
 

 

รหัสทัวร VCT1901868 
ทัวรสเปน MONO SPAIN 7 วัน 4 คืน (EK) 
โทเลโด   ซาราโกซา   เมืองบาเซโลนา   กรุงมาดริด   เมืองเซโกเวีย 
อนุสาวรียน้ําพุไซเบเลส   รูปปم�นหมเีกาะตนเชอรี่   รางสงน้ําโรมัน 
ระบําฟลามิงโกอันลือช่ือ 

  



 

 

กําหนดการเดินทางกําหนดการเดินทาง                                
วันวันแรกของการแรกของการเเดิดินทางนทาง      กรุงเทพฯกรุงเทพฯ      
22.30 น. พรอมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ทางเขาที่ แถว 9 

เคานเตอร 
สายการบินเอมิเรตส (EK) 

วันวันที่สองที่สองของของการเดินทางการเดินทาง            กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  --  ดูไบดูไบ  --  บาเซโลนาบาเซโลนา  --  ถนนลา รัมบลาถนนลา รัมบลา  
01.35 น. ออกเดินทางสู เมืองบาเซโลนา ประเทศสเปน โดย สายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที ่

EK385 /EK185    
  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ : 0445-0815 น.*.*.*. 

13.25 น. (เวลาทองถิ่น) ถึง เมืองบาเซโลนา (BARCELONA) ประเทศสเปน เมืองใหญ
อันดับสองของสเปน และเปน เมืองสําคัญที่สุดของแควนคาตาลุนญา เมืองน้ีเปนที่
รูจักเพราะสถาปนิกสมัยใหมอยางอันโตน่ี เกาดี้ รวมถึงศิลปนระดับโลกคนอ่ืนๆ 
อาทิ ปาโบล ปกาสโซฆวน มิโร และมอนทเซรราท กาบาเย การไดรับ เปนเจาภาพ
จัดการแขงขันโอลิมปกเม่ือป 1992 ทําใหโฉมหนาของเมืองน้ีเปลี่ยนไปอยางมาก 
...หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว  
นําทาน ชมเมืองบาเซโลนา ซึ่งตั้งอยูบนหาดโคสตาบราวา ริมฝم�งทะเลเมดิเตอรเร
เนียน ถายรูปดานหนาของโบสถอันศักดิ์สิทธิ์ ซากราดาแฟมิเลีย (SAGRADA 
FAMILIA) มีช่ือเต็มๆ วา Temple Expiatori de la Sagrada Família เปน
โบสถประจําเมืองซึ่งไดรับการเรียกขานวา Church of Holy Family ซึ่งสราง
โดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงกองโลก ANTONIO GAUDI ผลงานการออกแบบชิ้น
สุดทายและกอสรางอันยาวนานที่สุด ดวยรูปแบบศิลปะแบบนีโอโกธิค ดวย
แนวความคิดการคืนกลับสูธรรมชาติ ตัวอาคารนําเอารูปทรงและพ้ืนผิวตางๆจาก
ในธรรมชาติมาใช โดยความสูงถึง 150 เมตร ตัวอาคารบรรจงประดบัดวยหินโม
เสคประดบัดวยปฎมิากรรมแกะสลักจากหินหลายพันช้ินจากศิลปนสเปน ปจจุบัน
การกอสรางโบสถแหงน้ีก็ยังไมเสร็จสมบูรณคาดวาจะเสร็จสมบูรณในป 2026 
จากน้ันนําทาน ชมตลาดดอกไมและสินคาพื้นเมอืง ณ ถนนลา รัมบลา (LA 
RAMBLAS) ถนนสาย 
ชอปปم�งที่มีชื่อเสียง และไดชื่อวาเปนถนนสายที่คึกคักที่สุดของเมือง ไมวาจะเปน
การจับจายซื้อ สินคา หรือเดินเลนชมบรรยากาศเมืองมีศิลปนขางถนนใหความ
บันเทิงหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะรปูปم�นมชีีวิตที่สามารถพบเห็นเกือบทกุ 10 
เมตร เมื่อเราโยนเหรียญ ก็จะเห็นการโชวเพิม่สีสนัขึ้นอีกนิด และสามารถขอ
ถายรูปไดอีกดวย ...อิสระใหทานไดเดินเลน อิริยาบถตามอัธยาศัย … 



