
รหัสโปรแกรม : 16103 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก0-2 ปี 

(งรเ่เรริเเมีง)  
พกัเดีม่วเพิร่ ทีน่ ัง่ หรามเหเ ุ

11 – 17 พฤศจกิามน 2562 32,888 

)เด็กงรเ่กนิ2ขวบ/Infant 

50% ของราคาทวัร(์ 

12,500 25 
 

18 – 24 พฤศจกิามน 2562 32,888 12,500 25 
 

25 พ.ม. – 01 ธ.ค. 2562 32,888 12,500 25 
 

**ราคาทวัรง์รร่วรคา่วซีา่ 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 

 
วนัทีห่นึง่         ทา่อากาศมานเวุรรณภรู ิ– ทา่อากาศมานอาบดูาบ ี   

 

14.30 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศมานเุวรรณภูร ิอาคารผู ้โดมเารระหว่าง

ประเทศขาออก ช ัน้ 4 ประเ ู8 เคานเ์เอร ์Q เามการบนิเอทฮิดั โดยมี

เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบัตร

โดยสารและโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

18.05 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศมานอาบดูาบ ีเหรฐัอาหรบัเอรเิรเเ ์

เทีม่วบนิที ่EY405 ** ใชเ้วลาบนิประราณ 6 ชัว่โรง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืร่บนเครือ่งบนิ ** 

22.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศมานอาบดูาบ ีเหรฐัอาหรบัเอรเิรเเ ์แวะรอเปลีม่นเครือ่ง 

 

วนัทีเ่อง         เนารบนิราดรดิบาราคเั – กรงุราดรดิ – พระราชวงัหลวงแหง่เรอืงราดรดิ – มา่นพลาซา่ เดอ เอเปานา่   

 อาหารเทีม่ง,เม็น 

 
02.10 น. ออกเดนิทางต่อโดยเามการบนิเอทฮิดั เทีม่วบนิที ่EY075**ใชเ้วลาบนิประราณ 8 ช ัว่โรง 15 นาท ี

บรกิารอาหารและเครือ่งดืร่บนเครือ่งบนิ**  

07.25 น.       เดนิทางถงึเนารบนินานาชาเิ

ราดริดบาราคเั  กรุงราดริด 

ประเทศเเปน(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่า

ประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง 

กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อ

ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  

น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง

และศลุกากร จากนัน้ น าท่านสู ่กรุง

ราดดรดิ)MADRID) เมอืงหลวง

http://bit.ly/2NMk5YE


ของประเทศสเปน ตัง้อยูใ่จกลางแหลมไอบเีรยีนในระดับความสงู 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัยล ้ายคุ ทีซ่ ึง่

กษัตรยิฟิ์ลลปิที ่2 ไดท้รงยา้ยทีป่ระทับจากเมอืงโทเลโดมาไวท้ีน่ีแ่ละประกาศใหม้าดรดิเป็นเมอืงหลวงใหมย่กเวน้

ชว่งปี ค.ศ. 1601 - 1607 เมือ่พระเจา้ฟิลลปิที ่3 ไดย้า้ยไปทีเ่มอืงบายาโดลดิ มาดรดิไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงหลวงที่

สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก จากนัน้ น าท่านชม พระราชวงัหลวงแห่งเรอืงราดรดิ )Royal Palace of 

Madrid) ถา่ยรปูดา้นนอกซึง่ตัง้อยูบ่นเนนิเขารมิฝ่ังแมน่ ้าแมนซานาเรส สวยงามโออ่า่อลังการไมแ่พพ้ระราชวังใด

ในทวปียโุรป พระราชวังหลวงแห่งนี้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหนิทัง้หลังในสไตลบ์าโรค โดยการผสมผสาน

ระหวา่งศลิปะแบบฝร่ังเศสและอติาเลยีน ประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆกวา่ 2,830 หอ้ง ซึง่นอกจากจะมกีารตกแตง่อยา่ง

งดงามแลว้ ยงัเป็นคลังเก็บภาพเขยีนชิน้ส าคัญทีว่าดโดยศลิปินในยคุนัน้ รวมทัง้สิง่ของมคีา่ตา่งๆอาท ิพัดโบราณ, 

นาฬกิา, หนังสอื, เครือ่งใช,้ อาวธุ จากนัน้ น าทา่นชมอทุยานหลวงทีม่กีารเปลีย่นพันธุไ์มท้กุฤดกูาล ชมอนุสาวรยี์

