รหัสทัวร B2B2000059

ทัวรสเปน มาดริด บาเซโลนา MADRID BARCELONA HERE WE GO
8 วัน 5 คืน (EK)

มาดริด | อาบีลา | ซาลามังกา | เซโกเบีย | สวนสาธารณะ Retiro Park | โบสถ
Almudena | โทเลโด | วาเลนเซีย | Outlet | บารเซโลนา

MADRID BARCELONA HERE WE GO
สเปน 8 วัน 5 คืน
เดินทาง กุมภาพันธ์ – มิถนุ ายน 63
ราคาแนะนําเพียง

42,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที . กรุงเทพฯ
วันที . กรุงเทพ – ดูไบ – มาดริด – อาบีลา – ซาลามังกา
วันที . ซาลามังกา – ตอร์เดซิยสั – เซโกเบีย – มาดริด
วันที . มาดริด – สวนสาธารณะ Retiro Park - พลาซ่า มายอร์ - โบสถ์ Almudena - รูปปันหมีเกาะต้นเชอรี
วันที . มาดริด – โทเลโด -วาเลนเซีย
วันที . วาเลนเซีย – ทอร์โทซา – Outlet – บาร์เซโลน่า
วันที . บาร์เซโลน่า – สนามบิน – ดูไบ
วันที . ดูไบ - กรุงเทพฯ
วันที่ 1

22.00 น.

วันที่ 2

01.05 น.

กรุงเทพฯ

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 9

เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาทีค
่ อยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก

กรุงเทพ – ดูไบ – มาดริด – อาบีลา – ซาลามังกา

ออกเดินทางสูด
 ูไบโดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 385

***คณะเดินทางตัง้ แตวันที่ 12 พ.ค. – 06 มิ.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 01.15 น.
ถึงดูไบ เวลา 04.45 น.***

***คณะเดินทางตัง้ แตวันที่ 10 มิ.ย. – 16 มิ.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 01.35 น.
05.00 น.

07.25 น.

12.40 น.

ถึงดูไบ เวลา 04.45 น.***

เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครือ
่ ง

ออกเดินทางสูก
 รุงมาดริด โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 141

***คณะเดินทางตัง้ แตวันที่ 12 พ.ค. 63 เปนตนไปออกเดินทางเวลา 07.40 น.
ถึงมาดริดเวลา 13.25 น.***

ถึงสนามบินอาดอลโฟ ซัวเรซ มาดริด-บาราคัส (Adolfo Suárez Madrid

Barajas Airport ) (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชัว่ โมง) ผานขั้นตอนการ
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานเดินทางสูเ มืองอาบิลา (Avila) ตั้งอยูรม
ิ ฝงﻤ

แมนํ้าอาดาฆา (Adaja) ในแควนคาสตีลและเลออน เปนเมืองที่ลอมรอบดวยกําแพง

เมืองโบราณ ในชวงยุคกลางตอนตนอาบิลาถูกปกครองโดยชาวมัวรและชาวคริสตเตียน
สลับกันไปมา จนกระทัง่ ชวงศตวรรษที่ 11 ไดมีกลุม
 ชนชั้นสูงหลายครอบครัวมาตัง้ ถิ่น

ฐานอยูท
 ี่นี่ จึงทําใหเมืองนี้เปนที่รูจก
ั ในนาม “Avila de los Caballeros” (Avila

of the Nobles) ดวยสภาพของเมืองที่ยงั คงความสมบูรณจงึ สะทอนใหเห็นถึงความ

มั่งคัง่ ในอดีตของอาบิลาไดเปนอยางดี จึงไมนา แปลกที่ยูเนสโก (UNESCO) ยกใหอา

บิลาเปนหนึง่ ในเมืองที่นาสนใจของสเปน จากนั้นนําทานเดินทางสูเ มืองซาลามังกา

(Salamanca) ในแควนคาสตีลและเลออน ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน (เวลา
ทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชัว่ โมง) ตัง้ อยูบ
 นที่ราบสูงริมแมนํ้าตอรเมส เปนเมืองทีม
่ ี
ความสําคัญเนื่องจากเปนศูนยกลางของการคาขายในสมัยโรมันเรืองอํานาจ ปจจุบัน
เมืองนี้ไดรับขึ้นเปนมรดกโลกจากยูเนสโก ในป ค.ศ. 1988

