
 

 
 

 
 

 

 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 

EY751 MONO SPAIN สเปน มาดริด บาร์เซโลน่า 



 

 
 

 วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็ก0-2 ปี 

(ไม่เสริมเตียง)  
พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง หมายเหตุ 

18 – 24 พฤศจิกายน 2562 36,888 
)เด็กไม่เกิน2ขวบ/Infant 

50% ของราคาทัวร์( 

12,500 25  

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

**ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า 4,000 บาท** 

 

วันที่หนึ่ง         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานอาบูดาบี    

14.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่าง

ประเทศขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินเอทิฮัด 

โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้าน

เอกสาร ออกบัตรโดยสารและโหลดกระเป๋าสัมภาระ 

18.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

เที่ยวบินที่ EY405 ** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง 20 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

22.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 

 

วันที่สอง          สนามบินมาดริดบาราคัส – กรุงมาดริด – พระราชวังหลวงแห่งเมืองมาดริด – ย่านพลาซ่า เดอ เอสปาน 

                                                                                                                      อาหารเที่ยง,เย็น 

02.10 น. ออกเดินทางต่อโดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY075**ใช้เวลาบินประมาณ 8 ชั่วโมง 15 นาที บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน**  

07.25 น.       เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมาดริดบาราคัส กรุงมาดริด ประเทศสเปน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย

ประมาณ 5 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  น าท่านผ่านพิธีตรวจ

คนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้น น าท่านสู่ กรุงมาดดริด)MADRID( เมืองหลวงของประเทศสเปน ตั้งอยู่ใจ 



 

 
 

 

กลางแหลมไอบีเรียนในระดับความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัยล้ ายุค ที่ซึ่งกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ได้

ทรงย้ายทีป่ระทับจากเมืองโทเลโดมาไว้ที่นี่และประกาศให้มาดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ยกเว้นช่วงปี ค.ศ. 1601 

- 1607 เมื่อพระเจ้าฟิลลิปที่ 3 ได้ย้ายไปที่เมืองบายาโดลิด มาดริดได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง

ในโลก จากนั้น น าท่านชม พระราชวังหลวงแห่งเมืองมาดริด )Royal Palace of Madrid( ซึ่งตั้งอยู่บน

เนินเขาริมฝั่งแม่น้ าแมน

ซานาเรส สวยงามโอ่อ่า

อลังการไม่แพ้พระราชวัง

ใ ด ใ น ท วี ป ยุ โ ร ป 

พระราชวังหลวงแห่งนี้

สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1738 

ด้วยหินทั้งหลังในสไตล์บา

โรค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่างๆกว่า 2,830 ห้อง ซึ่ง

นอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็นคลังเก็บภาพเขียนชิ้นส าคัญที่วาดโดยศิลปินในยุคนั้น รวมทั้ง

สิ่งของมีค่าต่างๆอาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เครื่องใช้, อาวุธ จากนั้น น าท่านชมอุทยานหลวงที่มีการ

เปลี่ยนพันธุ์ไม้ทุกฤดูกาล ชมอนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปนที่ตั้งอยู่เหนืออนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้ใน

สวนสาธารณะ บริเวณด้านหน้าของพระราชวังเป็นอุทยานหลวงที่มีการเปลี่ยนพันธุ์ไม้ทุกฤดูกาล  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ม้ือที่1 เมนูอาหารจีน  

บ่าย จากนั้น น าท่านเดินทางสู่  ย่านพลาซ่า 

เดอ เอสปาน่า)Plaza De Espana( เป็น

จัตุรัสที่ส าคัญของเมือง มีลักษณะเป็นกลุ่ม

อาคารครึ่งวงกลม สร้างด้วยสถาปัตยกรรม

แบบสเปน ยิ่งใหญ่ มีน้ าพุตั้งอยู่ตรงกลาง 

น่าประทับใจ มีตราประจ าจังหวัดไล่เรียง

ตามตัวอักษร เป็นที่ที่ เอาไว้พบปะ ท า

กิจกรรม นั่งพักผ่อน จัดแสดงงานกลางแจ้งต่างๆ ที่ส าคัญของเมือง เป็นที่ตั้งของร้านค้าและห้างสรรพสินค้า 



 

 
 

 

  ใหญ่มากมาย บริเวณเดียวกันเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์หมีกับต้นสตรอเบอรี่ )Statue of the Bear and 

Strawberry Tree( สัญลักษณ์ส าคัญของเมืองมาดริดอีกด้วย 

ค่่า   รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร ม้ือที่2 เมนูอาหารท้องถิ่น 

น าท่านชม ระบ่าฟลามิงโก้ อันลือชื่อด้วยจังหวะกระทืบเท้ามันๆ ในสไตล์ของ

สเปน ศิลปะท่ีมีรูปแบบซับซ้อนทั้งเพลงดนตรีและการเต้นร าซึ่งเป็นศิลปะประจ า

ชาติและสร้างชื่อของชาวสเปน  

  ที่พัก: Senator Barajas Hotel  4 *หรือระดับใกล้เคียงกัน  

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวัน

เดินทาง) 

