
 

 

รหัสทัวร B2B1902429 
ทัวรยุโรป TASTE OF SPAIN สเปน 8 วัน 5 คืน (EK) 
โบสถซากราดา แฟมิเลีย - สนามคัมป�นู บารเซโลนา - ชอปปم�ง La Roca Outlet – มหาวิหาร
แหงโทเลโด - รางสงน้ําโรมัน  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TASTE OF SPAIN สเปน 8 วัน 5 คืน 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ 
22.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวาง

ประเทศ ประตู 9 เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมี
เจาหนาท่ี คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 

  
วันท่ี 2 ดูไบ– บาเซโลนา – เนินเขา Montjuïc – สนามคัมป�นู 
01.05 น. ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส  EK 385 
05.00 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปล่ียนเคร่ือง 
07.50 น. ออกเดินทางสูเมืองบาเซโลนา โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK 185 
12.25 น. ถึงสนามบินสนามบินเอล ปรัต (BCN) เมืองบารเซโลนา ป ระเทศสเปน (เวลาทองถ่ิน

ชากวาประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) ผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ผาน
ข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานเดินทางกลับเขาสูตัวเมือง เพ่ือนํา
ทานข้ึนสูจุดชมวิวของเมืองทีเ่นินเขา Montjuïc เปนเนินเขาในบารเซโลนาที่มี
ทัศนียภาพอันงดงามทางดานตะวันออกของเนินเขายังมีหนาผาสูงชันซ่ึงทําหนาที่เปน
ด่ังกําแพงเมือง สวนดานบนเปนท่ีต้ังของป�อมปราการหลายแหง จากน้ันนําทาน
เดินทางสูสนามฟุตบอลของสโมสรบารเซโลนา สนามคัมป�นู (Camp Nou) ที่มีขนาด
ใหญมาก โดยมีความจุผูเขาชมไดถึงเกือบ 99,000 คน อิสระใหทานไดถายรูปดาน
นอก พรอมท้ังเลือกซ้ือของที่ MEGA STORE ของ ทีมบารเซโลนา 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาที่พัก B&B HOTEL BARCELONA RUBI หรือเทียบเทา 
  
วันท่ี 3 โบสถซากราดา แฟมิเลีย – ปารค กูเอล – Outlet – ถนน ลา รัมบลาส 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชมภายใน โบสถซากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia)  โบสถ

ศักด์ิสิทธ์ิสัญลักษณของเมือง โดยฝมือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี สถาปนิกชาว
คาตาลัน เปนผลงานท่ีเรียกวา โมเดิรนนิสโม เปนงานศิลปะเฉพาะถ่ินและเปนอารตนูโว
ท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว โดยเร่ิมสรางต้ังแตป 1882 แมกระท้ังจนถึงปจจุบันก็ยังสราง
ไมแลวเสรจ ถึงกระน้ันองคการยูเนสโก ก็ไดจัดใหเปนมรดกโลก โดยมหาวิหารมี
ลักษณะสถาปตยกรรมโดดเดนแปลกตาไมเหมือนท่ีใดในโลก นําทานเขาชม ปารค กู
เอล (Parque Guell) สวนสาธารณะขนาดใหญท่ีโชวผลงานอันโดดเดนทางดาน



 

 

สถาปตยกรรมของอันตอนี เกาดี ส่ิงปลูกสรางตาง ๆ ที่ถูกลอมรอบดวยความรมร่ืน
ของตนไม ดวยรูปแบบของสถาปตยกรรมงานกระเบ้ืองที่เนนรูปทรงธรรมชาติในสีสันท่ี
ตัดกัน ดูโดดเดน แปลกตา และเปนเอกลักษณอยางมาก ซ่ึงไดรับการยกยองใหเปน
มรดกโลกจากองคการยูเนสโก 

 
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําทานสู La Roca Village Outlet เชิญทานชอปปم�งสินคาแบรนดเนมช้ันนํา