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน

วันที่ 3

ซาลามังกา – ตอรเดซิยัส – เซโกเบีย – มาดริด

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

ที่พก
ั

เดินทางเขาสูที่พก
ั DONA BRIGIDA SARAMANCA FORUM หรือเทียบเทา

นําทานสูพ
 ลาซา มายอร (La Plaza Mayor) ศูนยกลางของเมืองที่สรางโดยศิลปะ

สไตลบารอค ที่เปนเอกลักษณของความรํ่ารวยในยุคศตวรรษที่ 16 – 18 อิสระใหทาน

กลางวัน

ไดเดินเลนชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บาย

นําทานเดินทางสูเ มืองตอรเดซิยัส (Tordesillas) เปนเมืองและเทศบาลในจังหวัดบา
ยาโดลิด ตัง้ อยูรม
ิ แมนํ้าโดรู ตอรเดซิยัสเปนเมืองที่สเปนและโปรตุเกสใชเปนสถานที่ลง
นามในสนธิสัญญา Tordesillas โดยแบงดินแดนใหมซงึ่ ถูกคนพบในแอฟริกาและ

อเมริการะหวางสองมหาอํานาจ ณ ขณะนั้น จากนั้นเดินทางสูเ มืองเซอโกเบีย

(Segovia) เมืองทองเที่ยวอีกเมืองหนึ่งของสเปน องคการ UNESCO ยังไดขึ้น

ทะเบียนใหเมืองนี้เปนเมืองมรดกโลกในป 1985 ชมรางสงนํา้ โรมัน (Acueducto

de Segovia) ที่สรางขึ้นตัง้ แตศตวรรษที่ 1 โดยไมมก
ี ารใชกาวหรือวัสดุเชื่อมหินแต

ละกอนแตอยางใด จึงไดรบ
ั การยกยองวาเปนสิ่งกอสรางทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันที่
สําคัญที่สด
ุ ของสเปน และยังมีสภาพสมบูรณที่สุดอีกดวย รางสงนํา้ ประกอบขึน
้ จาก

หินแกรนิตกวา 25,000 กอน มีความยาว 818 เมตร มีโคง 170 โคง จุดที่สงู ที่สด
ุ สูง

ถึง 29 เมตร จุดเริ่มตนของรางสงนํา้ นี้ เริม
่ ตั้งแตนอกเมือง แลวลําเลียงสงนํ้าเขามาใน
เมือง รางสงนํ้าแหงนีถ
้ ือไดวาเปนสัญลักษณของเมืองเซอโกเบีย และเปนไฮไลทหลัก
ของเมือง จากนั้นนําทานเดินทางสูก
 รุงมาดริด (Madrid) เมืองหลวงของประเทศ
สเปน ตัง้ อยูใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เปนมหานครอัน

ทันสมัยลํ้ายุค ที่ซึ่งกษัตริยฟลลิปที่ 2 ไดทรงยายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาที่นี่ และ
ประกาศใหมาดริดเปนเมืองหลวงใหม ยกเวนในชวงประมาณป ค.ศ.

1601-1607

เมืองมาดริดไดชอ
ื่ วาเปนเมืองหลวงที่สวยที่สด
ุ แหงหนึ่งในโลก และสูงสุดแหงหนึง่ ใน
ยุโรป

คํ่า

ที่พก
ั

วันที่ 4
เชา

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (หมูหันสเปน)

นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั AVANT AEROPUERTO หรือเทียบเทา

มาดริด – สวนสาธารณะ Retiro Park - พลาซา มายอร - โบสถ Almudena รูปปน
 ﻤหมีเกาะตนเชอรี่

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานชมสวนสาธารณะ Retiro Park เปนสวนสาธารณะเกาแกในศตวรรษที่ 19 ที่
มีความรมรื่น เหมาะแกการพักผอน และมีอนุสาวรียข องกษัตริย Alfonso XII ทรงมา

ตั้งตระหงานอยู ถือวาเปนจุดเดนสําคัญของสวนสาธารณะแหงนี้ ครัง้ หนึง่ ที่แหงนี้เคย

เปนสถานทีพ
่ ักผอนของราชวงศและเปนที่ตงั้ ของพระราชวังขนาดใหญอีกดวย นําทาน
สู พลาซา มายอร (Plaza Mayor of Madrid) ใกลเขตปูเอตาเดลซอล หรือประตู