 

 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก BEDBANK BARCELONA + FRONT MARITIM  หรือเทียบเทา 
วันวันที่สามที่สามของการเดินทางของการเดินทาง        บาเซโลนาบาเซโลนา  --  ซาราโกซาซาราโกซา    
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานออกเดินทางสู เมืองซาราโกซา (ZARAGOZA) (313 กิโลเมตร) 
ซึ่งเปนเมืองหลักของแควนและของ (อดีต) ราชอาณาจักรอารากอน ตั้งอยูทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสเปน ริมแมน้ําเอโบร และแควสาขาอวยรบาและ
กาเยโกในหุบเขาตอนกลางของแควน ซึ่งมีภูมิทัศนที่หลากหลายทั้งทะเลทราย 
(โลสโมเนโกรส) ป�าหนาทึบทุงหญา ไปจนถึงทิวเขา ระหวางทางทานจะไดสัมผัส
กับธรรมชาติหลากหลายและงดงามแปลกตา 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทาน ถายภาพดานหนากับมหาวิหารแมพระแหงเสาศักดิ์สิทธิ ์(BASILICA OF 

OUR LADY OF THE PILLAR) หรือที่รูจักในนาม ซานตา มาเรีย เดอรฟล
ลาร ตามตํานานสมัยแรกเริ่มของพระ ศาสนจักรกลาวไววา นักบุญยากอบองค
ใหญอัครสาวก (St. APOSTLE JAMES THE GREATER)    เปนผูนิพนธ
พระวรสารที่ซีซาเรากุสตา (CAESARAUGUSTA) เปนชื่อเดิมของเมืองซาราโก
ซา งานเผยแพรธรรมของทานไมไดเกิดผลมากมายนัก จนกระทั่งทานเห็นพระนาง
มารีมาปรากฏเพ่ือชักชวนทานไปยังกรงุเยลูซาเลม ในนิมิตน้ันพระนางปรากฏอยู
บนเสาท่ีถูกแบกมาโดย หมูเทพนิกร และเชื่อกันวาเปนเสาศักดิ์สิทธิ์ตนเดียวกับที่
เปนที่เคารพนับถือกันใน ซาราโกซามีรายงานวา คริสตศาสนิกชนนิยมมากราบไหว
ขอพรจากพระแมมารีใหหายจากอาการเจ็บป�วยเปนจํานวนมาก 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก EUROSTARS ZARAGOZA หรือเทียบเทา 
วันวันที่สี่ที่สี่ของการเดินทางของการเดินทาง          ซาราซาราโโกกซซาา  --  โทเลโด โทเลโด --  มาดริดมาดริด    
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโทเลโด (TOLEDO) (384 กิโลเมตร) เมือง
ประวตัิศาสตร ซ่ึงมีความหมายวา เมืองป�อมนอย ในอดีตเปนเมืองหลวงเกาของ
สเปน และเคยถูกชาวโรมันเขายึดครองเมืองเมื่อ 2,200 ปมาแลว ปจจุบันอารย
ธรรมของชนตางชาติคร้ังกอนยังคงฝงแนนคละกันอยูในชีวิตประจําวนัของ
ชาวเมืองลักษณะผังเมืองโทเลโด เปนเอกลักษณที่นาช่ืนชมท่ีสุดของการจัดสราง
เมืองโบราณอันสมบูรณแบบตัวเมืองรายลอมดวยเนินเขามากมายประดุจกําแพง
ธรรมชาติดวยหบุผา 3 แหงโดยมีแมน้ําทาโคเปนเสนทางคมนาคม นอกจากน้ียัง



 

 

เปนใจกลางของประวตัิศาสตรและวัฒนธรรม ปจจุบันไดรับรองจากยูเนสโก
ประกาศใหเมืองโทเลโดเปนเมืองมรดกโลก  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย  นําทานชมเมืองโทเลโด ซึง่เปนนครที่คงความงดงามและความเปนมาในฐานะเมือง