เซอรแ์วนเตส กวเีอกชาวสเปนทีต่ัง้อยูเ่หนอือนุสาวรยีด์อนกโิฆเตใ้นสวนสาธารณะ บรเิวณดา้นหนา้ของพระราชวัง

เป็นอทุยานหลวงทีม่กีารเปลีย่นพันธุไ์มท้กุฤดกูาล  

เทีม่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภเัเาคาร รือ้ที1่ เรนอูาหารจนี  

บา่ม จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่มา่นพลาซา่ เดอ เอเปา

นา่)Plaza De Espana) เป็นจัตุรัสทีส่ าคัญของ

เมือง มีลักษณะเป็นกลุ่มอาคารครึง่วงกลม สรา้ง

ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบสเปน ยิง่ใหญ่ มนี ้าพุตัง้อยู่

ตรงกลาง น่าประทับใจ มตีราประจ าจังหวัดไล่เรยีง

ตามตัวอักษร เป็นทีท่ี่เอาไวพ้บปะ ท ากจิกรรม น่ัง

พักผ่อน จัดแสดงงานกลางแจง้ต่างๆ ทีส่ าคัญของ

เมอืง เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่

มากมาย บรเิวณเดียวกันเป็นที่ตัง้ของ อนุเาวรมี ์

หรกีบัเน้เเรอเบอรี ่)Statue of the Bear 

and Strawberry Tree) สญัลักษณ์ส าคัญของเมอืงมาดรดิอกีดว้ย 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภเัเาคาร รือ้ที2่ เรนอูาหารทอ้งถิน่ 

น าท่านชม ระบ าฟลารงิโก ้อันลือชือ่ดว้ยจังหวะกระทืบเทา้มันๆ ในสไตล์ของสเปน 

ศลิปะทีม่รีปูแบบซบัซอ้นทัง้เพลงดนตรแีละการเตน้ร าซึง่เป็นศลิปะประจ าชาตแิละสรา้งชือ่

ของชาวสเปน  

   ทีพ่กั: Senator Barajas Hotel  4 *หรอืระดบัใกลเ้คมีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

หรามเหเ:ุ ขอเงวนเทิธใินการปรบัเปลีม่นทีพ่กังปพกัเรอืงใกลเ้คมีง กรณีโรงแรร

เดิงานแฟร ์หรอืรเีทศกาลเ าคญัเา่งๆ 

 
 

วนัทีเ่าร         เรอืงโเเลโด– รหาวหิารแหง่โเเลโด – Las Rozas Village Outlet                       อาหาร เชา้,เทีม่ง                                                                                                                                                    

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรร รือ้ที3่ 

น าท่านเดนิทางสู ่ เรอืงโเเลโด )Toledo) (ระยะทาง

73กม. 1ชัว่โมง15นาท)ี เมอืงแหงนี้ตัง้อยู่ทางภาคกลาง

ของประเทศสเปน มีทัศนีภาพที่สวยงาม แม่น ้ าเทกัส 

(Tagus River) ไหลผา่นเมอืง มมีรดกทางประวัตศิาสตร์

และวัฒนธรรมอย่างมากมายในฐานะหนึง่ในเมอืงหลวง

ของจักรวรรดิสเปน รวมทั ้งยังเป็นสถานที่ที่ปรากฏ

รอ่งรอยวัฒนธรรมของชาวครสิต ์ชาวยวิ และชาวมัวรอ์ยู่

รว่มกนัอกีดว้ย บคุคลและศลิปินทีม่ชี ือ่เสยีงหลายคนตา่ง

เกดิและเคยพ านักอยู่ในเมอืงนี้ เชน่ การซ์ลีาโซ เด ลา 

เบกา, พระเจา้อลัฟอนโซที ่10 และเอลเกรโก ในปี ค.ศ. 

2005 ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองค ์

การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี  ค.ศ. 1986 จากนั้น น าท่านชม  รหาวหิารแห่งโเเลโด )Toledo 

Cathedral)ถา่ยรูปดา้นนอก  เนื่องจากเป็นวหิารทีใ่หญเ่ป็นอันดับ 2 ของประเทศสเปน รองจากมหาวหิารแห่งเมอืง

เซบญีา่ ทีส่รา้งตัง้แต่ ศตวรรษที ่13 ความงดงามอลังการ สไตลโ์กธกิ ตกแต่งอยา่งงดงามวจิติรดว้ยไมแ้กะสลัก 