พระอาทิตย ซึง่ เปนจัตุรัสใจกลางเมือง นับเปนจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตร

ที่ศูนย) และยังเปนศูนยกลางรถไฟใตดินและรถเมลทก
ุ สาย นอกจากนี้ยังเปนจุดตัดของ
กลางวัน

บาย

ถนนสายสําคัญของเมืองทีห
่ นาแนนดวยรานคาและหางสรรพสินคาใหญมากมาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นําทานเขาชมโบสถ Almudena เปนโบสถคริสต นิกายโรมันคาทอลิก ใชเวลาสราง

นานกวารอยป แลวเสร็จสมบูรณเมื่อป 1993 ในชวงทีค
่ ริสตจักรปกครองโดย พระ

สันตะปาปาจอรนพอลที่ 2 ดานหนาของสถานที่แหงนี้จึงมีอนุสาวรียประดิษฐานรูปปน
ﻤ

ของทานเพือ
่ ระลึกถึงทานในฐานะที่ไดถวายทีน
่ ี่ใหเปนของพระเจา และภายในมีหองใต
ดินที่เปนสวนที่เกาแกที่สด
ุ มีมพ
ี ิพิธภัณฑทแี่ สดงใหเห็นถึงประวัตค
ิ วามเปนมาของมหา
วิหารแหงนี้ รวมถึงมีการจัดแสดงเกี่ยวกับการแตงกาย ศาสนวัตถุตางๆ ทางคริสต

ศาสนาดวย ทีห
่ องใตดินนี้จะมีภาพสําคัญคือ ภาพของ Santa María นําทานแวะ
ถายรูปกับ รูปปﻤนหมีเกาะตนเชอรี่ (The bear and the cherry tree in

Madrid) อันเปนสัญลักษณสําคัญอีกแหงของกรุงมาดริด อิสระใหทานเลือกซื้อสินคา
คํ่า

ที่พัก

ตามอัธยาศัย

อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั AVAT AEROPURERTO หรือเทียบเทา

วันที่ 5
เชา

มาดริด – โทเลโด -วาเลนเซีย

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสูเ มืองโทเลโด (Toledo) เมืองแหงนีต
้ งั้ อยูทางภาคกลางของประเทศ
สเปน องคการยูเนสโกไดประกาศใหเมืองนี้เปนแหลงมรดกโลกอีกดวย มีทศ
ั นียภาพที่
สวยงาม เนือ
่ งจากมีแมนาํ้ เทกัส ไหลผานเมือง ชมมหาวิหารแหงโทเลโด (Toledo

Cathedral) จากดานนอก ซึ่งเปนวิหารที่ใหญเปนอันดับ 2 ของสเปน รองจากวิหาร
เมืองเซบีญา ที่สรางตั้งแตศตวรรษที่ 13 ความงดงามอลังการสไตลโกธิก ภายในมหา
กลางวัน
บาย

วิหารมีการตกแตงอยางงดงามวิจต
ิ รดวยไมแกะสลักและภาพสลักหินออน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นําทานเดินทางสูเ มืองวาเลนเซีย (Valencia) เมืองหลวงของแควนบาเลนเซีย แควน
ปกครองตนเองทีต
่ ั้งอยูทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศสเปน ตั้งอยูบนฝง ﻤแมนาํ้ ตูเรีย
(Turia River) เปนเมืองทีม
่ ีขนาดใหญเปนอันดับที่ 3 ของประเทศสเปน และยังเปน

ที่ตงั้ ของสโมสรฟุตบอลที่มชี ื่อเสียงคือ สโมสรฟุตบอลวาเลนเซีย ชมยานใจกลางจัตุรัส
คํ่า

ที่พก
ั

เมืองเกา ซึ่งเปนที่ตงั้ ของศาลากลาง, ทีท
่ ําการไปรษณีย, รานคา, สนามสูววั กระทิง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั SERCOTEL SOROLLA PALACE หรือเทียบเทา

วันที่ 6

วาเลนเซีย – ทอรโทซา – Outlet – บารเซโลนา

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานชมยานใจกลางจัตุรัสเมืองเกา ซึง่ เปนที่ตงั้ ของศาลากลาง, ที่ทาํ การไปรษณีย,

