
 

 

รหัสทัวร ITV1902956 

ทัวรสเปน MONO SPAIN มาดริด บารเซโลนา 7 วัน 4 คืน (EY) 
กรุงมาดริด   เมืองโตเลโด   มหาวิหารแหงโตเลโด   เมอืงซาราโกซ 

มหาวิหารซานตา มาเรีย เดอรฟวลาร   เมืองบารเซโลนา 

มหาวิหารซากราดาแฟมิเลีย   สนามฟุตบอลของสโมสรบาร 
ยานพลาซา เดอ เอสปานา   Las Rozas Village Outlet 
 



 

 

 วนัเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก0-2 ป 
)ไมเสริมเตียง(  

พักเด่ียว
เพ่ิม ที่นั่ง หมาย

เหต ุ
18 – 24 

พฤศจิกายน 2562 36,888 (เด็กไมเกิน2ขวบ/
Infant 50% ของ

ราคาทัวร) 

12,500 25  

25 พ.ย. – 01 ธ.ค. 
2562 36,888 12,500 25  

**ราคาทัวรไมรวมคาวีซา 4,000 บาท** 

 FLIGHT:  
DEPARTURE: EY405  BKK-AUH  18.05-22.10  // EY075  AUH-MAD  
02.10-07.25 
RETURN:        EY050  BCN-AUH 10.35-20.00 //  EY406  AUH -BKK  
23.55-08.55+1 
 
วันที่หนึ่ง         ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – ทาอากาศยานอาบดูาบี    
 
14.30 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขา

ออก ชั้น 4 ประตู 8 เคานเตอร Q สายการบินเอทิฮัด โดยมีเจาหนาที่บริษัทฯ
คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกดาน
เอกสาร ออกบัตรโดยสารและโหลดกระเป�า
สัมภาระ 

18.05 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานอาบูดาบี 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
เที่ยวบินที่ EY405 ** ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 20 นาท ีบริการอาหาร
และเคร่ืองดื่มบนเครื่องบิน ** 

22.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานอาบูดาบี สหรฐัอาหรับเอมิเรตส แวะรอเปลี่ยน
เคร่ือง 



 

 

วันที่สอง         สนามบินมาดริดบาราคัส – กรุงมาดริด – พระราชวังหลวงแหงเมือง
มาดริด – ยานพลาซา เดอ เอสปานา 

 อาหารเที่ยง,เย็น 
 
02.10 น. ออกเดินทางตอโดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY075**ใชเวลาบิน

ประมาณ 8 ช่ัวโมง 15 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน**  
07.25 น.       เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมาดริดบาราคัส กรุงมาดริด ประเทศสเปน

(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร จากนั้น นําทานสู กรุงมาดดริด(MADRID) เมืองหลวงของประเทศ
สเปน ตั ้ งอย ู  ใ จกลาง
แหลมไอบีเรียนในระดับ
ความสูง 650 เมตร เปน
มหานครอันทันสมัยลํ ้า
ยุค ที่ซึ ่งกษัตริยฟลลิปที่ 
2 ไดทรงยายที ่ประทับ
จากเมืองโทเลโดมาไวที่น่ี
และประกาศใหมาดริดเปนเมืองหลวงใหมยกเวนชวงป ค.ศ. 1601 - 1607 เมื่อ
พระเจาฟลลิปที่ 3 ไดยายไปที่เมืองบายาโดลิด มาดริดไดชื่อวาเปนเมืองหลวงที่
สวยที่สุดแหงหนึ่งในโลก จากนั้น นําทานชม พระราชวังหลวงแหงเมืองมาดริด 
(Royal Palace of Madrid) ซึ ่งตั ้งอยูบนเนินเขาริมฝم�งแมนํ ้าแมนซานาเรส 
สวยงามโออาอลังการไมแพพระราชวังใดในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแหงน้ี
สรางขึ ้นในป ค.ศ. 1738 ดวยหินทั้งหลังในสไตลบาโรค โดยการผสมผสาน
ระหวางศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบดวยหองตางๆกวา 2,830 
หอง ซึ่งนอกจากจะมีการตกแตงอยางงดงามแลว ยังเปนคลังเก็บภาพเขียนชิ้น
สําคัญที่วาดโดยศิลปนในยุคน้ัน รวมทั้งสิ่งของมีคาตางๆอาท ิพัดโบราณ, นาฬิกา
, หนังสือ, เครื่องใช, อาวุธ จากน้ัน นําทานชมอุทยานหลวงที่มีการเปลี่ยนพันธุไม
ทุกฤดูกาล ชมอนุสาวรียเซอรแวนเตส กวีเอกชาวสเปนที่ตั้งอยูเหนืออนุสาวรีย



