เป็นส าคัญ  *กรุณาอ่านเง่ือนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนท าการจองทัวร์หรือช าระเงิน*  จากนั้นจะถือว่าผู้เดินทางรับทราบตามข้อก าหนด หาก
เกิดความเสียหายใดๆขึน้ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบทุกกรณ ี
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 
 

 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