จากนัน้ น าท่านชม  ปราเาทอลัคารซ์า )Alcazar Castle)ถ่ายรูปดา้นนอก ซึง่เป็นอาคารทรงสีเ่หลีย่มและมยีอดที ่

มมุทัง้ 4 มมุ ปราสาทแหง่นีก้อ่สรา้งดว้ยศลิปะเรอเนสซองซใ์นครสิตศ์ตวรรษที ่16 และเป็นทีป่ระทับของ จักรพรรดิ



การโ์ลสที ่1 (Carlos I) หรอืชารล์สท์ี ่5 (Charles) สถานทีแ่ห่งนี้ใน

ปัจจบุนัเป3นพพิธิภณัฑท์างการทหารและเป็นหอ้งสมดุของแควน้กัสตี

ยาลามนัชา  

เทีม่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภเัเาคาร รือ้ที4่  

บา่ม น าทา่นสู ่Las Rozas Village Outlet อสิระใหท้า่นเดนิเลน่เลอืกซือ้
สนิคา้มกีว่ารอ้ยรา้นคา้ อาท ิเชน่ Amani, Barbour, Coach, Diesel, 
Furla, Onisuka Tiger,Polo Ralph lauren, Hugo Boss, Samsonite, 
Camper, Burbury, Superdry, Tag Heuer, Bvlgari, Calvin Klein 
ฯลฯ อเิระอาหารเม็นเารอธัมาศมั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง 

   ทีพ่กั: Senator Barajas Hotel  4* หรอืระดบัใกลเ้คมีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

หรามเหเ:ุ ขอเงวนเทิธใินการปรบัเปลีม่นทีพ่กังปพกัเรอืงใกลเ้คมีง กรณีโรงแรรเดิงานแฟร ์หรอืรี

เทศกาลเ าคญัเา่งๆ 

วนัทีเ่ ี ่             เรอืงซาราโกซ - รหาวหิารซานเา ราเรมี เดอรฟิ์วลาร ์– เรอืงบารเ์ซโลนา่         อาหาร เชา้,เทีม่ง,

เม็น                                        

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรร  รือ้ที5่  

น าท่านเดนิทางสู ่เรอืงซาราโกซา)Zaragoza) (ระยะทาง314กม. 4ชั่วโมง45นาท)ี เมอืงใหญ่ในแควน้ชือ่

เดยีวกนั เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่ในเรอืงนทิานและต านานพืน้บา้น และอาหาร ภายในเมอืงนัน้มากไปดว้ยสถานทีส่ าคัญทาง

ประวัตศิาสตรท์ีน่่าสนใจมากดว้ยสถาปัตยกรรมหลากรปูแบบจากศลิปะหลายสมยั นอกจากนีย้งัเป็นเมอืงทีม่ภีมูทิัศน์

ทีผ่สมผสาน มทีุง่หญา้กวา้ง ป่าทบึ ทะเลทราย ไปจนถงึแนวทวิเขา ไดบ้รรยากาศทีห่ลากหลายในเมอืงเดยีว 

เทีม่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั รือ้ที6่ อาหารจนี 

บา่ม น าทา่นชม รหาวหิารซานเา ราเรมี เดอรฟิ์วลาร ์)Basílica 

de Nuestra Señora del Pilar) ถา่ยภาพดา้นนอก เป็นมหา

วหิารครสิตจักรนกิายโรมันคาทอลกิ โดยมหาวหิารถูกสรา้งขึน้

อย่างงดงามที่สรา้งในแบบสถาปัตยกรรมสไตล์บาร็อคตาม

ต านานสมัยแรกเริม่ของพระศาสนจักรกล่าวไวว้่า อัครสาวกยา

คอบหรอืเซนตเ์จมส ์(St. Apostle James the greater) นักบญุ

ผูน้พินธพ์ระวรสารแห่งซซีาเรากสุตา้ (Caesaraugusta เป็นชือ่

เดมิของเมอืงซาราโกซา่) ในระยะเริม่แรกนัน้งานเผยแพร่ธรรม

ของทา่นไมไ่ดเ้กดิผลมากมายนักจนกระทั่งทา่นเห็นพระนางมารี

มาปรากฎเพือ่ชกัชวนทา่นไปยงักรงุเยรซูาเล็ม ในนมิตินัน้พระนางปรากฎอยูบ่นเสาทีถ่กูแบกมาโดยหมูเ่ทพนกิร และ

เชือ่กนัวา่เป็นเสาศกัดิส์ทิธิต์น้เดยีวกบัทีเ่ป็นทีเ่คารพนับถอืกนัในซาราโกซา่ ตอ่มาครสิตศ์าสนกิชนนยิมมากราบไหว ้