รานคา, สนามสูว วั กระทิง นําทานถายรูปกับมหาวิหารวาเลนเซีย หรือ มหาวิหารซาน
ตามาเรียแหงวาเลนเซีย (Catedral de Santa Maria de Valencia) มหา
วิหารทีต
่ ั้งอยูบริเวณใจกลางเมืองเกา สรางขึ้นในสไตลผสมผสานอาทิ โกธิค, นีโอ

คลาสสิก, บาร็อค และอื่นๆ ดานขางจะเปน หอระฆังเอล มิกูเลต (El Miguelete) ที่
ถูกสรางขึ้นในชวงระหวางป 1381 และสิ้นสุดในป 1429 และติดกันเปนโบสถแมพระ
นักบุญอุปถัมภประจําเมือง ตลอดสองขางทางมีภต
ั ตาคาร, บาร, รานกาแฟ และราน
ขายของที่ระลึกมากมาย จากนั้นนําชมเขตเมืองใหมที่ตงั้ ของทาเรือเปนโครงการที่

ยิ่งใหญที่สุดในเมือง ประกอบไปดวย โรงภาพยนตร, โรงศิลปะการแสดง, พิพิธภัณฑ

วิทยาศาสตรและอุทยานสมุทรภูมศ
ิ าสตร จากนั้นเดินทางสูเมืองทอรโทซา (Tottosa)
เมืองทีม
่ ีประวัตศ
ิ าสตรยาวนานกวา 2,000 ป มีเมืองเกาที่สวยงาม และมีปราสาท
กลางวัน
บาย

Suda ที่เปนสัญลักษณของเมืองใหชม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นําทานสู La Roca Village Outlet เชิญทานชอปปﻤงสินคาแบรนดเนมชั้นนํา

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 นําทานเดินทางเลาะเลียบชายฝง ﻤทะเล กอสตา เดล

อะซาร (Costa del Azahar) หรือ ชายฝง ﻤดอกสมบาน ตัง้ ชือ
่ ตามสวนสมที่ปลูกทัว่ ที่
ราบชายฝง ﻤและสงกลิ่นหอม หวานในฤดูใบไมผลิ ผานเมืองตากอากาศทีม
่ ีชอ
ื่ เสียงแถบ
เมดิเตอรเรเนียน จนเขาสูเ มืองบารเซโลนา (Barcelona) นครใหญแหงคาตาลันยา
และเมืองสําคัญอันดับ 2 ของสเปน
ที่พก
ั
วันที่ 7
เชา

อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั FRONTAIR CONGRESS หรือเทียบเทา
บารเซโลนา – สนามบิน – ดูไบ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินเลนชมเมืองบารเซโลนา (Barcelona) และสถาปตยกรรมอาคาร

บานเรือนทีม
่ ีรป
ู ทรงแปลกตาโดดเดนไมเหมือนใคร เปนลักษณะการออกแบบเฉพาะ

ของอันตอนี เกาดี ซึง่ ไดรับการยกยองใหเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโก จากนั้นนํา

ทานเดินเลนบริเวณถนนลา รัมบลาส (La Ramblas) ถือเปนถนนชื่อดังของเมืองบาร
เซโลนา นอกจากจะสะอาดสะอานและมีตนไมคอยสรางความรมรื่นใหตลอดทางแลว
ยังมีรานคามากมาย โดยที่ปลายสุดของถนนสายนี้เปนทีต
่ ั้งของอนุสาวรียริสโตเฟอร
กลางวัน

บาย

โคลัมบัส Christopher Columbus ผูคนพบทวีปอเมริกาในป ค.ศ.1492 จากนัน
้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

จากนั้นนําทานเดินทางกลับเขาสูตวั เมือง เพื่อนําทานขึ้นสูจุดชมวิวของเมืองทีเ่ นินเขา

Montjuïc เปนเนินเขาในบารเซโลนาทีม
่ ีทศ
ั นียภาพอันงดงามทางดานตะวันออกของ

เนินเขายังมีหนาผาสูงชันซึง่ ทําหนาที่เปนดั่งกําแพงเมือง สวนดานบนเปนทีต
่ งั้ ของปอม
ปราการหลายแหง จากนั้นนําทานเดินทางสูสนามฟุตบอลของสโมสรบารเซโลนา

สนามคัมปนู (Camp Nou) ทีม
่ ีขนาดใหญมาก โดยมีความจุผูเขาชมไดถงึ เกือบ
99,000 คน มีเวลาใหทานไดถายรูปดานนอก พรอมทัง้ เลือกซือ
้ ของที่ MEGA

STORE ของทีมบารเซโลนา แลวนําเดินทางสูส
 นามบิน เพื่อใหทานมีเวลาในการทํา

การคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ
้ สินคาในรานคาปลอดภาษี
ภายในสนามบิน

22.05 น.

