
 

 

รหสัทวัร  B2B2000059 
ทัวรสเปน มาดริด บาเซโลนา MADRID BARCELONA HERE WE GO  
8 วัน 5 คืน (EK) 
มาดริด | อาบีลา | ซาลามงักา | เซโกเบีย | สวนสาธารณะ Retiro Park | โบสถ 
Almudena | โทเลโด | วาเลนเซีย | Outlet | บารเซโลนา 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

MADRID BARCELONA HERE WE GO 
สเปน 8 วนั 5 คนื 

เดินทาง กุมภาพนัธ ์– มิถุนายน 63  
ราคาแนะนําเพยีง 42,900.- 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 9 

เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาทีค่อยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพ – ดูไบ – มาดรดิ – อาบลีา – ซาลามังกา 
01.05 น. ออกเดินทางสูดูไบโดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 385 

***คณะเดนิทางตัง้แตวันที่ 12 พ.ค. – 06 มิ.ย. 63  ออกเดินทางเวลา 01.15 น. 
ถึงดไูบ เวลา 04.45 น.*** 
***คณะเดนิทางตัง้แตวันที่ 10 มิ.ย. – 16 มิ.ย. 63  ออกเดินทางเวลา 01.35 น. 
ถึงดไูบ เวลา 04.45 น.*** 

05.00 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครือ่ง 
07.25 น. ออกเดินทางสูกรุงมาดรดิ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบนิที ่EK 141 

***คณะเดนิทางตัง้แตวันที่ 12 พ.ค. 63  เปนตนไปออกเดินทางเวลา 07.40 น. 
ถึงมาดริดเวลา 13.25 น.*** 

12.40 น. ถึงสนามบินอาดอลโฟ ซัวเรซ มาดรดิ-บาราคัส (Adolfo Suárez Madrid 
Barajas Airport ) (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) ผานขั้นตอนการ
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานเดินทางสูเมืองอาบลิา (Avila) ต้ังอยูริมฝم�ง
แมน้ําอาดาฆา (Adaja) ในแควนคาสตีลและเลออน เปนเมืองที่ลอมรอบดวยกําแพง

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. กรุงเทพ – ดไูบ – มาดริด – อาบีลา – ซาลามงักา 
วนัที� �. ซาลามงักา – ตอรเ์ดซิยสั – เซโกเบีย – มาดริด  
วนัที� �. มาดริด – สวนสาธารณะ Retiro Park - พลาซ่า มายอร ์- โบสถ ์Almudena - รูปปั�นหมีเกาะตน้เชอรี�  
วนัที� �. มาดริด – โทเลโด -วาเลนเซีย  
วนัที� �. วาเลนเซีย – ทอรโ์ทซา – Outlet – บารเ์ซโลนา่ 
วนัที� �. บารเ์ซโลน่า – สนามบิน – ดไูบ 
วนัที� �. ดไูบ - กรุงเทพฯ 



 

 

เมืองโบราณ ในชวงยคุกลางตอนตนอาบิลาถกูปกครองโดยชาวมัวรและชาวคริสตเตียน
สลับกันไปมา จนกระทัง่ชวงศตวรรษที ่11 ไดมีกลุมชนช้ันสูงหลายครอบครัวมาต้ังถิ่น
ฐานอยูที่น่ี จงึทําใหเมอืงน้ีเปนที่รูจกัในนาม “Avila de los Caballeros” (Avila 
of the Nobles) ดวยสภาพของเมืองที่ยงัคงความสมบูรณจงึสะทอนใหเหน็ถงึความ
มั่งค่ังในอดีตของอาบิลาไดเปนอยางดี จงึไมนาแปลกที่ยูเนสโก (UNESCO) ยกใหอา
บิลาเปนหน่ึงในเมอืงที่นาสนใจของสเปน จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองซาลามังกา 
(Salamanca) ในแควนคาสตีลและเลออน ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน (เวลา
ทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) ตัง้อยูบนที่ราบสูงริมแมน้ําตอรเมส เปนเมืองทีม่ี
ความสําคัญเน่ืองจากเปนศูนยกลางของการคาขายในสมัยโรมันเรืองอํานาจ ปจจุบัน
เมืองน้ีไดรับขึ้นเปนมรดกโลกจากยูเนสโก ในป ค.ศ. 1988 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั DONA BRIGIDA SARAMANCA FORUM หรือเทียบเทา   
วันที่ 3 ซาลามังกา – ตอรเดซิยัส – เซโกเบีย – มาดริด 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสูพลาซา มายอร (La Plaza Mayor) ศูนยกลางของเมอืงที่สรางโดยศิลปะ