ขอพรจากพระแมม่ารใีหห้ายจากอาการเจ็บป่วย เป็นจ านวนมาก 

น าท่านเดนิทางสู ่เรอืงบารเ์ซโลนา่)Barcelona)(ระยะทาง300 กม.4ชัว่โมง30นาท)ี เมอืงหลวงของแควน้คา

ตาโลเนียของสเปน เป็นเมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นจุดหมายแห่งการท่องเทีย่วทีพ่ลาดไมไ่ดเ้ด็ดขาด เพราะภายในเมอืง

บารเ์ซโลน่านัน้เป็นทีต่ัง้ของมรดกโลกมากถงึ 8 แหง่ มากมายไปดว้ยประวัตศิาสตรอ์ันยิง่ใหญ่และยาวนาน ซึง่บาร์

เซโลน่านัน้ไดเ้ริม่ก่อตัง้เป็นเมอืงตัง้แต่ยุคโรมัน ก่อนจะกา้วขึน้เป็นหัวเมอืงหลักในชว่งยุคกลางเป็นตน้มา ในตัว

เมอืงนัน้จะมากมายไปดว้ย พพิธิภณัฑ ์โบสถ ์วหิาร อาคารเกา่แกท่ีก่ระจายอยูท่ั่วเมอืง นอกจากนี้ยังมยีา่นเมอืงเกา่ 

ตลาด และแหลง่ชอ้ปป้ิง ใหไ้ดเ้ทีย่วชมกนัอยา่งจใุจทเีดยีว 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ รือ้ที7่ เรนอูาหารทอ้งถิน่ 

   ทีพ่กั:  Front Air Congress Hotel 4* หรอืระดบัใกลเ้คมีงกนั  

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

หรามเหเ:ุ ขอเงวนเทิธใินการปรบัเปลีม่นทีพ่กังปพกัเรอืงใกลเ้คมีง กรณีโรงแรรเดิงานแฟร ์หรอืรี

เทศกาลเ าคญัเา่งๆ 

   



วนัทีห่า้   เรอืงบารเ์ซโลนา่-รหาวหิารซากราดาแฟรเิลมี - เนารฟุเบอลของเโรเรบารเ์ซโลนา่                      

                         อาหาร เชา้,เทีม่ง,เม็น 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรร  รือ้ที8่  
น าท่านเขา้ชรภามใน รหาวหิารซากราดาแฟรเิลมี)sagrada família) โบสถศ์ักดิส์ทิธิส์ัญลักษณ์ของเมอืง 
โดยฝีมอืการออกแบบของ อนัตอน ีเกาด ีสถาปนกิชาวคาตาลัน เป็นผลงานทีเ่รยีกว่า โมเดริน์นสิโม เป็นงานศลิปะ
เฉพาะถิน่และเป็นอารต์นูโวทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเริม่สรา้งตัง้แตปี่ 1882 แมก้ระทัง้จนถงึปัจจบุนัก็ยังสรา้งไม่
แลว้เสร๊จ ถงึกระนัน้องคก์ารยเูนสโก ้ก็ไดจ้ัดใหเ้ป็นมรดกโลก โดยมหาวหิารมลีักษณะสถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลก
ตาไมเ่หมอืนทีใ่ดในโลกน าท่านเดนิทางสู่เนารฟุเบอลของเโรเรบารเ์ซโลนา่ เนารกรันอว)์camp nou 
stadium)ถ่ายรูปดา้นนอก ทีม่ขีนาดใหญ่มาก โดยมคีวามจุผูเ้ขา้ชมไดถ้งึเกอืบ 99,000 คน มเีวลาใหท้่านได ้
ถา่ยรปูดา้นนอกกบัสนามฟตุบอล พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของที ่MEGA STORE ของทมีบารเ์ซโลน่า จากนัน้ น าทา่นขึน้สู่

จดุชมววิของเมอืงทีเ่นนิเขา Montjuic เป็นเนนิเขาในบารเ์ซโลน่าทีม่ทีัศนยีภาพอนังดงาม ทางดา้นตะวันออกของ
เนนิเขายังมหีนา้ผาสงูชนัซึง่ท าหนา้ทีเ่ป็นดั่งก าแพงเมอืง ส่วนดา้นบน
เป็นทีต่ัง้ของป้อมปราการหลายแหง่ 