มากมาย อาทิ Armani, Burberry, Calvin Klein, Coach, Escada, Gucci, 
Guess, Hugo Boss, Kipling, L’Occitane, Levi’s, Lacoste, Loewe, 
Michael Kors, Nike, Polo, Puma, Ray-Ban, Samsonite, Superdry, 
Swarovski, Tag Heuer, Tommy Hilfiger, The North Face, Timberland, 
Tumi, Versace, Zegna ฯลฯ จากน้ันนําทานเดินเลนบริเวณ ถนน ลา รัมบลาส 
(La Ramblas) ถือเปนถนนช่ือดังของเมืองบารเซโลนา นอกจากจะสะอาดสะอานและ
มีตนไมคอยสรางความรมร่ืนใหตลอดทางแลว ยังมีรานคามากมาย โดยท่ีปลายสุดของ
ถนนสายน้ีเปนที่ต้ังของอนุสาวรียคริสโตเฟอร โคลัมบัส Christopher Columbus ผู
คนพบทวีปอเมริกาในป ค.ศ.1492    

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาที่พัก B&B HOTEL BARCELONA RUBI หรือเทียบเทา 

 
วันท่ี 4 บาเซโลนา – วาเลนเซีย – มหาวิหารวาเลนเซีย – เขตเมืองใหมบาเลนเซีย 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

 นําทานเดินทางสูเมืองวาเลนเซีย (Valencia) เมืองหลวงของแควนบาเลนเซีย แควน
ปกครองตนเองท่ีต้ังอยูทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศสเปน ต้ังอยูบนฝم�งแมน้ําตูเรีย 
(Turia River) เปนเมืองที่มีขนาดใหญเปนอันดับที่ 3 ของประเทศสเปน และยังเปน
ท่ีต้ังของสโมสรฟุตบอลที่มีช่ือเสียงคือ สโมสรฟุตบอลวาเลนเซีย ชมยานใจกลางจัตุรัส
เมืองเกา ซ่ึงเปนที่ต้ังของศาลากลาง, ที่ทําการไปรษณีย, รานคา, สนามสูวัวกระทิง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง (ขาวผัดสเปน,Paella) 
บาย นําทานชมยานใจกลางจัตุรัสเมืองเกา ซ่ึงเปนที่ต้ังของศาลากลาง, ที่ทําการไปรษณีย, 

รานคา, สนามสูวัวกระทิง นําทานถายรูปกับมหาวิหารวาเลนเซีย หรือ มหาวิหารซาน
ตามาเรียแหงวาเลนเซีย (Catedral de Santa Maria de Valencia) มหาวิหารท่ี
ต้ังอยูบริเวณใจกลางเมืองเกา สรางข้ึนในสไตลผสมผสานอาทิ โกธิค, นีโอคลาสสิก, 
บาร็อค และอ่ืนๆ ดานขางจะเปน หอระฆังเอล มิกูเลต (El Miguelete) ท่ีถูกสรางข้ึน
ในชวงระหวางป 1381 และส้ินสุดในป 1429 และติดกันเปนโบสถแมพระ นักบุญ
อุปถัมถประจําเมือง ตลอดสองขางทางมีภัตตาคาร, บาร, รานกาแฟ และรานขายของ
ท่ีระลึกมากมาย จากน้ันนําชมเขตเมืองใหม ที่ต้ังของทาเรือเปนโครงการท่ีย่ิงใหญที่สุด
ในเมือง ประกอบไปดวยโรงภาพยนตร, โรงศิลปะการแสดง, พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
และอุทยานสมุทรภูมิศาสตร 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก EXPO HOTEL VALENCIAหรือเทียบเทา     

 
วันท่ี 5 วาเลนเซีย - โทเลโด – มหาวิหารแหงโทเลโด – กรุงมาดริด – ชมเมือง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองโทเลโด (Toledo)  เมืองหลวงเกาของสเปน เมืองแหงน้ีต้ังอยู

ทางภาคกลางของประเทศสเปน องคการยูเนสโกไดประกาศใหเมืองน้ีเปนแหลงมรดก
โลกทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม มีทัศนีภาพที่สวยงาม โดยมีแมน้ําเทกัส ไหลผาน
เมือง ลักษณะผังเมืองโทเลโดเปนเอกลักษณที่นาช่ืนชมที่สุดของการจัดสรางเมือง
โบราณอันสมบูรณแบบตัวเมืองรายลอมดวยเนินเขาประดุจกําแพงธรรมชาติดวยหุบผา 
3 แหง  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บาย นําทานเขาชมมหาวิหารแหงโทเลโด (Toledo Cathedral) เปนวิหารท่ีใหญเปน

อันดับ 2 ของสเปน รองจากวิหารเมืองเซบีญา ท่ีสรางต้ังแตศตวรรษที่ 13  ความ
งดงามอลังการสไตลโกธิก ภายในมหาวิหารมีการตกแตงอยางงดงามวิจิตรดวยไม
แกะสลักและภาพสลักหินออน จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงมาดริด (Madrid) เมือง