ออกเดินทางสูด
 ูไบโดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 188

***คณะเดินทางตัง้ แตวันที่ 12 พ.ค. 63 เปนตนไปออกเดินทาง เวลา 22.40 น.
ถึงดูไบ เวลา 07.35 น.***

วันที่ 8

ดูไบ – กรุงเทพฯ

07.35 น.

ถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลีย
่ นเครื่อง

18.55 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

09.30 น.

ออกเดินทางสูก
 รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 372
**คณะเดินทางตัง้ แตวน
ั ที่ 31 พ.ค.63 เปนตนไปออกเดินทาง เวลา 09.40 น. ถึง
กรุงเทพฯ เวลา 19.15 น.***

ราคาแนะนําเพียง MADRID BARCELONA HERE WE GO
สเปน 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส (EK)

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพก
ั 2-3
ทาน

ทานละ

เด็กอายุไมเกิน 12

เด็กอายุไมเกิน 12

(เสริมเตียง)

(ไมเสริมเตียง)

ป

ทานละ

ป

ทานละ

ไมรวมตั๋ว

พักเดี่ยวเพิ่ม

ทานละ

ทานละ

17 ก.พ. – 24 ก.พ. 63

42,900

42,900

42,900

21,900

6,900

16 มี.ค. – 23 มี.ค. 63

43,900

43,900

43,900

21,900

6,900

11 พ.ค. – 18 พ.ค. 63

45,900

45,900

45,900

24,900

8,900

30 พ.ค. – 6 มิ.ย. 63

45,900

45,900

45,900

24,900

8,900

09 มิ.ย. – 16 มิ.ย. 63

45,900

45,900

45,900

24,900

8,900

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการใหบริการ
1.

2.

ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงิน

มัดจําแลวเทานั้น

สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม
่ อ
ี ายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทํา

การจองคิวยื่นวีซา ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสง สําเนาหนาพาสปอรตทางบริษท
ั
ขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

3.
4.

5.

6.

เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที
หากทานที่ตอ
 งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลก
ู คาอยูต
 างจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจา ยที่เกิดขึ้น

การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน

ทั้งแบบหมูค
 ณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่

หากในคณะของทานมีผต
ู องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ,

มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง

เนื่องจากการเดินทางเปนหมูค
 ณะ หัวหนาทัวรมค
ี วามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทงั้ หมด
อัตราคาบริการนี้รวม
1

คาตัว๋ เครือ
่ งบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ

(ในกรณีมีความประสงคอยูต
 อ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย

การบิน)

2.

คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

4.

คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)

3.
5.

6.
7.

คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ

คาเขาชมสถานที่ทอ
 งเที่ยวตามรายการ

คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาที่)

คาประกันอุบต
ั ิเหตุคม
ุ ครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000
บาท

คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม
เงื่อนไขกรมธรรม)

ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได

เบี้ยประกันเริม
่ ตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

เบี้ยประกันเริม
่ ตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มอ
ี ายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **
8.
9.

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั ิเหตุ 1.5 ลานบาท]

คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
คาภาษีมูลคาเพิม
่ 7% (เฉพาะคาบริการ)

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1.

2.

คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

คาใชจา ยสวนตัว อาทิเชน คาเครือ
่ งดืม
่ ที่สงั่ พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด,

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คานํา้ หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30

กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คา

3.
4.
5.

6.
7.

กระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน

คาธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน
้ ราคา

คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึง่ ทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทาน
เอง

คาธรรมเนียมวีซาประเทศสเปน (ประมาณ 3,000 บาท)

คาทิปพนักงานขับรถ (14 EURO)

คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 EURO)

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง

หากทานไมผา นการอนุมต
ั ิวีซา หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา
1.

การพิจารณาวีซา เปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารทีด
่ ีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น

2.