เกาอันเปรียบเปนอนุสรณแหง ประวัตศิาสตรน้ันยังคงไดรบัการยอมรับและบันทึก
เอาไวโดยองคการสหประชาชาตวิาเปนเมืองมรดกโลก 
จากน้ัน นําทานชมภายนอกมหาวิหารแหงโทเลโด มหาวิหารทีใ่หญที่สุดในสเปน
เร่ิมสรางขึ้นเม่ือป ค.ศ.1227 อันเปนสมัยที่ศิลปะแบบโกธิค กําลังแพรหลายอยูใน
ยุโรปและเสร็จสิ้นสมบูรณเม่ือปค.ศ. 1493 ถือเปนมหาวิหารสไตสโกธิคที่สวยงาม
ที่สุดแหงหน่ึงและเปนศูนยกลางแหงศาสนาคริสตในประเทศสเปนอีกดวย ...นํา
ทานเดินลัดเลาะตามตึกรามบานชองเกาแกสมัยโรมันทานจะประทับใจกับความ
งดงามและความเกาแกของโทเลโดซึ่งเหมือนกับพิพิธภัณฑท้ังเมือง  
 จากน้ันนําทานเดินทางสู กรุงมาดริด (MADRID) (73 กิโลเมตร) เมืองหลวงของ
ประเทศสเปน ต้ังอยูใจกลางแหลมไอบีเรียน มหานครอันทันสมัยลํ้ายุคที่ซึ่งกษัตริย
ฟลลิปที่ 2 ไดทรงยายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาไวที่น่ี และประกาศใหมาดริด
ขึ้นเปนเมืองหลวงใหมของพระองค จากน้ันระหวางป ค.ศ. 1601-1607 เม่ือพระ
เจาฟลลิปสที่ 3 ไดยายไปอยูที่วัลลาโดลิด (VALLADOLID) มาดริดก็ไดความเปน
เมืองหลวงสืบมาจนถึงบัดน้ี... 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู ขาวผัดสเปน 
ที่พัก AXOR FERIA หรือเทียบเทา 
วันที่หาของการเดินทาง   วันที่หาของการเดินทาง         มาดริดมาดริด  --  เซโกเวียเซโกเวีย  --  มาดริดมาดริด  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเซโกเวีย (SEGOVIA) (91 กิโลเมตร) เปนเมือง
หลักของจังหวัดเซโกเบียในแควนคาสตีลและเลออน ประเทศสเปน ต้ังอยูบริเวณ
จุดบรรจบระหวางแมน้ําเอเรสมากับแมน้ํากลาโมเรส ที่ตีนเขากวาดารรามา 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร 
บาย ชมรางสงน้ําโรมัน (ACUEDUCTO DE SEGOVIA) ที่สรางขึ้นตั้งแตศตวรรษที่ 1 

โดยไมมีการใชกาวหรอืวัสดุเช่ือมหินแตละกอนแตอยางใด จึงไดรับ
การยกยองวาเปนสิ่งกอสรางทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันท่ีสําคัญ
ที่สุดของสเปน และยังมีสภาพสมบูรณที่สุดอีกดวย รางสงน้ํา
ประกอบขึ้นจากหินแกรนิตกวา 25,000 กอน มีความยาว 818 
เมตร มีโคง 170 โคง จุดที่สูงท่ีสุดสูงถึง 29 เมตร จุดเร่ิมตนของ



 

 

รางสงน้ําน้ี เร่ิมต้ังแตนอกเมือง แลวลําเลียงสงน้ําเขามาในเมือง รางสงน้ําแหงน้ีถือ
ไดวาเปนสัญลักษณของเมืองเซอโกเบีย และเปนไฮไลทหลักของเมือง นําทานเดิน
เลนในเขตเมืองเกา ซึ่งเต็มไปดวยสินคานานาชนิดตลอดสองขางทาง…..นําทาน
เดินทางกลับสู กรุงแมดริด 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 นําทาน ชมระบําฟลามิงโกอันลือช่ือ ดวยจังหวะกระทืบเทามัน ๆ ในสไตลของ