 

 

หลวงของประเทศสเปน ต้ังอยูใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร 
เปนมหานครอันทันสมัยล้ํายุค ท่ีซ่ึงกษัตริยฟลลิปที่ 2 ไดทรงยายท่ีประทับจากเมือง
โทเลโดมาที่น่ี และประกาศใหมาดริดเปนเมืองหลวงใหม ยกเวนในชวงประมาณป ค.ศ. 
1601-1607 เมืองมาดริดไดช่ือวาเปนเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแหงหน่ึงในโลก และสูงสุด
แหงหน่ึงในยุโรป นําทานเท่ียวชมกรุงแมดริด ท่ีมีสถาปตยกรรมที่สวยงามอยูมากมาย 
ท้ังอนุสาวรียน้ําพุไซเบเลส (The Cibeles Fountain) ต้ังอยูที่จัตุรัสรัสซิเบเลส 
(Plaza de Cibeles)  ซ่ึงเปนวงเวียนสําคัญและสวยที่สุดแหงหน่ึงของกรุงมาดริด  
โดยบริเวณน้ี มีอาคารสวยงามและสําคัญ ประจําอยูท้ัง 4 มุมไดแก ธนาคารแหงชาติ
สเปน,กองบัญชาการทหารบก,ที่ทําการใหญไปรษณีย ประตูชัยอาคาลา และศูนย
วัฒนธรรมทวีปอเมริกาโดยประตูชัยอาคาลา มาดริด (Splendid puerta de 
alcala) สรางข้ึนในป 1599 ประตูชัยแหงน้ีสรางข้ึนเพ่ือถวายแดพระเจาชารลสที่ 3 
ต้ังตระหงานทางตะวันออกของใจกลางเมือง ชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza de 
espana)  เพ่ือแวะถายรูปกับอนุสาวรียดอนกิโฆเต (Donquixote) 

 
ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY IN EXPRESS ALCOBENDAS หรือ

เทียบเทา  
    

วันท่ี 6 มาดริด – พระราชวังหลวง – OUTLET 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) ซ่ึงต้ังอยูบนเนินเขาริมฝم�งแมน้ําแมน



 

 

ซานาเรส สวยงามโออาอลังการไมแพพระราชวังใดในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแหงน้ี
ถูกสรางในป ค.ศ. 1738 ดวยหินทั้งหลังในสไตลบาโรค โดยการผสมผสานระหวาง
ศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิตาเลียน ประกอบดวยหองตางๆกวา 2,830 หอง ซ่ึงนอกจาก
จะมีการตกแตงอยางงดงามแลว ยังเปนคลังเก็บภาพเขียนช้ินสําคัญท่ีวาดโดยศิลปนใน
ยุคน้ัน รวมท้ังส่ิงของมีคาตางๆอาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เคร่ืองใช, อาวุธ 
(หากไมสามารถเขาชมพระราชวังหลวงมาดริดได เนืองจากมีพระราชพิธีภายในหรือต๋ัว
เต็ม ทางบริษัทขอนําทานชม Royal Palace of Aranjuez เปนการทดแทน) 
จากน้ันนําทานชมอุทยานหลวงท่ีมีการเปล่ียนพันธุไมทุกฤดูกาล ชมอนุสาวรียเซอรแวน
เตส กวีเอกชาวสเปนที่ต้ังอยูเหนืออนุสาวรียดอนกิโฆเตในสวนสาธารณะ 

 
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย จากน้ันนําทานสู Las Rozas Village Outlet อิสระใหทานเดินเลนเลือกซ้ือสินคา

กวารอยรานคา อาทิเชนAmani, Barbour, Coach, Diesel, Furla, Onisuka 
Tiger,Polo Ralph lauren, Hugo Boss, Samsonite, Camper, Burbury, 
Superdry, Tag Heuer, Bvlgari, Calvin Klein ฯลฯ 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY IN EXPRESS ALCOBENDAS หรือ

เทียบเทา 
    

วันท่ี 7 เซอโกเบีย – มาดริด - พลาซา มายอร 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

 นําทานเดินทางสูเมืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองทองเที่ยวอีกเมืองหน่ึงของสเปน 
องคการ UNESCO ยังไดข้ึนทะเบียนใหเมืองน้ีเปนเมืองมรดกโลกในป 1985 ชมราง
สงน้ําโรมัน (Acueducto de Segovia) ที่สรางข้ึนต้ังแต ศตวรรษท่ี 1 โดยไมมีการ
ใชกาวหรือวัสดุเช่ือมหินแตละกอนแตอยางใด จึงไดรับการยกยองวาเปนส่ิงกอสราง
ทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันที่สําคัญที่สุดของสเปน และยังมีสภาพสมบูรณที่สุดอีกดวย 
รางสงน้ําประกอบข้ึนจากหินแกรนิตกวา 25,000 กอน มีความยาว 818 เมตร มีโคง 
170 โคง จุดที่สูงท่ีสุดสูงถึง 29 เมตร จุดเร่ิมตนของรางสงน้ําน้ี เร่ิมต้ังแตนอกเมือง 
แลวลําเลียงสงน้ําเขามาในเมือง รางสงน้ําแหงน้ีถือไดวาเปนสัญลักษณของเมืองเซอโก
เบีย และเปนไฮไลทหลักของเมือง นําทานเดินเลนในเขตเมืองเกา ซ่ึงเต็มไปดวยสินคา
นานาชนิดตลอดสองขางทาง 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง (หมูหันสเปน, Suckling Pig) 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงมาดริด (Madrid) นําทานสู พลาซา มายอร (Plaza 

Mayor of Madrid) ใกลเขตปูเอตาเดลซอล หรือประตูพระอาทิตย ซ่ึงเปนจตุรัสใจ
กลางเมือง นับเปนจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย) และยังเปน
ศูนยกลางรถไฟใตดินและรถเมลทุกสาย นอกจากน้ียังเปนจุดตัดของถนนสายสําคัญ
ของเมืองท่ีหนาแนนดวยรานคาและหางสรรพสินคาใหญมากมาย นําทานแวะถายรูป
กับ รูปปم�นหมีเกาะตนเชอร่ี (The bear and the cherry tree in Madrid) อัน
เปนสัญลักษณสําคัญอีกแหงของกรุงมาดริด อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย 

 สมควรแกเวลานําทานเดินทางไปยังสนามบินมาดริด 
21.40 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินท่ี EK 144 



 

 

วันท่ี 8 ดูไบ – กรุงเทพ ฯ  
07.45 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 

09.30 น. 
ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินท่ี EK 372 
** คณะเดินทางวันที่ 02 ธ.ค. 62 ออกเดินทางดวยเที่ยวบินที่ EK 370 เวลา 08.50 
น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 17.55 น. ** 

 เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

11-18 พ.ย. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 22,900.- 5,900.- 
25 พ.ย.-02 
ธ.ค. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 22,900.- 5,900.- 

02-09 ธ.ค. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 22,900.- 5,900.- 
28 ธ.ค.-04 
ม.ค. 63  55,900.- 55,900.- 55,900.- 31,900.- 5,900.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เง่ือนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ

จองคิวย่ืนวีซาภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี



 

 

4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน 
ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไม   สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  



 

 

9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศสเปน (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันย่ืน เปน

จํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถ่ิน  (16 ยูโร) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 ยูโร) 
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน   



 

 

5. ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือ
เดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

6. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง



 

 

เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สเปน)  
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 วันทําการ  
ย่ืนวีซาแสดงตนท่ีศูนยย่ืนวีซา BLS International 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว
จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันยื่นวีซา หนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  
และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 

                                                                                        

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซีา่ในอดตี  
เพราะสถานทตูมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 

                                                                                                                    
1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมชํ่ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  
 
***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 
หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท ี�ของทางบรษิทัใหท้ราบ
ทนัท ีเพราะการยื�นขอวซี่าจะมเีงื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ 
และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี�รวมไปถงึผู ้
เดนิทางที�ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 
2. รปูถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ�ว จํานวน 2 ใบ (พื�นหลังขาวเทา่นั�น ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน

หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื�องประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมกึ) 
3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั�วไป 
สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝาก
หรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัช ีอพัเดทไมเ่กนิ 30 วนั กอ่นวนัยื�นวซีา่  และบัญชตีอ้งมี
ครบทกุเดอืน  ในกรณีที�มไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชี�แจง         
3.2  กรณีเปลี�ยนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบญัชมีาทั �งสองเล่ม (ทั �งเล่มเกา่ –เลม่