เทีม่ง รบัประทานอาหารกลางวนั รือ้ที9่ อาหารจนี 
บา่ม น าเดนิทางสูบ่รเิวณ ถนน ลา รรับลาเ )La Ramblas) ถอืเป็นถนน

ชือ่ดังของเมอืงบารเ์ซโลน่า นอกจากจะสะอาดสะอา้นและมตีน้ไมค้อย
สรา้งความร่มรืน่ใหต้ลอดทางแลว้ ยังมรีา้นคา้มากมาย โดยทีป่ลายสุด
ของถนนสายนี้ เ ป็นที่ตั ้งของอนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์  โคลัมบัส 
Christopher Columbus ผูค้น้พบทวปีอเมรกิาในปี ค.ศ.1492   ท่าน
สามารถเลอืกซือ้สนิคา้และเสือ้ผา้แบรนดเ์นมตามอธัยาศัย  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ รือ้ที1่0 อาหารทอ้งถิน่ 
  หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั  

   ทีพ่กั:  Hotel FrontAir Congress Barcelona 4*หรอืระดบัใกลเ้คมีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

**ขอเงวนเทิธใินการปรบัเปลีม่นทีพ่กั งปพกัเรอืงใกลเ้คมีง กรณีโรงแรรในบราเเิลาวา่เดิงานแฟร ์
หรอืรเีทศกาล**  

 

วนัทีห่ก           เนารบนิบารเ์ซโลนา่ – ทา่อากาศมานอาบดูาบ ี                                                             อาหาร เชา้  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรร  รือ้ที1่1  

จากนัน้ น าเดนิทางสู ่เนารบนิบารเ์ซโลนา่ เพือ่ใหท้่านมเีวลาในการ
ท าคนืภาษ ี)Tax Refund)และเลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลอดภาษี
ภายในสนามบนิ 

10.35 น.        ออกเดนิทางกลับสูท่า่อากาศมานอาบดูาบ ีเทีม่วบนิที ่EY050 

** ใชเ้วลาบนิประราณ 6 ชัว่โรง 40 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืร่

บนเครือ่งบนิ ** 



20.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศมานอาบดูาบ ีเหรฐัอาหรบัเอรเิรเเ ์แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 
23.55 น.        ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดมเทีม่วบนิที ่EY406 

  **ใชเ้วลาบนิประราณ 6 ช ัว่โรง 35 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืร่บนเครือ่งบนิ**  

 
วนัทีแ่ปด      ทา่อากาศมานอาบดูาบ ี– ทา่อากาศมานเวุรรณภรู ิ        

08.55+1 น. เดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศมานเวุรรณภรู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

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

 

หรามเหเ ุ  :  รามการทวัรเ์ารารถเปลีม่นแปลงงดเ้ารควารเหราะเร เนือ่งจากเภาวะอากาศ, การเรอืง, เามการ

บนิ,  การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหมุด เป็นเน้ โดมรเิอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดมทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีม่นโดม

ค านงึถงึผลประโมชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีม่วงดค้รบถว้นเารโปรแกรร 
 
เงือ่นงขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะเอ้งรจีานวน 20 ทา่นขึน้งป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดมทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดย
ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้เอ้งออกเ ัว๋โดมเารภามในประเทศ กรณุาเดิเอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ รฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะงรร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้เ ิน้  
3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 25,000 +4,000บาท =29,000 บาท 
กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  
- กรณีบรษัิทตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทาง ทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**เ าคญั **ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง  )จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า  6  เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ และ
จ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากว่า 3หนา้ ** (กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ

ไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ  **กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า  
4.การมกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
5.อเัราคา่บรกิารนีร้วร  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้  

2. ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพัก
เมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล**    
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า เามการบนิกาเาร ์แอรเ์วม ์น า้หนกั 30 กโิลกรรั ถอืขึน้เครือ่งงด ้7กโิลกรรั และค่าประกันวนิาศภัย
เครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  
6.การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯงดจ้ดัท าแผนประกนัภมัการเดนิทางเ าหรบัผูเ้ดนิทางงปเา่งประเทศ กบั MSIG แบบ
แผนประกนัภมัแบบ EASY3 โดมจะรคีวารคุร้ครองเบือ้งเน้ ดงันี ้ 
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ15-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ1-14 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศผูเ้อาประกนัทีม่อีาย ุ1-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บาท ผูเ้อาประกันทีม่อีายุ 76-80 ปี
บรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทยผูเ้อาประกันภัยทีม่อีายุ1-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บาท ผูเ้อาประกันทีม่อีายุ 76-80 ปี
บรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ 
ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่ังคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกันเฉพาะอบุัตเิหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษา
เงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด์ MSIG ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความ
ประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 