สเปน ศิลปะที่มีรูปแบบซับซอนทั้งเพลงดนตรี และการเตนรําซึ่งเปนศิลปะประจํา
ชาติและสรางชื่อของชาวสเปน 

ที่พัก AXOR FERIA หรือเทียบเทา 
วันที่หกของการวันที่หกของการเดินทาง   เดินทาง       มาดริดมาดริด  --  พระราชวังหลวง พระราชวังหลวง --  พลาซามาพลาซามายยออรร  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานชมภายนอกพระราชวัง
หลวง (PALACIO REAL) ตั้งอยูบน
เนินเขาบริเวณริมฝم�งแมน้ําแมนซานาเรส 
ที่มีความงดงามโออาอลังการไมแพ
พระราชวังอ่ืนในทวปียโุรป เน่ืองจาก
แนวความคิดเปรียบเทียบความใหญโต
ของพระราชวงัแวรซายสและความสวยงามของพระราชวังลูฟวในฝรั่งเศส 
พระราชวังหลวงแหงน้ีจึงถูกสรางดวยหินทั้งหลัง ในป ค.ศ. 1738 ใน
สไตล บาร็อค โดยการผสมผสานระหวางศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิตาเลียน 
ประกอบดวยหองตางๆ มากมายถึง 2,830 หอง ซึ่งนอกจากจะมีการตกแตง
อยางงดงามแลว ยังเปนที่เก็บภาพเขียนช้ินสําคัญ ที่วาดโดยศิลปนในยุคน้ัน 
รวมท้ังสิ่งของมีคาตางๆ อาทิ พัดโบราณ นาฬิกา หนังสือ เครื่องใชอาวุธ ฯลฯ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานสู พลาซามายอร (PLAZA 

MAYOR) จัตุรัสหลวงศูนยกลางเมืองเกาแก 
ยานถนนคนเดินที่รายลอมดวย
รานคามากมาย ....อิสระใหทานช
อปปم�ง สินคานานาชนิด อาทิ 
กระเป�า เส้ือผา รองเทา ฯลฯ ....  
นําทาน ชมสัญลักษณที่สําคัญของกรุงมาดรดิ ชมรูปปم�นหมีเกาะตน
เชอร่ีสัญลักษณของกรงุมาดริด บริเวณใกลๆ กันเปนจุดศูนยกลาง



 

 

ของเมือง คือ ปวรตา เดล โซล (PUERTA DEL SOL) หรือจุดกึ่งกลางเมือง
กิโลเมตรที่ศูนยซึ่งเช่ือกันวา หากตั้งจิตอธิษฐานในระหวางที่เหยียบบนจุดกลาง
เมืองน้ีจะสมปรารถนาในสิ่งที่หวังไวทุกอยาง 
ผานชมอนุสาวรียน้ําพุไซเบเลส (THE CIBELES FOUNTAIN) ตั้งอยูทีจ่ัตุรัสรัสซิ
เบเลส (PLAZA DE CIBELES) ซึ่งเปนวงเวียนสําคัญและสวยที่สุดแหงหน่ึงของ
กรุงมาดรดิ โดยบริเวณน้ี มีอาคารสวยงามและสําคัญ ประจําอยูทั้ง 4 มุมไดแก 
ธนาคารแหงชาติสเปน, กองบัญชาการทหารบกที่ทําการใหญไปรษณีย ประตูชัย
อาคาลา และศูนยวัฒนธรรมทวีปอเมริกาโดย ประตชูัยอาคาลา มาดริด 
(SPLENDID PUERTA DE ALCALA) สรางขึ้นในป 1599 ประตชูัยแหงน้ีสราง
ขึ้น เพื่อถวายแดพระเจาชารลสที่ 3 ตั้งตระหงานทางตะวันออกของใจกลางเมือง…
ไดเวลาอันสมควร 

22.05 น.  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมเิรตส เที่ยวบินที่ EK144 
/EK372 
วันวันที่เจ็ดขอที่เจ็ดของงกการเดินทารเดินทางาง          ดูไบดูไบ  --  กรุงเทพกรุงเทพ  ฯฯ  

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ เวลา 0715-0940 น. *.*.*. 
19.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ…. 
 