 

 

ดอนกิโฆเตในสวนสาธารณะ บริเวณดานหนาของพระราชวังเปนอุทยานหลวงที่มี
การเปลี่ยนพันธุไมทุกฤดูกาล  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ม้ือที่1 เมนูอาหารจีน  
บาย จากน้ัน นําทานเดินทางสู ยานพลาซา 

เ ด อ  เ อ ส ป า น  า ( Plaza De 
Espana) เปนจัต ุรัสท ี ่ส ําคัญของ
เมือง มีลักษณะเปนกลุมอาคารครึ่ง
วงกลม สรางดวยสถาปตยกรรมแบบ
สเปน ยิ่งใหญ มีนํ้าพุตั้งอยูตรงกลาง 
นาประทับใจ มีตราประจําจังหวัดไล
เรียงตามตัวอักษร เปนที่ที่เอาไวพบปะ ทํากิจกรรม นั่งพักผอน จัด
แสดงงานกลางแจงตางๆ ที่สําคัญของเมือง เปนที่ตั้งของรานคาและ
หางสรรพสินคาใหญมากมาย บริ เวณเด ียวกันเปนท ี ่ตั ้ งของ 
อนุสาวรียหมีกับตนสตรอเบอรี่ (Statue of the Bear and 
Strawberry Tree) สัญลักษณสําคัญของเมืองมาดริดอีกดวย 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ม้ือที่2 เมนูอาหารทองถิน่ 
นําทานชม ระบําฟลามิงโก อันลือชื่อดวยจังหวะกระทืบเทามันๆ ในสไตลของ
สเปน ศิลปะที่มีรูปแบบซับซอนทั้งเพลงดนตรีและการเตนรําซึ่งเปนศิลปะประจํา
ชาติและสรางชื่อของชาวสเปน  

    ที่พัก: Senator Barajas Hotel  4 *หรือระดับใกลเคียงกัน  
(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 
หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกลเคียง กรณี
โรงแรมติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ 
 

วันที่สาม         เมืองโตเลโด– มหาวิหารแหงโตเลโด – Las Rozas Village Outlet                     
 อาหาร เชา,เที่ยง                                                                                                                                              
 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม ม้ือที่3 



 

 

นําทานเดินทางสู  เมืองโตเลโด (Toledo) (ระยะทาง73กม. 1ชั่วโมง15นาที) 
เมืองแหงนี้ตั้งอยูทางภาคกลางของประเทศสเปน มีทัศนีภาพที่สวยงาม แมนํ ้า
เทกัส (Tagus River) ไหลผานเมือง มีมรดกทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
อยางมากมายในฐานะหนึ่งในเมืองหลวงของจักรวรรดิสเปน รวมทั้งยังเปนสถานที่
ที่ปรากฏรองรอยวัฒนธรรมของชาวคริสต ชาวยิว และชาวมัวรอยูรวมกันอีกดวย 
บุคคลและศิลปนที่มีชื่อเสียงหลาย
คนตางเกิดและเคยพํานักอยูใน
เมืองน้ี เชน การซีลาโซ เด ลา เบกา
, พระเจาอัลฟอนโซที่ 10 และเอล
เกรโก ในป ค.ศ. 2005 ไดรับการ
ขึ ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดย
องค   การสหประชาชาติ  หรื อ 
ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1986 จากน้ัน นําทาน
ชม  มหาวิหารแห ง โตเลโด (Toledo 
Cathedral)ถายรูปดานนอก เนื ่องจาก
เปนวิหารที่ใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศ
สเปน รองจากมหาวิหารแหงเมืองเซบีญา 
ที่สรางตั้งแต ศตวรรษที่ 13 ความงดงาม
อลังการ สไตลโกธิก ตกแตงอยางงดงาม
วิจิตรดวยไมแกะสลัก จากนั้น นําทานชม ปราสาทอัลคารซา)Alcazar Castle)
ถายรูปดานนอก ซึ่งเปนอาคารทรงสี่เหลี่ยมและมียอดที ่มุมทั้ง 4 มุม ปราสาทแหง
น้ีกอสรางดวยศิลปะเรอเนสซองซในคริสตศตวรรษที่ 16 และเปนที่ประทับของ 
จักรพรรดิการโลสที่ 1 (Carlos I) หรือชารลสที่ 5 (Charles) สถานที่แหงนี้ใน
ปจจุบันเป3นพิพิธภัณฑทางการทหารและเปนหองสมุดของแควนกัสตียาลามันชา  

