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อปกปกษรักษา
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คือ คริสเตียน

แกการปองกัน

รา) บนเนินเข
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รคของชาวมัว

าทานเดินทางสู

คอรโดบาตั้งอ

ระกาศใหเมือง
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ชาวมุสลิมใช

ป 1226 และ

สสิค จนแลวเ

กแตงอยางงด

มุมดานในเปน

ในสมัยศตวร

มวิวเพื่อชมทิว

ดังของสเปน 

ดริด เมืองหลว

ยลํ้ายุคที่กษัตริ

นในชวงประมา

นเมืองหลวงที่

สูที่พัก  ณ 

อรราโน-เมอื

มีทั้งภาพเขียน

คลัมบัสอีกดวย

ทานที่สุขภาพไ
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งเมือง ผานชม

ราโน แหลงชอ

we, Furla, Za

ภัตตาคาร นํา
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างปรากฎอยูบ
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อัตราคาบริการ   

  เด็ก (อายุต่ํากวา 12 ป ไมมีเตียง) ลดทานละ   2,000 บาท 

  พักเดี่ยว     เพ่ิมทานละ 12,000 บาท 

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตาง ๆของโปรแกรม 

โดยละเอยีดเมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวรแลวทางบริษทัถือวาทาน 

รับทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตางๆของบริษทั 

อัตราน้ีรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส (เดินทางไป-กลับพรอมคณะ)  

 คาที่พัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการยายเมืองเขาพัก ในกรณีที่ไมสามารถเขา

พักที่เมืองน้ันๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 

 คาวีซาเชงเกน (สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมทุกกรณี) 

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวและมัคคุเทศกทองถิ่นคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป) 

อัตราน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 

 คานํ้าหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหน่ึงคน 

 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องด่ืมในหองพัก พนักงานยกกระเปาในโรงแรม 

 คาทิปคนขับรถทองถิ่น  (2 ยูโร x 8 วัน = 16 ยูโร  / คน) 

 คาทิปไกดทองถิ่น (2 ยูโร x 3 วัน = 6 ยูโร  / คน) 

 คาทิปหัวหนาทัวรไทย วันละ 100 x 10 วัน = 1,000 บาท 

เง่ือนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)  

2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน   

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

กําหนดการเดินทาง ราคา 

เมษายน 4-13 / 24 เม.ย.-3 พ.ค. 2563 57,900 

พฤษภาคม 29 พ.ค.-7 มิ.ย. 2563 57,900 

กรกฎาคม 3-12 ก.ค. 2563 57,900 



 

	 	
 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพื่อมาย่ืนวีซาหรือวันเดินทาง ใหทานติดตอ

เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม

รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

การยกเลิกและคืนคาทัวร  

1 ยกเลิกกอนการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 

2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 50 วัน เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5. ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 20 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  

7. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ

คาบริการย่ืนวีซา คามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน เปนตน   

หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ

คาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่

สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 

3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ ไม

วากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท จะถือวา

ทานรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

5. สําหรับที่น่ัง LONG LEG หรือที่น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด 

เชน ตองสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉินและอํานาจในการใหที่น่ัง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากเปนภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และหองพัก 3 ทาน  (TRIPPLE 

ROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม  

เอกสารเบื้องตนในการขอยื่นวีซาประเทศเชงเกนระยะเวลาในการย่ืน 15 วันทําการ ผูเดินทางตองมาสแกนลายน้ิวมือ 

ณ สถานทตู ตามวันและเวลาที่นัดหมาย (เอกสารและข้ันตอนการย่ืนวีซาแตละสถานทูตมีความตางกันและอาจจะมี

การเปลี่ยนแปลงได โปรดสอบถามกับเจาหนาที่อีกคร้ังเพ่ือความถกูตองในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซา) 

1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาใน

กลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา  

2. รูปถายสีขนาด 2 น้ิวจํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเปนสีขาวเทาน้ันและควรมีอายุไมเกิน 6 เดือน)  

3. สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรขาราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)  

4. ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนใน

ปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทน้ี และชวงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลังจากน้ันจะกลับมาทํางาน

ตามปกติหลังครบกําหนด  



 

	 	
 

5. กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบ

เสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯยอนหลัง 6 เดือน  

6. STATEMENT ยอนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปจจุบัน) ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอและมีจํานวนไมต่ํา

กวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทางและสามารถท่ีจะใชจาย

ไดอยางไมเดือดรอนเม่ือกลับสูภูมิลําเนา ทานตองปรับสมุดถึงเดือนปจจุบัน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ตองมียอด

อัพเดตไมเกิน 15 กอนวันนัดหมายย่ืนวีซา และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตองมีอายุไมเกิน 15 วัน นับจากวัน

ย่ืน  สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 

7. ในกรณีเปน Sponser ใหกันในครอบครัวหรือญาติกัน 

-  ผูท่ีรับรองคาใชจายให ตองใช BANKGARUNTEE รับรองผูรวมเดินทาง หรือ ผูท่ีใหออกคาใชจายให  

-  ผูท่ีใหรับรองคาใชจายให ตองขอรายการเดินบัญยอนหลัง 6 เดือน(Statement) และ BANKGARUNTEE มีอายุ 15 วัน 

8. กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว 

ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดย

ระบุรายช่ือผูเดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย  

9. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาเปนภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทาน้ัน  

10. กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาทานใดทานหน่ึง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา 

และบุตรจะตองไปย่ืนเรื่องแสดงความจํานงคในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหน่ึงได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต 

โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือช่ือและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง  

11. รายละเอียดเกี่ยวกับช่ือ,นามสกุล,วันเดือนปเกิด,ญาติพี่นอง,สถานที่เกิด และจํานวนบุตรของผูเดินทาง  

12. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวา

ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระ

คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

13. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถาน

ฑูตฯเรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท  

14. เพ่ิมเติมในกรณีที่มีการรับรองคาใชจายในการเดินทางใหผูอ่ืนโดยไมใชตนเอง จะตองขอ BANKGARUNTEE ที่ 

ออกเปนสปอรนเซอร ใหกับผูที่ถูกรับรองคาใชจายให พรอมกับ Statement ยอนหลัง 6 เดือนย่ืนคูกัน พรอม

กับผูที่ถูกรับรองคาใชจายก็ตองแสดงสถานะการเงินของตัวเองเชนกัน  

15. การย่ืนวีซาน้ัน ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอนเทาน้ัน ถึงสามารถดําเนินการขั้นตอนการย่ืนวี

ซาได 

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซาเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร 

หากทานตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให มีคาใชจายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท ** 

 
 

แบบฟอรมรายละเอียดเพ่ิมเติม (สําคัญมาก) 



 

	 	
 

**ขอมูลน้ีใชเพ่ือนัดหมายคิววีซากับสถานทูต ไมสามารถแกไขภายหลังได 
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง  

 คําถามเปนภาษาไทย เพ่ือใหทานเขาใจงาย  
แตกรุณาตอบคําถามเปนภาษาอังกฤษตัวบรรจง เทาน้ัน *** 

 
 

ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 
ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
สถานทีเ่กิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
สัญชาติปจจบัุน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน……………………………………………….…….. 

ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได  
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย........................................ 
 

โทรศัพท (มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 
ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ดูแล
ผูเยาว  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานที่ทํางานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................. 
 

ที่อยูที่ทํางานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหัสไปรษณีย......................................... 
ตําแหนงงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศัพทที่ทํางาน..........................................โทรสารที่ทํางาน......................................................................... 
 

รายไดตอเดือน......................................บาท  รายไดอ่ืน.....................................จํานวน................................. 
 

แหลงที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แตงงาน แตงงาน (ไมจดทะเบียน) หมาย  หยา 
 

ช่ือ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ช่ือ-นามสกุล  คูสมรส .................................................................................................................................. 
วันเกิด คูสมรส................................................................................................................................................ 
จังหวัดที่เกิดของคูสมรส..................................................สัญชาติของคูสมรส................................................. 
 
วีซาเชงเกนทีเ่คยไดรับในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 
 ไมเคย 



 

	 	
 

 เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่..........................................ถึงวันที่................................................................ 
เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

ไมเคย 
เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)...................................................................................................... 
ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
ไมเคย 
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 
 
ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูรองขอ 

ตัวผูขอวีซาเอง       มีผูอ่ืนออกให   
                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................ 
                                                                 ที่อยู………………………………………………………………………………….. 
 
 

******************************************************************************* 
 หมายเหตุ : การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ 
ทั้งสิ้นทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  
 
 

 

 