 
6.อเัราคา่บรกิารนีง้รร่วร  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
6. คา่ทปิงกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 EURO เอ่ทรปิ เ าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แเค่วารประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
7. งรร่วรคา่วซีา่วซีา่เชงเกน้  4,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรณีวซีา่งรง่ดร้บัการอนรุเัจิากเถานทเู)วซีา่งรผ่า่น( และทา่นงดช้ าระคา่ทวัรร์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่มทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารมืน่วซีา่/คา่รดัจ าเ ัว๋เครือ่งบนิ )กรณีออกเ ัว๋แลว้ ( 

 
7.หรามเหเ ุ: กรณุาอา่นศกึษารามละเอมีดท ัง้หรดกอ่นท าการจอง เพือ่ควารถกูเอ้งและควารเขา้ใจเรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษิทั ฯ และเรือ่ทา่นเกลงชาระเงนิรดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หรดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นงด้
มอรรบัเงือ่นงขขอ้เกลงเา่งๆ ท ัง้หรด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกัน
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกนัภมั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว ตาม
พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ งรง่ดค้รอบคลรุถงึ เขุภาพ การเจ็บงขง้ดป่้วม ทา่นสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้
และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์ (ท่านสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหว่าง
การเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทั่วไปและควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ดนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกเารประกอบการมืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้( ประเทศเเปน) 
ระมะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่10 -วนัท าการ 15 

 **กรณีผูเ้รคัรเคมเแกนลามนิว้รอืภามใน 3 ปี กรณุาเดิเอ่เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ของทวัร ์ ** โปรด

ด าเนนิการเารค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากเถานทเูรกีารเปลีม่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นงข 
รวรถงึเอกเารทีใ่ชเ้ าหรบัมืน่ค ารอ้งขอวซีา่อมูเ่ป็นประจ า 

 
 

1. พาเปอรเ์ โดยมอีายุไม่ต ่ากว่า   6  เดอืน  ก่อนวันหมดอาย ุโดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมจี านวนหนา้

เหลอือยา่งนอ้ย 2- 3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทตูตดิหนา้วซีา่   )หากมอีายไุมเ่พยีงพอ กรุณาด าเนนิการท าพาสปอรต์เล่มใหม ่กอ่น

จัดส่งใหก้ับเจา้หนา้ที  ( หากผูส้มัครเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลักฐานใหก้ับทางบรษัิททัวร ์     เพือ่น าไปแสดงต่อ

สถานทตู 
 

2. รปูถา่ม  รูปเหีนา้เรง  ฉากหลงัเขีาว  ขนาด   2 x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm   จ านวน2ใบ  รูปถ่ายมอีายไุมเ่กนิ   3 เดอืน  หา้ม

ตกแตง่รปู,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดับ,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

   )ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80 % ของขนาดภาพ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เอกเารเว่นเวั )ถา้มี(  

 - ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบตัรขา้ราชการ )ภาษาไทย(  
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี้ 
 - ส าเนาทะเบยีนสมรส /ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร ) กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ( 
 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ -สกลุ )ถา้เคยมกีารเปลีย่น(  
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ปี18 (ารดาเดนิทางไปดว้ยบดิาและม) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น /ส าเนาสตูบิตัร  
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ปี18 (มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง/บดิา) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น /ส าเนาสตูบิตัร  
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา -มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมให ้

บตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดาบดิา 
หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา  จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับบุคคลทีส่าม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุน
ค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต  /อ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของท่าน 
 )พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์   (มารดา-ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา /โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต  ลงนามและประทับตรา
รับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ บดิามารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทาง-
  รับยืน่วซีา่ไปแสดงตัวพรอ้มกับบตุร และเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ทีท่ีก่รณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง  จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่  และมกีาร
สลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัเอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจบุนั (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่งป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิททีท่่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุ

ต าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ริม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยโุรป (โดยไมต่อ้งระบชุ ือ่ประเทศ 

ใหใ้ช ้ European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนามผูม้อี านาจ

อยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

4. 2  กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ  ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้  )พค . 0403 (, หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ  )DBD (,  )คัด
ส าเนาไมเ่กนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ(  

 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรมีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเท่านัน้ สถานทูตไม่รับพจิารณาบัตร