สไตลบารอค ที่เปนเอกลักษณของความร่ํารวยในยุคศตวรรษที ่16 – 18  อิสระใหทาน
ไดเดินเลนชมเมืองตามอัธยาศัย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 



 

 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองตอรเดซิยัส (Tordesillas) เปนเมืองและเทศบาลในจงัหวัดบา
ยาโดลิด ต้ังอยูริมแมน้ําโดรู ตอรเดซิยัสเปนเมืองที่สเปนและโปรตุเกสใชเปนสถานที่ลง
นามในสนธสิัญญา Tordesillas โดยแบงดินแดนใหมซึง่ถูกคนพบในแอฟริกาและ
อเมริการะหวางสองมหาอํานาจ ณ ขณะน้ัน จากน้ันเดินทางสูเมืองเซอโกเบีย 
(Segovia) เมืองทองเที่ยวอีกเมอืงหน่ึงของสเปน องคการ UNESCO ยงัไดขึ้น
ทะเบียนใหเมืองน้ีเปนเมืองมรดกโลกในป 1985 ชมรางสงน้ําโรมัน (Acueducto 
de Segovia) ที่สรางขึ้นต้ังแตศตวรรษที่ 1 โดยไมมกีารใชกาวหรือวัสดุเช่ือมหินแต
ละกอนแตอยางใด จึงไดรับการยกยองวาเปนสิ่งกอสรางทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันที่
สําคัญที่สดุของสเปน และยงัมีสภาพสมบูรณที่สุดอีกดวย รางสงน้ําประกอบขึน้จาก
หินแกรนิตกวา 25,000 กอน มคีวามยาว 818 เมตร มีโคง 170 โคง จดุที่สงูที่สดุสูง
ถึง 29 เมตร จุดเร่ิมตนของรางสงน้ําน้ี เร่ิมต้ังแตนอกเมือง แลวลําเลียงสงน้ําเขามาใน
เมือง รางสงน้ําแหงน้ีถือไดวาเปนสัญลกัษณของเมืองเซอโกเบีย และเปนไฮไลทหลกั
ของเมือง จากน้ันนําทานเดินทางสูกรงุมาดริด (Madrid)  เมืองหลวงของประเทศ
สเปน ต้ังอยูใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดบัความสูง 650 เมตร เปนมหานครอัน
ทันสมัยลํ้ายคุ ที่ซ่ึงกษตัริยฟลลิปที่ 2 ไดทรงยายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาที่น่ี และ
ประกาศใหมาดริดเปนเมืองหลวงใหม ยกเวนในชวงประมาณป ค.ศ.    1601-1607 
เมืองมาดริดไดช่ือวาเปนเมอืงหลวงที่สวยที่สดุแหงหน่ึงในโลก และสูงสดุแหงหน่ึงใน
ยโุรป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง (หมูหันสเปน) 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั AVANT AEROPUERTO หรือเทียบเทา  

 

วันที่ 4 มาดริด – สวนสาธารณะ Retiro Park - พลาซา มายอร - โบสถ Almudena - 
รูปปم�นหมีเกาะตนเชอรี ่ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมสวนสาธารณะ Retiro Park เปนสวนสาธารณะเกาแกในศตวรรษที่ 19 ที่