****_ - - _ **** 
 

*.*.*. อัตราคาใชจาย  *.*.*. 

วนัที่เดินทาง ผูใหญ 
เด็กตํ่ากวา 

12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กตํ่ากวา 
12 

กับ 2 ผูใหญ 
ไมมีเตียง

เสริม 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

9-15 ส.ค. 44,999.- 

8,500.- 9-15 ต.ค. // 16-22 ต.ค.  
3-9 ธ.ค. 39,999.- 

27 ธ.ค. 62 -2 ม.ค. 63 49,999.- 
 
 
 



 

 

อัตรานี้รวม 
1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน 

(ในกรณีมีความประสงคอยู 
ตอจะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญ

จะไมมีเครื่องปรบัอากาศ 
เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว 
หากวันเขาพักตรงกบัชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชมุ อันเปนผลทําใหตองการ
เปลี่ยนยายเมือง หรือเพิ่มคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสม
และผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้น
กัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจาก
โรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีที่อาจ
มีการแยกหองพัก 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา  
** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองท่ีมี
ขนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหอง
แตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
5. คาประกันภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี)  
คาประกันอุบัติเหตกุารเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม
กรมธรรม)  
คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหต ุและเจ็บป�วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยาย
เพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐ
กลับประเทศ (เทาน้ัน) 



 

 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได 
**  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, 
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
6. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
อัตรานี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนัก 
เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิด
การเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง 
เปนตน  
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษ ี
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา  
5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหาร

และเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 
คาบริการพิเศษตางๆ 
6. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
7. คาทปิ 50.- ยูโร / ทาน 
8. คาวีซาเช็งเกน 4,500..- บาท (เน่ืองจากยื่นผานตัวแทนการยื่นจึงตองเสียคาบริการใหกบั

ตัวแทนการยื่น) (หาก 
สถานทูตไดกําหนดการยื่นวีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตามกําหนดได กรณีถามี
คาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผดิชอบเทาน้ัน) 

 
**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือ

เปนสัญญา 
การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 

 
 



 

 

เงื่อนไขการจอง 
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับ

จากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรบัลูกคารายตอไป  
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัติวี
ซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
เงื่อนไขการสํารองที่นัง่  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขา
พัก เชน กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน 
และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี 

เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บ

คาบรกิารทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย
,เสียชีวิต จะตองมีใบรบัรอบแพทยตามทีท่างบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพื่อจะ
ไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการ
บินและบริษัทตางประเทศ)) 
- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบัการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา

ทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ
คาบรกิารยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) / 
คาสวนตางกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีก
ครั้งนึง) 
- กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชวีิต จะตองมีใบรบัรองแพทยตามท่ีทางสายการ

บินใหระบุขอความตามเงื่อนไขสายการบินน้ัน ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทน
บริษัทที่ตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพนิิจของสายการบินและบริษทัตางประเทศ) ท้ังน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคอื คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว หรือคาตั๋ว
เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการยื่นวีซากรณีที่
ทานยื่นวีซาแลว  

 
 
 



 

 

หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา
เมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทาง
ราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเทีย่ว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีที่คณะไมครบจาํนวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทาง
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอ
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น…
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลงัจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบนิกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตฉุูกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) 
ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทาง
เจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 
 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 

ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ ) และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการ
พิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหัก
คาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา  

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถาน

ฑูต เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละ
ประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือ
ทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา 

 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีได
ชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะสงเจาหนาท่ีไป
อํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม 
ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

 ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณา
อนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแก
ทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ท่ีน้ี 