นักเรยีน, ใบประกาศนยีบตัร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

4.4 กรณีทีเ่กษมีณอามจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
 

4. 5 กรณีเป็นแรบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ)กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ(, หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  ในกรณีที่
ไมไ่ดเ้ดนิทางรว่มกนักบัสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม)ี Sponsor Letter) ระบชุือ่-สกลุ    วัน เดอืน ปีเกดิ 
ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกนั จดหมาย)ชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้( 



 

4. 6  กรณีกจิการทีง่รง่ดจ้ดทะเบมีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ  )Freelance (, ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ฯลฯ 
จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหล่งทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรอืเอกสาร

ประกอบ อาท ิรปูถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้  )จดหมาย ชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้( 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่มเอง ใชส้ าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรอืส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากประจ า  )บญัชสีว่นตัว( รายการ

เดนิบัญชยีอ้นหลัง 6  เดอืน  )กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้ -ออก สม ่าเสมอ  ( และมยีอดเงนิ

คงเหลอือยูใ่นบัญชนัีน้ๆไมต่ ่ากว่า 6 หลัก  เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายไดอ้ยา่งไม่
เดอืดรอ้นเมือ่ทา่นเดนิทางกลับสูภ่มูลิ าเนา 

 

 

5. 2 ผูเ้ดนิทางงรง่ดอ้อกคา่ใชจ้า่มเอง  เขยีนจดหมายชีแ้จงความสัมพันธร์ะหว่างตนกับผูเ้ดนิทาง  )Sponsor Letter ( พรอ้ม
แนบหนังสอืรับรองการเงนิ ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยท์ีม่รีายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง กรณุาเลอืกบญัชทีีม่ปีระวัต)ิ เดอืน 6
(ออก สม า่เสมอ-ดนิบญัชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้การเ 
 

 ทัง้นี้ ผูท้ีส่ามารถสนับสนุนค่าใชจ้่ายใหผู้เ้ดนิทางได ้ตอ้งเป็นบดิา / มารดา  / พีน่อ้งทอ้งเดยีวกัน สายเลอืดเดยีวกัน-

เทา่นัน้!! กรณุาระบ ุชือ่ สกลุ ลงในจดหมายชีแ้จง้เป็นภาษาองักฤษ-และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทาง 
 

หมายเหต:ุ หากสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยไ์มส่มบรูณ์  ) Bookbank( หรอืมปีระวตักิารเดนิบญัชไีมค่รอบคลมุตามเงือ่นไขทีก่ าหนด 
ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ )Bank Statement( 

 

กรณุาปรบัเรดุบญัชเีงนิฝากออรทรพัมใ์หแ้เดงเป็นมอดลา่เดุ ภามใน 1-2 วนั กอ่นวนันดัหรามมืน่วซีา่ 
** เถานทเูงรร่บัพจิารณาบญัชกีระแเรามวนั บญัชเีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 

6. แบบฟอรร์กรอกขอ้รลูเ าหรบัมืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วีซา่  กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ  เนื่องจาก
บรษัิทฯ ตอ้งน าส่งขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอวซีา่  และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ  /ขอ้มูล
สว่นตัวแทนผูส้มัครได ้ หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มลูของท่านเป็นเท็จ  ขอ้มลูไมถู่กตอ้งกับความเป็นจรงิ /ท่านอาจถูกปฏเิสธวซีา่ 
หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิมดัจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี!! หาก
ด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะ
ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
 

 บางกรณี สถานทตูอาจมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์ผูส้มัครบางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามที่
สถานทตูนัดหมาย )โปรด แตง่กายสภุาพ( ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอ านวยความสะดวกแกท่า่น ตลอดทัง้ชว่ยประสานงาน
กบัทางการสถานทตู และหากสถานทูตมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความร่วมมอืใหท้่านจัดสง่เอกสาร
ดังกลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทตูเชน่กนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซีา่แลว้  ทางบรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทูตเพือ่พจิารณาต่อวซีา่ของท่าน 
เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 
 

เอกเารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการมืน่ค ารอ้งขอวซีา่ เอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 
พรอ้รแนบเ าเนาฉบบัภาษางทม (โดมงรจ่ าเป็นเอ้งเซ็นรบัรองเ าเนาถกูเอ้ง)  

เพือ่ควารเะดวกในการมืน่วซีา่ กรณุาจดัเเรมีรเอกเารใหเ้รบรูณ์ และทางบรษิทังรร่นีโมบามรบัแปลเอกเาร 
 

 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (สาธารณะรัฐสเปน) 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

 

1. ชือ่ - นามสกลุ )ภาษาไทย (       ............................................................................................ ........ 