มคีวามรมร่ืน เหมาะแกการพกัผอน และมอีนุสาวรียของกษตัริย Alfonso XII ทรงมา
ต้ังตระหงานอยู ถือวาเปนจดุเดนสําคญัของสวนสาธารณะแหงน้ี คร้ังหน่ึงที่แหงน้ีเคย
เปนสถานทีพ่ักผอนของราชวงศและเปนที่ต้ังของพระราชวังขนาดใหญอีกดวย  นําทาน
สู พลาซา มายอร (Plaza Mayor of Madrid) ใกลเขตปูเอตาเดลซอล หรือประตู
พระอาทติย ซึง่เปนจตุัรัสใจกลางเมือง นับเปนจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตร
ที่ศูนย) และยงัเปนศูนยกลางรถไฟใตดินและรถเมลทกุสาย นอกจากน้ียังเปนจุดตัดของ
ถนนสายสําคัญของเมืองทีห่นาแนนดวยรานคาและหางสรรพสินคาใหญมากมาย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเขาชมโบสถ Almudena เปนโบสถคริสต นิกายโรมันคาทอลกิ ใชเวลาสราง

นานกวารอยป แลวเสร็จสมบูรณเมื่อป 1993 ในชวงทีค่ริสตจักรปกครองโดย พระ
สันตะปาปาจอรนพอลที่ 2 ดานหนาของสถานที่แหงน้ีจึงมีอนุสาวรียประดิษฐานรูปปم�น
ของทานเพือ่ระลกึถึงทานในฐานะที่ไดถวายทีน่ี่ใหเปนของพระเจา และภายในมีหองใต
ดินที่เปนสวนที่เกาแกที่สดุมีมพีิพิธภัณฑทีแ่สดงใหเห็นถงึประวติัความเปนมาของมหา
วิหารแหงน้ี รวมถึงมกีารจดัแสดงเกี่ยวกบัการแตงกาย ศาสนวัตถตุางๆ ทางคริสต
ศาสนาดวย ทีห่องใตดินน้ีจะมีภาพสําคัญคือ ภาพของ Santa María นําทานแวะ
ถายรูปกบั รปูปم�นหมีเกาะตนเชอรี ่(The bear and the cherry tree in 
Madrid) อันเปนสัญลักษณสําคัญอีกแหงของกรุงมาดริด อิสระใหทานเลือกซื้อสินคา
ตามอัธยาศัย 

คํ่า อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั AVAT AEROPURERTO หรือเทยีบเทา  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 5 มาดริด – โทเลโด -วาเลนเซีย 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองโทเลโด (Toledo) เมอืงแหงน้ีต้ังอยูทางภาคกลางของประเทศ

สเปน องคการยูเนสโกไดประกาศใหเมอืงน้ีเปนแหลงมรดกโลกอีกดวย มีทศันียภาพที่
สวยงาม เน่ืองจากมีแมน้ําเทกัส ไหลผานเมือง ชมมหาวหิารแหงโทเลโด (Toledo 
Cathedral) จากดานนอก ซึ่งเปนวหิารที่ใหญเปนอันดับ 2 ของสเปน รองจากวหิาร
เมืองเซบีญา ที่สรางต้ังแตศตวรรษที่ 13  ความงดงามอลงัการสไตลโกธิก ภายในมหา
วิหารมกีารตกแตงอยางงดงามวิจติรดวยไมแกะสลักและภาพสลักหินออน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองวาเลนเซีย (Valencia) เมืองหลวงของแควนบาเลนเซีย แควน

ปกครองตนเองทีต้ั่งอยูทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศสเปน ต้ังอยูบนฝم�งแมน้ําตูเรีย 
(Turia River) เปนเมืองทีม่ีขนาดใหญเปนอันดับที ่3 ของประเทศสเปน และยงัเปน
ที่ต้ังของสโมสรฟตุบอลที่มช่ืีอเสียงคือ สโมสรฟุตบอลวาเลนเซีย ชมยานใจกลางจตุัรัส
เมืองเกา ซ่ึงเปนที่ต้ังของศาลากลาง, ทีท่ําการไปรษณีย, รานคา, สนามสูววักระทิง 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก 
 

นําทานเดินทางเขาสูที่พกั SERCOTEL SOROLLA PALACE หรือเทียบเทา 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 6 วาเลนเซีย – ทอรโทซา – Outlet – บารเซโลนา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมยานใจกลางจตัุรัสเมืองเกา ซึง่เปนที่ต้ังของศาลากลาง, ที่ทาํการไปรษณีย, 