 เม่ือทานทําการซือ้โปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอ
เจาหนาท่ีของบริษัทฯกอนทุกครั้งมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ
ทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะ
คํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ  



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี
พฤติกรรมเปนที่รักเกียจของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบน
รถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืน
ชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อ
ความปลอดภัย / เวนมใีบรับรองแพทย) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 
(กรุณาแจงบริษัทฯ กอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็ก
งอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน
ซื้อทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน) 

 ทานที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอน
เพ่ือขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยนืยันจาก
พนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรบัผิดชอบคาใชจายน้ันได 

 ใน 1 วัน คนขับรถจะทาํงานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เร่ิมงาน 
08.00 น. ตองจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณโีปรแกรม
อาจตองแกไขปรับเปลีย่น - เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับใน
ขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
 

ขอความซ่ึงถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรตซิึ่งรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดย

จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อ
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจาก
อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, 
ความลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออก



 

 

วีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ 
ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่
รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย 
และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการ
ปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ 
รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความ
เหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือ
และคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้ง
น้ี” 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สเปน)  
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทําการ ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวซีา 
Interchange ชั้น22 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 
1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันยื่นวีซา หนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไม
สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 
 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 
6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับและหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด 
 
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) 
จํานวน 3 ใบ (พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตา
หรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง  



 

 

**สําเนาสมุดบัญชี หรอื Statement บัญชีออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 6เดือน 
(รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี ยอดเงินในบัญชีขัน้ตํ่า 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน 
กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน กอนวันยื่นวีซา และหากบัญชกีระโดดเดือนตอง
ขอเปน Statement เทาน้ัน) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค การันตี) ตองเปนบัญชีเดียวกันกับสเตทเมน และชื่อ-
นามสกุลภาษาอังกฤษตองตรงตามหนาพาสปอรต  
(ออกไมเกิน 15 วัน นับจากวันที่ยืน่) (ใชทั้ง 2 อยาง ขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ 
แม พี่นอง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เปนภาอังกฤษ
เทาน้ัน 
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูที่ออกให และผูท่ีถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนา
ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ** 
 
4. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 
สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตน 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  
**(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
**(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 
 
5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน  
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปและในกรณีออกคาใชจายใหพอ แม หรือ พอ แม ออก



 

 

คาใชจายให) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสอืยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบับิดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบดิา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน
สังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทาง
มาสัมภาษณกับบุตรทีส่ถานทูตดวย ท้ังสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา
เทาน้ัน 
 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ

เพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ในการจองทัวร ตองจองพรอมหนาพาสปอรต + มัดจํา 
ทางบริษัทจะถือวาการจองทัวรโดยสมบูรณ 

รายละเอียด ประวัติสวนตัวของแตละทานที่ตองกรอกใหครบทั้งหมดทุกชองตามความเปนจริง 
(สําคัญมากมีผลตอการพิจารณาวีซา) 

 
ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกิด / เลขที่บัตรประชาชน 
................................................................................................................................................................. 
 
เบอรโทรศัพทมือถือ(จําเปนมาก ในกรณีที่ทางสถานทูตตองการตดิตอในกรณีเรงดวน) 
................................................................................................................................................................. 
พาสปอรตเลมเกา เลขที่ / วันที่ออก / วันที่หมดอายุ 
................................................................................................................................................................. 
ที่อยูปจจุบัน / อาศัยมานานกี่ป /  เบอรบาน / เบอรมือถือ /สถานที่เกิด(จังหวัดที่เกิด) 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน /  เบอรบาน  
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 
อาชีพปจจุบัน / ช่ือและที่อยูบริษัท / ตําแหนง / เบอรโทรศัพทที่ทํางาน / วันเริ่มงาน /  
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
*กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป ช่ือ บิดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วัน
เดือนปเกิด / สัญชาติ  / สถานที่เกิด 
................................................................................................................................................................. 
 
*กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป ช่ือ มารดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วัน
เดือนปเกิด / สญัชาติ  / สถานที่เกิด 
................................................................................................................................................................. 

 