2. ชือ่ - นามสกลุ )ภาษาองักฤษ (   ............................................................................................ ........ 

3. ชือ่ - สกลุเดมิ )ตอนเกดิ  (    ......................................................................................... .......... 

4 .เพศ    ชาย          หญงิ 



5 .ทีอ่ยูปั่จจบุนั  ตรงตามส าเนาทะเบยีนบา้น  )ภาษาองักฤษ(  

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

.................................... .............รหัสไปรษณีย์  .................... อเีมลแ์อดเดรส  ............................................. . 

โทรศัพทม์อืถอื  .......................................................  ... โทรศัพทบ์า้น  ..........................................................  

6 .อาชพีปัจจบุนั ....................................................  

    ต าแหน่งงาน )ตรงกบัที่ระบใุนหนังสอืรับรองการงาน ( ......................................................................  

7. ชือ่สถานทีท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย )หากประกอบกจิการคา้ขาย  โปรดระบอุยา่งชดัเจน( 

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

ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ...........................................................................................................................................  

รหัสไปรษณีย ์ ............. โทรศัพทท์ีท่ างาน /โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ....................... ............อเีมล์ ..........................  

8. รายไดต้อ่เดอืน  ........................................................... บาท 

9 .สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣    แตง่งาน )ไมจ่ดทะเบยีน(  

  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสามี -ภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู ่

10.  ชือ่ -สกลุคูส่มรส )ถา้มี  ............................................. (วั น/เดอืน/ปี เกดิ ................  สถานทีเ่กดิ  .....................  

11.  ชือ่ -สกลุ ของบดิา   ..................................................... วัน /เดอืน/ ปี เกดิ ................. สถานทีเ่กดิ  ......................  

12.  ชือ่ -สกลุ ของมารดา   ..................................................วั น/เดอืน/ปี เกดิ ................  สถานทีเ่กดิ  ......................  

13. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี ้

      เลขพาสปอรต์  ..................... วันออก  ..................... วันหมดอายุ  .................. ออกให ้ณ ประเทศ  ...................  

14. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์ )ทีท่่านใชแ้สดงกบัสถานทตูเพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ (  

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

15. วซีา่ Schengen ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา  )โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวซีา่ ...............................................( 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที่  ..............................................  ถงึวันที่  ..................................................  

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  )กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ (  ……………………………………… 

17.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

     ไมเ่คย เคย  )เหตผุลในการปฏเิสธ( .................................................................  

18 .ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้ ้ องขอ 

            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้  ) บดิา -มารดา/ ญาติ /บรษัิท/องคก์ร ) 

     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุือ่ ................................................... .......... 

   บตัรเครดติ    ความสมัพันธ ์ ................................................... ......... 

   เงนิสด 

 

 หมายเหต:ุ หากจัดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่จากทางสถานทูตกรณีวซีา่ของ
ทา่นไมไ่ดรั้บการอนุมัตทัินตามก าหนดวนัเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณ ี
 

 เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 - กรณุาจัดสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่  )เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร์ (     พรอ้ม

จัดส่งใหก้ับบรษัิทฯทันที !! หากด าเนินการล่าชา้  อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวีซ่า บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์   ไม่

รับผดิชอบทกุกรณี 



 - กรุณากรอกแบบฟอร์มใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้มูลที่ท่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารที่จะใชย้ื่นสถานทูต 
เนื่องจากขอ้มลูทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนนิการน าสง่สถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าสง่ขอ้มลูทีไ่มส่อดคลอ้งกับ
ความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  -  หากหน่วยงานยังไมส่ามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของท่านใหช้ดัเจน  )ระบุ

เป็นภาษาองักฤษ (ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ และวันเดอืนปีทีเ่ริม่งาน 
 

 เมือ่ทา่นไดรั้บยนืยันการเดนิทางใบนัดหมาย/ส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 
  - กรณุาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง )Passport) และเอกสารฉบบัจรงิส าหรับยืน่วซีา่ใหก้ับบรษัิทฯ อยา่งชา้ไมเ่กนิ 2  สัปดาห์  กอ่น

ถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 
          - ทา่นจ าเป็นต ้องน าสง่ หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดูประวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 

 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีง
ตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