 

 

ใหม)่ 
3.3  หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดชื�อ-สกลุ ใหต้รงตาม

หนา้พาสปอรต์ ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักับบัญชอีอมทรัพยใ์นขอ้ 3.1 
3.4 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  
     3.4. 1ตอ้งทํา BANK GUARANTEE ที�ออกจากทางธนาคารเทา่นั�น ฉบบัภาษาอังกฤษ โดย
ระบชุื�อเจา้ของบญัช ี (บคุคลที�ออกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชื�อ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และ
บคุคลที�เจา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้ (ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชื�อ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
กรุณายื�นขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ื�นไดไ้มเ่กนิ 30 วนั 
หลังจากธนาคารออกให ้  

     3.4.2ถา่ยสาํเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบุคคลที�ออกคา่ใชจ้่าย และตอ้ง

เป็นบญัชเีดยีวกนั กับที�ออก BANK GUARANTEE 

     3.4.3. ตอ้งทําหนังสอืรับรองค่าใชจ้า่ยที�มกีารชี�แจงความสมัพันธอ์กีหนึ�งฉบบั (Sponsor Letter) 
     3.4.4.ตอ้งใชส้ตูบิตัรเทา่นั�น ในกรณีเป็น พ่อ แม ่ ลกู เพื�อเชื�อมโยงความสัมพันธร์ะหวา่งผูอ้อก

คา่ใชจ้า่ยใหแ้ละผูเ้ดนิทาง ไมว่า่จะอายเุทา่ไหรก่็ตาม หรอืใชท้ะเบยีนสมรสในกรณีสาม-ีภรรยา ที�
แต่งงานจดทะเบยีน  
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 
บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี� กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการทาํงาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชี ื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี�แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สัญญา

เชา่ที� โฉนดที�ดนิ เป็นตน้ 
- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเร ิ�มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 
นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที�ออกจากสถาบนัที�กําลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

5. เอกสารสว่นตวั 
- สําเนาทะเบยีนบา้น 
- บตัรประชาชน 



 

 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่ 20 ปีและในกรณีออกคา่ใชจ่า่ยใหพ้่อ แม ่หรอื พ่อ แม ่ออก
คา่ใชจ้า่ยให)้ 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 
- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์ ท ี�ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชน
หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางไปกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุยนิยอม
ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักับเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม
แนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด
วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 20 ปี บดิา-มารดาลงชื�อรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กบับตุรที�สถานทตูดว้ย ทั �งสองทา่น (เฉพาะควิเดี�ยวเทา่นั�น) 
7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถูกตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นั�น 

 

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิไดท้กุเวลา 
หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 

 
แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยื�นวซีา่เชงเกนประเทศสเปน 

 
 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื�องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 

ชื�อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….…………………………… 
2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….………………………………. 

3. ชื�อตวั [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….……………… 
4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………….……………………….. 



 

 

5. สถานที�เกดิ (จังหวดั) ………………………………………………………………………….………………  
6. ประเทศที�เกดิ…………………………………………………………………….………………….………… 

7. สัญชาตปัิจจุบนั ...........................สัญชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจุบนั……….………….…….. 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 
9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบยีน)         แต่งงาน (ไมจ่ดทะเบยีน)              

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 
  อื�นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชื�อตัว นามสกลุ ที�อยู(่หากต่างจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้อํีานาจ
ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

11. ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................ 
12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื�อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

............................................................................................................... 

13. ชื�อบรษัิทหรอืรา้นคา้ ที�อยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื�อ ที�อยูข่อง
สถาบนัศกึษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์………….…… 
 

14. วซีา่เชงเกนที�เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั �งแตว่ันที�..............................ถงึวันที�.............................................. 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิ�วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี� 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที� หากทราบ)......................................... 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่



 

 

    ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ื�นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรุณาระบชุื�อ ............................................    

สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที�พักที�มผีูจ้ัดหาให ้

   ชําระค่าที�พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั �งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระค่าพาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   อื�นๆ (โปรดระบ)ุ     อื�นๆ (โปรดระบ)ุ    

   
************************************************ 

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเก ี�ยวขอ้งใดๆท ั�งส ิ�น 
ท ั�งนี�บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั�น 

 
 
 
 
 
 
 