กรณีทา นใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซา ของทาน
ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซา ทีค
่ อ
 นขางนานและอาจไมสามรถดึงเลม
ออกมาระหวางการพิจารณาอนุมต
ั ิวีซา ได

3.

สําหรับผูเดินทางที่ศก
ึ ษาหรือทํางานอยูตา งประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย

4.

หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริม
่ เดินทางออกนอกประเทศ

ตนเองในประเทศทีต
่ นพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น

หากนับแลวตํา่ กวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกบ
ั ทางบริษท
ั ดวย เนื่องจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนา

5.

หนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซา ไมตํ่ากวา 3 หนา

ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม

รับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ
ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นงั่ บนเครื่องบิน
1.

2.

3.

ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋ เครือ
่ งบินแลว หากทานยกเลิกทัวร

ไมวา จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก
์ ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึง่ มี
คาใชจา ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง

หากตัว๋ เครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์เรียกเก็บคาใชจา ยตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย

นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉก
ุ เฉิน และผูที่จะนัง่ ตองมี

คุณสมบัตต
ิ รงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท
 ี่มรี างกายแข็งแรง และ

ชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญ
 หา เชน สามารถเปดประตู
ฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทม
ี่ ีปญหาทางดานสุขภาพและ

รางกาย และอํานาจในการใหทน
ี่ ั่ง Long leg ขึ้นอยูก
 ับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการ
บิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.

แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง

คืนคาใชจา ยทัง้ หมด

2.

แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง

4.

แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

3.

5.

แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง

เก็บคาใชจา ย ทานละ 10,000 บาท

เก็บคาใชจา ย ทานละ 20,000 บาท

ทั้งหมด

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจาก

เกิดความเสียหายตอทางบริษท
ั และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอง
6.

นําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่ จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน ไปยังคณะตอไปแตทั้งนีท
้ าน

จะตองเสียคาใชจา ยที่ไมสามารถเรียกคืนไดคอ
ื คาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และ
7.

คาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ

กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบ
ั การอนุมต
ั วิ ีซาจากทางสถานทูต (วีซา ไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษท
ั ฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจา ยที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครือ
่ งบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว) คาสวนตางในกรณีทก
ี่ รุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน

8.

กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

9.

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการหามของ

การไมคืนคาทัวรทั้งหมด

เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทงั้ หมด

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหอ
 งพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง

(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกบ
ั 1 เตียงพับเสริม

2.

โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มอ
ี ุณหภูมิ

3.

กรณีทม
ี่ งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปน

ตํ่า

ผลใหคา โรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
4.

หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

โรงแรมในยุโรปทีม
่ ีลก
ั ษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน

หองที่มขี นาดกะทัดรัตและไมมอ
ี างอาบนํ้า ซึง่ ขึ้นอยูก
 ับการออกแบบของแตละโรงแรม
นั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลก
ั ษณะแตกตางกัน

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สเปน)

ใชเวลาทําการอนุมัตวิ ีซานับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทําการ
ยื่นวีซาแสดงตนทีศ
่ ูนยยื่นวีซา BLS International

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอ
เปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด

ในวันยื่นวีซา หนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต

และระหวางรอผลการอนุมต
ั ิวซ
ี า ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเรื่อย ๆ**
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา

เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ

จากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)

***ในกรณีทถ
ี่ ือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูต
 างประเทศ, ทํางานอยู

ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของ

ทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการยืน
่ ขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม

สามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดนี้รวมไป
ถึงผูเดินทางทีถ
่ ือพาสปอรตตางชาติดวย***

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ

(พื้นหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือ
เครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)

3. หลักฐานการเงิน กรณีผูเดินทางออกคาใชจา ยเอง

3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของ

ธนาคารทัว่ ไป สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํา

รายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไม
 งมีครบทุกเดือน ในกรณีทม
ี่ ีไมครบ 6 เดือน
เกิน 30 วัน กอนวันยื่นวีซา และบัญชีตอ
ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายชี้แจง

3.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทา นถายสําเนาสมุดบัญชีมาทัง้ สองเลม (ทัง้ เลม
เกา –เลมใหม)