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ม้ือที่4  



 

 

บาย น ํ า ท า นสู  Las Rozas Village Outlet 
อิสระใหทานเดินเลนเลือกซื้อสินคามีกวารอย
ร า น ค า  อ า ทิ  เ ช น  Amani, Barbour, 
Coach, Diesel, Furla, Onisuka 
Tiger,Polo Ralph lauren, Hugo Boss, 
Samsonite, Camper, Burbury, Superdry, Tag Heuer, Bvlgari, 
Calvin Klein ฯลฯ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาช
อปปم�ง 

    ที่พัก: Senator Barajas Hotel  4* หรือระดับใกลเคียงกัน  
(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน

เดินทาง) 
หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกลเคียง กรณี
โรงแรมติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ 

วันที่สี่          เมืองซาราโกซ - มหาวิหารซานตา มาเรีย เดอรฟวลาร – เมืองบารเซโลนา        
 อาหาร เชา,เที่ยง,เย็น                                        
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  ม้ือที่5  

นําทานเดินทางสู เมืองซาราโกซา(Zaragoza) (ระยะทาง314กม. 4ชั่วโมง45
นาท)ี เมืองใหญในแควนชื่อเดียวกัน เปนเมืองที่มีชื่อในเรืองนิทานและตํานาน
พื้นบาน และอาหาร ภายในเมืองน้ันมากไปดวยสถานที่สําคัญทางประวัตศิาสตรที่
นาสนใจมากดวยสถาปตยกรรมหลากรูปแบบจากศิลปะหลายสมัย นอกจากน้ียัง
เปนเมืองที่มีภูมิทัศนที่ผสมผสาน มีทุงหญากวาง ป�าทึบ ทะเลทราย ไปจนถงึแนว
ทิวเขา ไดบรรยากาศทีห่ลากหลายในเมืองเดียว 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ม้ือที่6 อาหารจีน 
บาย นําทานชม มหาวิหารซานตา มาเรีย เดอรฟว

ลาร (Basílica de Nuestra Señora del 
Pilar) ถ ายภาพด านนอก เป นมหาวิหาร
คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก โดยมหาวิหารถูก
ส ร  า ง ข ึ ้ น อ ย  า ง ง ด ง า ม ท ี ่ ส ร  า ง ใ น แ บ บ
สถาปตยกรรมสไตลบาร็อคตามตํานานสมัย



 

 

แรกเริ ่มของพระศาสนจักรกลาวไววา อัครสาวกยาคอบหรือเซนตเจมส (St. 
Apostle James the greater) นักบุญผูนิพนธพระวรสารแหงซีซาเรากุสตา 
(Caesaraugusta เปนชื ่อเดิมของเมืองซาราโกซา) ในระยะเริ ่มแรกนั้นงาน
เผยแพรธรรมของทานไมไดเกิดผลมากมายนักจนกระทั่งทานเห็นพระนางมารีมา
ปรากฎเพื่อชักชวนทานไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ในนิมิตนั้นพระนางปรากฎอยูบนเสาท่ี
ถูกแบกมาโดยหมูเทพนิกร และเชื่อกันวาเปนเสาศักดิ์สิทธิ์ตนเดียวกับที่เปนที่
เคารพนับถือกันในซาราโกซา ตอมาคริสตศาสนิกชนนิยมมากราบไหวขอพรจาก
พระแมมารีใหหายจากอาการเจ็บป�วย เปนจํานวนมาก 
นําทานเดินทางสู เมืองบารเซโลนา(Barcelona)(ระยะทาง300 กม.4ชั่วโมง
30นาที) เมืองหลวงของแควนคาตาโลเนียของสเปน เปนเมืองที่ไดชื ่อวาเปน
จุดหมายแหงการทองเที่ยวที่พลาดไมไดเด็ดขาด เพราะภายในเมืองบารเซโลนาน้ัน
เปนที่ตั้งของมรดกโลกมากถึง 8 แหง มากมายไปดวยประวัติศาสตรอันยิ่งใหญ
และยาวนาน ซึ่งบารเซโลนานั้นไดเริ่มกอตั้งเปนเมืองตั้งแตยุคโรมัน กอนจะกาวขึ้น
เปนหัวเมืองหลักในชวงยุคกลางเปนตนมา ในตัวเมืองนั้นจะมากมายไปดวย 
พิพิธภัณฑ โบสถ วิหาร อาคารเกาแกที่กระจายอยูทั่วเมือง นอกจากนี้ยังมียาน
เมืองเกา ตลาด และแหลงชอปปم�ง ใหไดเที่ยวชมกันอยางจุใจทีเดียว 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ม้ือที่7 เมนูอาหารทองถิ่น 
    ที่พัก:  Front Air Congress Hotel 4* หรือระดับใกลเคียงกัน  
  (ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกลเคียง กรณี
โรงแรมติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ 