รานคา, สนามสูววักระทงิ นําทานถายรูปกับมหาวหิารวาเลนเซีย หรือ มหาวิหารซาน
ตามาเรียแหงวาเลนเซีย (Catedral de Santa Maria de Valencia) มหา
วิหารทีต้ั่งอยูบริเวณใจกลางเมืองเกา สรางขึ้นในสไตลผสมผสานอาทิ โกธคิ, นีโอ
คลาสสิก, บาร็อค และอ่ืนๆ ดานขางจะเปน หอระฆังเอล มกิูเลต (El Miguelete) ที่
ถูกสรางขึ้นในชวงระหวางป 1381 และส้ินสุดในป 1429 และติดกันเปนโบสถแมพระ 
นักบุญอุปถมัภประจําเมือง ตลอดสองขางทางมีภตัตาคาร, บาร, รานกาแฟ และราน
ขายของที่ระลกึมากมาย จากน้ันนําชมเขตเมืองใหมที่ต้ังของทาเรือเปนโครงการที่
ยิ่งใหญที่สุดในเมือง ประกอบไปดวย โรงภาพยนตร, โรงศิลปะการแสดง, พิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรและอุทยานสมุทรภมูศิาสตร จากน้ันเดินทางสูเมอืงทอรโทซา (Tottosa) 
เมืองทีม่ีประวติัศาสตรยาวนานกวา 2,000 ป มีเมืองเกาที่สวยงาม และมีปราสาท 
Suda ที่เปนสญัลักษณของเมืองใหชม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
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 นําทานเดินทางเลาะเลียบชายฝم�งทะเล กอสตา เดล 
อะซาร (Costa del Azahar) หรือ ชายฝم�งดอกสมบาน ตัง้ช่ือตามสวนสมที่ปลกูทัว่ที่
ราบชายฝم�งและสงกลิ่นหอม หวานในฤดูใบไมผลิ ผานเมืองตากอากาศทีม่ีช่ือเสียงแถบ
เมดิเตอรเรเนียน จนเขาสูเมืองบารเซโลนา (Barcelona) นครใหญแหงคาตาลันยา 
และเมอืงสําคัญอันดับ 2 ของสเปน 

 อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก 
 

นําทานเดินทางเขาสูที่พกั FRONTAIR CONGRESS หรือเทียบเทา 

วันที่ 7 บารเซโลนา – สนามบิน – ดูไบ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินเลนชมเมืองบารเซโลนา (Barcelona) และสถาปตยกรรมอาคาร 
บานเรือนทีม่ีรูปทรงแปลกตาโดดเดนไมเหมือนใคร เปนลักษณะการออกแบบเฉพาะ
ของอันตอนี เกาดี ซึง่ไดรับการยกยองใหเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโก จากน้ันนํา
ทานเดินเลนบริเวณถนนลา รัมบลาส (La Ramblas) ถือเปนถนนช่ือดังของเมืองบาร
เซโลนา นอกจากจะสะอาดสะอานและมตีนไมคอยสรางความรมร่ืนใหตลอดทางแลว 
ยังมรีานคามากมาย โดยที่ปลายสดุของถนนสายน้ีเปนทีต้ั่งของอนุสาวรียริสโตเฟอร 
โคลมับัส Christopher Columbus ผูคนพบทวีปอเมริกาในป ค.ศ.1492 จากน้ัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางกลับเขาสูตัวเมือง เพื่อนําทานขึ้นสูจุดชมววิของเมืองทีเ่นินเขา 

Montjuïc เปนเนินเขาในบารเซโลนาทีม่ีทศันียภาพอันงดงามทางดานตะวันออกของ
เนินเขายังมีหนาผาสูงชันซึง่ทาํหนาที่เปนด่ังกําแพงเมือง สวนดานบนเปนทีต้ั่งของป�อม
ปราการหลายแหง จากน้ันนําทานเดินทางสูสนามฟุตบอลของสโมสรบารเซโลนา 
สนามคัมป�นู (Camp Nou) ทีม่ีขนาดใหญมาก โดยมคีวามจผุูเขาชมไดถงึเกือบ 
99,000 คน มีเวลาใหทานไดถายรูปดานนอก พรอมทัง้เลือกซือ้ของที่ MEGA 
STORE ของทีมบารเซโลนา แลวนําเดินทางสูสนามบิน เพื่อใหทานมีเวลาในการทํา
การคนืภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้สินคาในรานคาปลอดภาษี
ภายในสนามบิน 