3.3 หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตองสะกดชื่อ-สกุล

ใหตรงตามหนาพาสปอรต ออกมาไมเกิน 1 เดือน ตองเปนบัญชีเดียวกันกับบัญชีออม

ทรัพยในขอ 3.1

3.4 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง

3.4. 1ตองทํา BANK GUARANTEE ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเทานั้น ฉบับ

่ – สกุล ให
ภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อเจาของบัญชี (บุคคลที่ออกคาใชจาย) ตองสะกดชือ

ตรงตามหนาพาสปอรต และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจา ยให (ผูเดินทาง) ตองสะกด

่ ขอจาก ธนาคารลวงหนา โดยใชเวลา
ชื่อ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต กรุณายืน
ดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใชยื่นไดไมเกิน 30 วัน หลังจากธนาคารออกให

่ อก
3.4.2ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 6 เดือนของบุคคลทีอ

คาใชจา ย และตองเปนบัญชีเดียวกัน กับที่ออก BANK GUARANTEE

3.4.3. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายทีม
่ ก
ี ารชี้แจงความสัมพันธอีกหนึ่งฉบับ

(Sponsor Letter)

3.4.4.ตองใชสต
ู ิบต
ั รเทานั้น ในกรณีเปน พอ แม ลูก เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ

ระหวางผูออกคาใชจายใหและผูเดินทาง ไมวา จะอายุเทาไหรกต
็ าม หรือใชทะเบียน
สมรสในกรณีสามี-ภรรยา ที่แตงงานจดทะเบียน

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีตด
ิ ลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน**

4. หลักฐานการทํางาน

- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มชี ื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ
หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย
ราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตน

- เปนพนักงาน
เริ่มทํางาน

หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษท
ั ฯ ระบุตาํ แหนง, เงินเดือน, วัน

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตที่ยน
ื่ )

นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาํ ลังศึกษาอยู

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO

WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตที่ยน
ื่ )

5. เอกสารสวนตัว

- สําเนาทะเบียนบาน

- บัตรประชาชน

- สูติบต
ั ร(กรณีเด็กอายุตาํ่ กวา 20 ปและในกรณีออกคาใชจายใหพอ แม หรือ พอ
แม ออกคาใชจายให)

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ ที่ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด

(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบต
ุ รเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย

- หากเด็กเดินทางไปกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด

(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบต
ุ รเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย

- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือ
ระบุยินยอมใหบต
ุ รเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก

จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา

- กรณีเด็กที่บด
ิ า-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝายใดเปนผูม
 ีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป บิดา-มารดาลงชือ
่ รับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม
เดินทางมาสัมภาษณกบ
ั บุตรที่สถานทูตดวย ทัง้ สองทาน (เฉพาะคิวเดี่ยวเทานั้น)

7. ทานไมจาํ เปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี
ซาเทานั้น

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทก
ุ เวลา หากทางสถานทูต
แจงขอเพิ่มเติม

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศสเปน
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน)
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]……………………………………………………………………………
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….……………………………

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….……………………………….
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….………………

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………….………………………..

5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ………………………………………………………………………….………………
6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………….………………….…………

7. สัญชาติปจจุบัน ...........................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน……….………….……..
8. เพศ

9. สถานภาพ

ชาย

โสด

หญิง

หยา

แตงงาน (จดทะเบียน)
แยกกันอยู

อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….

แตงงาน (ไมจดทะเบียน)
หมาย

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูม
 ีอํานาจ
ปกครอง/ดูแลผูเยาว

………………………………………………………………………………………………………………

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

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
 ……………………
หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................................................

12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน
...............................................................................................................

13. ชื่อบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท / สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูของ
สถาบันศึกษา

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………….……

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
ไมเคย

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

15. เคยถูกพิมพลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี้
ไมเคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ).........................................

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย**
16. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม
ไมเคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ
ตัวผูขอวีซาเอง

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ
เงินสด

เช็คเดินทาง

มีผูอื่นออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)

กรุณาระบุชื่อ ............................................

…………………………………………………..….
สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ
เงินสด

บัตรเครดิต

ที่พักที่มีผูจัดหาให

ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว

ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว

ชําระคาที่พักลวงหนาแลว
อื่นๆ (โปรดระบุ)

คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให

อื่นๆ (โปรดระบุ)

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทัง้ นี้
บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น