   
วันที่หา  เมืองบารเซโลนา-มหาวิหารซากราดาแฟมิเลีย - สนามฟุตบอลของสโมสรบาร
เซโลนา                      
  อาหาร เชา,เที่ยง,เย็น 



 

 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  ม้ือที่8  
นําทานเขาชมภายใน มหาวิหารซากราดาแฟมิเลีย(sagrada família) โบสถ
ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณของเมือง โดยฝมือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี สถาปนิก
ชาวคาตาลัน เปนผลงานที่เรียกวา โมเดิรนนิสโม เปนงานศิลปะเฉพาะถิ่นและเปน
อารตนูโวที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว โดยเริ่มสรางตั้งแตป 1882 แมกระทั้งจนถึง
ปจจุบันก็ยังสรางไมแลวเสรจ ถึงกระนั้นองคการยูเนสโก ก็ไดจัดใหเปนมรดกโลก 
โดยมหาวิหารมีลักษณะสถาปตยกรรมโดดเดน
แปลกตาไมเหมือนที่ใดในโลกนําทานเดินทางสู
สนามฟ ุตบอลของสโมสรบาร  เซโลนา 
ส น า ม กั ม น อ ว ( camp nou stadium)
ถายรูปดานนอก ที ่มีขนาดใหญมาก โดยมี
ความจุผู เขาชมไดถึงเกือบ 99,000 คน มี
เวลาใหท านได ถ ายร ูปด านนอกกับสนาม
ฟุตบอล พร อมทั ้งเล ือกซื ้อของที่  MEGA 
STORE ของทีมบารเซโลนา จากนั้น นําทาน
ขึ้นสูจุดชมวิวของเมืองที่เนินเขา Montjuic 
เปนเนินเขาในบารเซโลนาที่มีทัศนียภาพอัน
งดงาม ทางดานตะวันออกของเนินเขายังมี
หนาผาสูงชันซึ่งทําหนาที่เปนดั่งกําแพงเมือง สวนดานบนเปนที่ต้ังของป�อมปราการ
หลายแหง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ม้ือที่9 อาหารจีน 
บาย นําเดินทางสูบริเวณ ถนน ลา รัมบลาส (La Ramblas) ถือเปนถนนชื่อดังของ

เมืองบารเซโลนา นอกจากจะสะอาดสะอานและมีตนไมคอยสรางความรมรื่นให
ตลอดทางแลว ยังมีรานคามากมาย โดยที่ปลายสุดของถนนสายนี้เปนที่ตั้งของ
อนุสาวรียคริสโตเฟอร โคลัมบัส Christopher Columbus ผูคนพบทวีปอเมริกา
ในป ค.ศ.1492   ทานสามารถเลือกซื้อสินคาและเสื้อผาแบรนดเนมตามอัธยาศัย  

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ม้ือที่10 อาหารทองถิ่น 
  หลังอาหารนําทานเดินทางเขาที่พัก  
    ที่พัก:  Hotel FrontAir Congress Barcelona 4*หรือระดบัใกลเคียงกัน 



 

 

  (ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

**ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมในบ
ราติสลาวาติดงานแฟร หรือมีเทศกาล**  

 
วันที่หก           สนามบินบารเซโลนา – ทาอากาศยานอาบูดาบ ี                                                            
 อาหาร เชา  
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  ม้ือที่11  

จากนั้น นําเดินทางสู สนามบินบารเซโลนา เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี 
(Tax Refund)และเลือกซื้อสินคาจากรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

10.35 น.        ออกเดินทางกลับสูทาอากาศยานอาบูดาบี เที่ยวบินที่ EY050 
** ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 40 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เคร่ืองบิน ** 
20.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 
23.55 น.        ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ EY406 
  **ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 35 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เคร่ืองบิน**  
 