 

 

22.05 น. ออกเดินทางสูดูไบโดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 188 
***คณะเดนิทางตัง้แตวันที่ 12 พ.ค. 63 เปนตนไปออกเดนิทาง เวลา 22.40 น. 
ถึงดไูบ เวลา 07.35 น.*** 

วันที่ 8 ดูไบ – กรุงเทพฯ  
07.35 น. ถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 
09.30 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที ่EK 372 
18.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

**คณะเดนิทางตัง้แตวนัที่ 31 พ.ค.63 เปนตนไปออกเดินทาง เวลา 09.40 น. ถงึ
กรุงเทพฯ เวลา 19.15 น.*** 
 

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

 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
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.        ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงนิ

มดัจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทาํ

การจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทั
ขออนุญาตยกเลกิการจองทวัรโดยอัตโนมติั 



 

 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจดัเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที ่
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมขีั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ 
มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมคีวามจาํเปนตองดูแลคณะทวัรทัง้หมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจาํนวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

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

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 

บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม

เงื่อนไขกรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบรษัิทได  



 

 

 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% (เฉพาะคาบริการ) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 
กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คา
กระเป�าเดินทางหรือของมคีาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทาน

เอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศสเปน (ประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทปิพนักงานขบัรถ (14 EURO) 
7. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (24 EURO) 
 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวซีาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทตู มใิชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารทีดี่และ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทตูงายขึ้น 



 

 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกบัทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน 
ซึ่งบางสถานทตูใชเวลาในการพิจารณาวีซาทีค่อนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลม
ออกมาระหวางการพิจารณาอนุมติัวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศทีต่นพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํา่กวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทาํหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกบัทางบริษทัดวย เน่ืองจากประวติัการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง ตองเหลอืวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะไม
รับผดิชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถอืเปนหนังสือของทางราชการ 
ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขดีเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึง่มี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแขง็แรง และ
ชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตู
ฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดานสขุภาพและ
รางกาย และอํานาจในการใหทีน่ั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการ
บิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 



 

 

กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและมผีล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจาํนวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจาก
เกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคนืไดคือ คาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที ่สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทวัรหรือมดัจํามาแลว ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจาํต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัว
เคร่ืองบินแลว) คาสวนตางในกรณีทีก่รุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมคืนคาทวัรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที ่ไมวาเหตผุลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทวัรทัง้หมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง 
(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกบั 1 เตียงพบัเสริม 



 

 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มอุีณหภมูิ
ต่ํา 

3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปน 
ผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและหองพกัในเมอืงเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียน

หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน

หองที่มขีนาดกะทัดรัตและไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สเปน)  
ใชเวลาทาํการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 วันทําการ  
ย่ืนวีซาแสดงตนทีศู่นยย่ืนวซีา BLS International 
เอกสารกรณุาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอ
เปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซา หนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  
และระหวางรอผลการอนุมัติวซีา ไมสามารถดึงหนังสือเดนิทางออกมาได 



 

 

                                                                                        
**ลูกคากรณุาอยายดึติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต  
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 
                                                                                                                  

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา
เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลบั  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
***ในกรณีทีถ่ือพาสปอรต สญัชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศกึษาอยูตางประเทศ กรณุาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบรษัิทใหทราบทนัที เพราะการย่ืนขอวซีาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทตูอาจไม
สามารถย่ืนขอวซีาในประเทศไทยได ขอกาํหนดน้ีรวมไป
ถึงผูเดนิทางทีถ่ือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ 

(พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือ
เคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง 
3.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมดุเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของ
ธนาคารทัว่ไป สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํา
รายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไม
เกิน 30 วัน กอนวันยื่นวีซา  และบัญชีตองมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ีไมครบ 6 เดือน 
ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายช้ีแจง         
3.2  กรณีเปลี่ยนบญัชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมดุบัญชีมาทัง้สองเลม (ทัง้เลม
เกา –เลมใหม) 
3.3  หนังสือรับรองการเงนิจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตองสะกดช่ือ-สกุล 
ใหตรงตามหนาพาสปอรต ออกมาไมเกิน 1 เดือน ตองเปนบัญชีเดียวกันกับบัญชีออม



 

 

ทรัพยในขอ 3.1 
3.4 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
     3.4. 1ตองทํา BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทาน้ัน ฉบับ
ภาษาอังกฤษ โดยระบุช่ือเจาของบัญชี (บุคคลที่ออกคาใชจาย) ตองสะกดช่ือ – สกุล ให
ตรงตามหนาพาสปอรต และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกด
ช่ือ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต กรุณายืน่ขอจาก ธนาคารลวงหนา โดยใชเวลา
ดําเนินงานประมาณ 3 วนั และใชยื่นไดไมเกิน 30 วัน หลังจากธนาคารออกให   
     3.4.2ถายสําเนาสมุดบญัชี หรือ Statement ยอนหลัง 6 เดือนของบุคคลทีอ่อก
คาใชจาย และตองเปนบญัชีเดียวกัน กบัที่ออก BANK GUARANTEE 
     3.4.3. ตองทําหนังสอืรับรองคาใชจายทีม่กีารช้ีแจงความสมัพันธอีกหน่ึงฉบับ 
(Sponsor Letter) 
     3.4.4.ตองใชสตูิบตัรเทาน้ัน ในกรณีเปน พอ แม ลกู เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ
ระหวางผูออกคาใชจายใหและผูเดินทาง ไมวาจะอายุเทาไหรกต็าม หรือใชทะเบียน
สมรสในกรณีสาม-ีภรรยา ที่แตงงานจดทะเบียน  
 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีตดิลบ บญัชีฝากประจํา บญัชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 
 
4. หลกัฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มช่ืีอของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย

ราน สัญญาเชาที ่โฉนดที่ดิน เปนตน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทาํงาน จากบริษทัฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน

เร่ิมทาํงาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 
นักเรียนหรือนักศกึษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาํลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 



 

 

WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 
5. เอกสารสวนตัว 

- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปและในกรณีออกคาใชจายใหพอ แม หรือ พอ 

แม ออกคาใชจายให) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามกีารเปลี่ยน)  

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ปบรบิูรณ ที่ไมไดเดนิทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเดก็เดินทางไปกับบดิา จะตองมหีนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสงักดั 

(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบับิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเดก็เดินทางไปกับมารดา จะตองมหีนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสงักดั 
(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัมารดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

- หากเดก็ไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสัมพนัธเปนอะไรกันกบัเด็ก 
จากอําเภอตนสงักดั พรอมแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมคัรวีซา พรอม
เดินทางมาสมัภาษณกบับุตรที่สถานทตูดวย ทัง้สองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 

7. ทานไมจาํเปนตองเซ็น รับรองสาํเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี
ซาเทาน้ัน 

 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทกุเวลา หากทางสถานทูต
แจงขอเพ่ิมเติม 
 
 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศสเปน 
 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 
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2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….………………………………. 
3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….……………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………….……………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวดั) ………………………………………………………………………….………………  
6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………….………………….………… 
7. สัญชาติปจจุบัน ...........................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจบัุน……….………….…….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)         แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

  หยา                แยกกันอยู                       หมาย 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 
 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจ
ปกครอง/ดูแลผูเยาว 

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

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……………………… 

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

............................................................................................................... 
13. ช่ือบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยูของ

สถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
            ไมเคย 



 

 

     เคยได   ใชไดต้ังแตวันที่..............................ถึงวันที่.............................................. 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)......................................... 
**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 
16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุช่ือ ............................................    

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..….   
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทัง้นี้
บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 
 
 