วันที่เจ็ด      ทาอากาศยานอาบูดาบ ี– ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ         
08.55+1 น. เดินทางกลับถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

หมายเหตุ  :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เปนตน โดยมิ
ตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทาน
เปนหลัก เพ่ือใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม 
 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีจานวน 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 

- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบ
ลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง20ทานและ
ทานยังประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 

2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
3.การจองทัวรและชําระคาบริการ  
- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 25,000 +4,000บาท =29,000 บาท 
กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลยื่นวีซาพรอมเอกสารชําระมัดจําคา
ทัวร 
- คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง  
- กรณีบริษัทตองออกตั๋วหรือวีซาออกใกลวันเดินทาง ทานจําเปนตองชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ตามที่บริษัทกําหนดแจงเทาน้ัน 
**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง )จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุ

นับจากวันเดินทางไป-กลับ และจํานวนหนาหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 
หนา3** (กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรต

หมดอายุ **  กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  
 เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 
 



 

 

5.อัตราคาบริการน้ีรวม  
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 
   (ตั ๋วกรุ ปไมสามารถUpgradeที่นั ่งเปนBusiness Class ได และตองเดินทางไป-กลับ
พรอมตั๋วกรุปเทานั้นไมสามารถเล่ือนวันได)  
2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับใกลเคียงกัน ขอสงวน
สิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟรหรือมีเทศกาล**    
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน  
4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. คานํ้าหนักกระเป�า สายการบินกาตาร แอรเวย นํ้าหนัก 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได 7
กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
และกรณีน้ําสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  
6.การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป
ตางประเทศ กับ MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY VISA โดยจะมีความคุมครอง
เบื้องตน ดังน้ี  
- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหต ุ 
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอาย ุ15-75 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอาย ุ1-14 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอาย ุ76-80 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 750,000 บาท 
คารักษาพยาบาลในตางประเทศผู เอาประกันที ่ม ีอายุ 1-75 ปบริบูรณ วงเงินคุ มครอง 
2,000,000 บาท ผูเอาประกันที่มีอาย ุ76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
คารักษาพยาบาลตอเนื ่องในประเทศไทยผู เอาประกันภัยที ่มีอายุ1-75 วงเงินคุ มครอง 
100,000 บาท ผูเอาประกันที่มีอาย ุ76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
  ซึ ่งความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเงื ่อนไขกรมธรรมประกันภัย  โดยทั้งนี้การทํา
ประกันนี้จากบริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยว ที่บังคับใหบริษัทนําเที่ยว ทํา
ประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทานั้น แตทั้งน้ี ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครอง
และขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด MSIG ได  กรณีทานตองการซื้อความคุมครองเพิ่มเติม
สามารถแจงความประสงคมาท่ีบริษัทฯ 
 



 

 

6.อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเชน คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรดี คา
โทรศัพท เปนตน  
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตั๋วเครื่องบิน  
5. คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม  
6. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 60 EURO ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความ
ประทับใจและน้ําใจจากทาน  
7. ไมรวมคาวีซาวีซาเชงเกน  4,000 บาท 
 
กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วซีาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทาง
บริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชนคาวีซาและคาบรกิารย่ืนวีซา/คามัดจําตั๋ว
เคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วแลว ) 
 
7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือ
คาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ตางๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะ
ไมถึง 25ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน
, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  



 

 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 
11. ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   
12. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกัน
อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว ตามพ.ร.บ. การทองเที่ยว เทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง 
สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯ
ถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร  (ทานสามารถซื้อประกัน
สุขภาพ ในระหวางการเดินทางไดจากบริษัทประกันทั่วไปและควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองให
ละเอียด) 
13. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
14. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา



 

 

จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 

เอกสารประกอบการย่ืนคํารองขอวีซาเชงเกน(สาธารณะรฐัเช็ก)  
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา10 -วันทําการ 15 

 **กรณีผูสมัครเคยสแกนลายน้ิวมือภายใน 3 ป กรุณาติดตอเจาหนาที่แผนกวีซาของทัวร 
**โปรดดําเนินการตามคําแนะนําของเจาหนาที่ เน่ืองจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลง

ขอกําหนดเง่ือนไข 
รวมถึงเอกสารที่ใชสําหรับย่ืนคํารองขอวีซาอยูเปนประจํา 

 
1. พาสปอรต โดยมีอายุไมตํ่ากวา  6 เดือน กอนวันหมดอาย ุโดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึง

ประเทศไทย และมีจํานวนหนาเหลืออยางนอย 2- 3 หนา เพื่อใหทางสถานทูตติดหนาวีซา  
)หากมีอายุไมเพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอรตเลมใหม กอนจัดสงใหกับเจาหนาที (

หากผูสมัครเคยไดรับวีซาเชงเกน กรุณาจัดสงหลักฐานใหกับทางบริษัททัวร      เพื่อนําไป
แสดงตอสถานทูต 
 

2. รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด  2 x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5cm  จํานวน2ใบ 
รูปถายมีอายุไมเกิน3 เดือน หามตกแตงรูป,หามสวมแวนตา,หามใสเครื่องประดับ,หามใส
คอนแทคเลนส และตองเปนรูปที่ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน 

   )ใบหนาใหญ ชัดเจน 80 % ของขนาดภาพ( 

 
 
 



 

 

3. เอกสารสวนตัว )ถามี(  
 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรขาราชการ )ภาษาไทย(  
 
หากมีเอกสารอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ทานจําเปนตองยื่นเอกสารใหสถานทูตตรวจสอบ พรอมแปลเปน

ภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนสมรส /สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร ) กรณีคูสมรสเสียชีวิต( 
 - สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล )ถาเคยมีการเปลี่ยน(  
 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา18ป (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่ม พรอม

แปลเปนภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาสูติบัตร  
 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา18ป (มารดา ไมไดเดินทาง/บิดา) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่ม พรอมแปล

เปนภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาสูติบัตร  
 - หนังสือยินยอมจากบิดา -มารดา/สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา  
โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทานั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู

เดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดา
เพียงผู เดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมได
เดินทางกับบิดา-มารดา จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พรอม
กับยินยอมสนับสนุนคาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต /
) อําเภอตามหลักฐานที่อยูตามทะเบียนบานของทานพรอมแนบสําเนาพาสปอรตสําเนาบัตร/
 (มารดา-ประชาชนของบิดาโดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรา
รับรองจากทางราชการอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นคํารองขอวี
ซา บิดามารดา จําเปนตองเดินทางไปแสดงตัวพรอมกับบุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาที่ที่รับ-
 ยื ่นวีซ ากรณีบิดา-มารดาหยาร าง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 



 

 

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการทํางาน ที่ทํางานปจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน กอน
ยื่นคํารองขอวีซา) 
 
4.1 กรณีเปนพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใชหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท
ที่ทานทํางานปจจุบัน   โดยระบุตําแหนงงาน, เงินเดือนที่ไดรับ, วัน เดือน ป ที่เริ่มทํางาน, 
และชวงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไมตองระบุชื่อประเทศ ใหใช European แทน) 
และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พรอมประทับตราบริษัท และลงนามผู
มีอํานาจอยางชัดเจน (เอกสารออกจากหนวยงานเปนภาษาอังกฤษเทานั้น) 
 
4. 2 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ใชสําเนาใบทะเบียนการคา )พค. 0403(, หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนบริษัทฯ )DBD(, )คัดสําเนาไมเกิน 90 วัน พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ(  
 
4.3 กรณีที่เปนนักเรียน/นักศึกษา ใชหนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเทาน้ัน 
สถานทูตไมรับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสาร
มีอายุ 30 วัน กอนยื่นคํารองขอวีซา) 
4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 
 
4. 5 กรณีเปนแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ)กรณีคูสมรสเสียชีวิต(, หลักฐาน
การเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณีที่ไมไดเดินทางรวมกันกับสามี จําเปนตองมีจดหมาย
รับรองคาใชจายจากสามี) Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน เดือน ปเกิด ของสามีและ
บุตร ที่มีความสัมพันธรวมกัน จดหมาย)ชี้แจงเปนภาษาอังกฤษเทานั้น( 
 
4. 6 กรณีกิจการที่ไมไดจดทะเบียน อาทิ รานขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ )Freelance(, 
ธุรกิจขายสินคาออนไลน ฯลฯ จําเปนตองเขียนจดหมายแนะนําตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการ
ทํางาน แหลงที่มาของรายได พรอมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถายราน, 
สัญญาเชา, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เปนตน  )จดหมาย ชี้แจงเปนภาษาอังกฤษเทานั้น( 
 
 
 



 

 

5. หลักฐานการเงิน 
 
5.1 กรณีออกคาใชจายเอง ใชสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือสําเนาสมุดบัญชีเงิน
ฝากประจํา  )บัญชีสวนตัว( รายการเดินบัญชียอนหลัง 6 เดือน )กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติ
การเดินบัญชีที่สมบูรณ มียอดเงิน เขา -ออก สมํ่าเสมอ ( และมียอดเงินคงเหลืออยูในบัญชี
นั ้นๆไมตํ ่ากวา 6 หลัก เพื ่อแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับ
คาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อทานเดินทางกลับสูภูมิลําเนา 

 
5.2 ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง เขียนจดหมายชี้แจงความสัมพันธระหวางตนกับผู
เดินทาง )Sponsor Letter( พรอมแนบหนังสือรับรองการเงิน สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออม
ทรัพยท่ีมีรายการเดินบญัชียอนหลัง กรุณาเลือกบัญชีทีม่ีประวัติการเดินบัญชีที)่ เดือน 6
(ออก สมํ่าเสมอ-สมบูรณ มียอดเงิน เขา 
 

 ทั้งนี้ ผูที่สามารถสนับสนุนคาใชจายใหผูเดินทางได ตองเปนบิดา / มารดา / พี่นองทอง-
เดียวกัน สายเลือดเดียวกันเทานั้น!! กรุณาระบุ ชื่อ สกุล ลงในจดหมายชี้แจงเปนภาษาอังกฤษ-
และสะกดชื่อ - สกุล ใหตรงกับพาสปอรตที่ใชเดินทาง 

 
หมายเหต:ุ หากสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพยไมสมบูรณ  ) Bookbank( หรือมีประวัตกิารเดิน

บัญชีไมครอบคลุมตามเงื่อนไขที่กําหนด ทานจําเปนตองขอรายการเดินบัญชียอนหลัง 
ที่ออกจากธนาคารเทาน้ัน )Bank Statement( 

 
กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยใหแสดงเปนยอดลาสุด ภายใน 1-2 วัน กอนวันนัด

หมายย่ืนวีซา 
** สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 

 
6. แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับย่ืนวีซาเชงเกน 
 
 เพื่อประโยชนในการยื่นวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรง
กับขอมูลความเปนจริง เนื่องจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพื่อ



 

 

อนุมัติคํารองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวัติขอมูลสวนตัวแทนผูสมัคร/ได หาก
สถานทูตตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจริง/ทานอาจถูก
ปฏิเสธวีซา หรืออาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากยิ่งขึ้น 
 
 เมื่อทานชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอย กรุณากรอกขอมูลในแบบฟอรมทายรายการทัวร 
พรอมจัดสงใหกับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบทุกกรณี 

 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ทานไดชําระ
ไปแลวทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคที ่จะยื ่นคํารองขอวีซาใหม ผู สมัครตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 
 
 บางกรณี  สถานทูตอาจมีการสุมเรียกสัมภาษณผูสมัครบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือ
ในการเชิญทานไปสัมภาษณตามที่สถานทูตนัดหมาย )โปรด แตงกายสุภาพ( ทั้งนี้บริษัทฯ จะสง
เจาหนาท่ีเพ่ือไปอํานวยความสะดวกแกทาน ตลอดทั้งชวยประสานงานกับทางการสถานทูต และ
หากสถานทูตมีความประสงคขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใครขอความรวมมือใหทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวใหกับทางบริษัท เพื่อนําสงสถานทูตเชนกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดรับวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นําเรียน
สถานทูตเพื่อพิจารณาตอวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปน
สถิติในนามของบริษัทฯ 
 

เอกสารทุกฉบับที่ใชประกอบการย่ืนคํารองขอวีซา ตองแปลเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน !! 
พรอมแนบสําเนาฉบบัภาษาไทย )โดยไมจาํเปนตองเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง(  

เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซา กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหสมบูรณ และทางบริษัทไมมี
นโยบายรับแปลเอกสาร 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกน (สาธารณะรัฐสเปน) 
โปรดกรอกรายละเอียดใหครบถวน เพ่ือประโยชนในการยื่นวีซาของทาน 

(กรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)       .................................................................................................... 
2. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 
3. ชื่อ - สกุลเดมิ (ตอนเกิด)     ................................................................................................... 
4. เพศ   ชาย          หญิง 
5. ที่อยูปจจุบัน ตรงตามสําเนาทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย  ....................  
อีเมลแอดเดรส .............................................. 
โทรศัพทมือถือ ..........................................................   
โทรศัพทบาน .......................................................... 
6. อาชีพปจจุบัน .................................................... 
    ตําแหนงงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน)  
...................................................................... 
7. ชื่อสถานที่ทํางาน ธุรกิจรานคา โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการคาขาย 
โปรดระบุอยางชัดเจน) 
.............................................................................................................................................................. 
ที่อยูที่ทํางาน 
........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ............. โทรศัพทที่ทํางาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล 
.......................... 
8. รายไดตอเดือน ........................................................... บาท 
9. สถานภาพ    ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตงงาน(ไมจดทะเบียน) 

  ⃣   หยา   ⃣   มาย  ⃣   อยูกินฉันสามี-ภรรยา    ⃣   แยกกันอยู 
10. ชื่อ-สกุลคูสมรส (ถามี) .............................................  วัน/เดือน/ป เกิด................   
สถานที่เกิด ..................... 
 



 

 

11. ชื่อ-สกุลของบดิา ..................................................... วัน/เดือน/ป เกิด.................  
สถานที่เกิด ...................... 
12. ชื่อ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ป เกิด................   
สถานที่เกิด ...................... 
13. ทานม ีPassport เลมเกาหรือไม ถามี ขอรายละเอียด ดังน้ี 
      เลขพาสปอรต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให ณ 
ประเทศ ................... 
14. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย (ที่ทานใชแสดงกับสถานทตูเพ่ือยื่นคํารองขอวีซา)  
............................................................................................................ 
15. วีซา Schengen ที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
(โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวีซา ...............................................) 

ไมเคย 
เคยได  ใชไดตั้งแตวันที ่..............................................  
ถึงวันที ่.................................................. 

16. เคยถกูพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                    ไมเคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดอืน/ป ที่ดําเนินการ หากทราบ)   
       ……………………………………… 
17.  ทานเคยถกูปฏิเสธวีซาหรือไม 
     ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ) ................................................................. 
18. ความรับผดิชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
            ตวัผูขอวีซาเอง  มีผูอ่ืนออกคาใชจายให 
       (บิดา-มารดา/ญาต/ิบริษัท/องคกร) 
     เช็คเดินทาง   กรุณาระบุชื่อ ............................................................. 

   บัตรเครดติ   ความสัมพันธ ............................................................ 
   เงินสด 
 
 หมายเหตุ: หากจัดสงเอกสารใหบริษัทฯลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซาจาก
ทางสถานทูตกรณีวีซาของทานไมไดรับการอนุมัติทันตามกําหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์
ไมรับผิดชอบทุกกรณี 



 

 

 เมื่อทานไดจองทําการจองโปรแกรมทัวร และชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอยแลว 
 - กรุณาจัดสงสําเนาหนาพาสปอรต และ แบบฟอรมใบกรอกขอมูลสําหรับยื ่นวีซา 

)เอกสารแนบทายโปรแกรมทัวร(     พรอมจัดสงใหกับบริษัทฯทันท ี!! หากดําเนินการลาชา 
อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์  ไมรับผิดชอบทุกกรณ ี

 - กรุณากรอกแบบฟอรมใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยขอมูลท่ีทานกรอกตองตรงกบั
เอกสารที่จะใชยื่นสถานทูต เนื่องจากขอมูลทั้งหมด บริษัทฯจําเปนตองดําเนินการนําสง
สถานทูตผานระบบออนไลน หากนําสงขอมูลที่ไมสอดคลองกับความเปนจริง อาจสงผลตอ
ผลการพิจารณาวีซา 

  - หากหนวยงานยังไมสามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได กรุณากรอกขอมูล
การทํางานของทานใหชัดเจน )ระบุเปนภาษาอังกฤษ (ไดแก ชื ่อบริษัท, ตําแหนงงาน, 
ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ไดรับ และวันเดือนปที่เร่ิมงาน 

 
 เมื่อทานไดรับยืนยันการเดินทางใบนัดหมาย/สําหรับยื่นวีซา จากเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
  - กรุณาจัดสงหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสําหรับยื่นวีซาใหกับ
บริษัทฯ อยางชาไมเกิน 2 สัปดาห กอนถึงวันนัดหมายยื่นวีซา 
         - ทานจําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเลมเกา เพ่ือใหสถานทูตดูประวัติการเดินในชวงที่
ผานมา 
 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมมสีวนเกี่ยวของใดๆท้ังสิ้น 
ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางที่คอยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  

 
 
 
 
 
 

 