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟร์ หรือมี

เทศกาลส่าคัญต่างๆ 

 

วันที่สาม         เมืองโตเลโด– มหาวิหารแห่งโตเลโด – Las Rozas Village Outlet                   อาหาร เช้า,เที่ยง                                                                                                                                                    

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ม้ือที่3 

น าท่านเดินทางสู่   เมืองโตเลโด )Toledo( 

(ระยะทาง73กม. 1ชั่วโมง15นาที) เมืองแหงนี้

ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน มีทัศนี

ภาพที่สวยงาม แม่น้ าเทกัส (Tagus River) ไหล

ผ่ านเมือง มีมรดกทางประวัติ ศาสตร์ และ

วัฒนธรรมอย่างมากมายในฐานะหนึ่งในเมือง

หลวงของจักรวรรดิสเปน รวมทั้งยังเป็นสถานที่ที่

ปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมของชาวคริสต์ ชาวยิว และชาวมัวร์อยู่ร่วมกันอีกด้วย บุคคลและศิลปินที่มีชื่อเสียง

หลายคนต่างเกิดและเคยพ านักอยู่ในเมืองนี้ เช่น การ์ซีลาโซ เด ลา เบกา, พระเจ้าอัลฟอนโซที่ 10 และเอลเกร 



 

 
 

 

โก ในปี ค.ศ. 2005 ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์ การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 

1986 จากนั้น น าท่านชม  มหาวิหารแห่งโตเลโด )Toledo 

Cathedral)ถ่ายรูปด้านนอก เนื่องจากเป็นวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 

2 ของประเทศสเปน รองจากมหาวิหารแห่งเมืองเซบีญ่า ที่สร้าง

ตั้งแต่ ศตวรรษที่ 13 ความงดงามอลังการ สไตล์โกธิก ตกแต่ง

อย่ างงดงามวิจิ ตรด้วยไม้แกะสลัก  จากนั้น  น าท่ านชม 

ปราสาทอัลคาร์ซา)Alcazar Castle)ถ่ายรูปด้านนอก ซึ่งเป็น

อาคารทรงสี่เหลี่ยมและมียอดที่ มุมทั้ง 4 มุม ปราสาทแห่งนี้ก่อสร้างด้วยศิลปะเรอเนสซองซ์ในคริสต์ศตวรรษที่ 

16 และเป็นที่ประทับของ จักรพรรดิการ์โลสที่ 1 (Carlos I) หรือชาร์ลส์ที่ 5 (Charles) สถานที่แห่งนี้ใน

ปัจจุบันเป3นพิพิธภัณฑ์ทางการทหารและเป็นห้องสมุดของแคว้นกัสตียาลามันชา  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ม้ือที่4  

บ่าย น าท่านสู่ Las Rozas Village Outlet อิสระให้ท่านเดินเล่นเลือกซ้ือสินค้ามีกว่าร้อยร้านค้า อาทิ เช่น Amani, 

Barbour, Coach, Diesel, Furla, Onisuka Tiger,Polo Ralph lauren, Hugo Boss, Samsonite, Camper, 

Burbury, Superdry, Tag Heuer, Bvlgari, Calvin Klein ฯลฯ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือไม่เป็นการ

รบกวนเวลาช้อปปิ้ง 

  ที่พัก: Senator Barajas Hotel  4* หรือระดับใกล้เคียงกัน  

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟร์ หรือมี

เทศกาลส่าคัญต่างๆ 

 

วันที่สี ่             เมืองซาราโกซ - มหาวิหารซานตา มาเรีย เดอร์ฟิวลาร์ – เมืองบาร์เซโลน่า        อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น                                        

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  ม้ือที่5  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาราโกซา)Zaragoza( (ระยะทาง314กม. 4ชั่วโมง45นาที) เมืองใหญ่ในแคว้นชื่อ

เดียวกัน เป็นเมืองที่มีชื่อในเรืองนิทานและต านานพ้ืนบ้าน และอาหาร ภายในเมืองนั้นมากไปด้วยสถานที่ 



 

 
 

 

ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากด้วยสถาปัตยกรรมหลากรูปแบบจากศิลปะหลายสมัย นอกจากนี้ยังเป็น

เมืองที่มีภูมิทัศน์ทีผ่สมผสาน มีทุ่งหญ้ากว้าง ป่าทึบ ทะเลทราย ไปจนถึงแนวทิวเขา ได้บรรยากาศที่

หลากหลายในเมืองเดียว 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ม้ือที่6 อาหารจีน 

บ่าย น าท่านชม มหาวิหารซานตา มาเรีย เดอร์ฟิวลาร์ 

) Basílica de Nuestra Señora del Pilar( 

ถ่ายภาพด้านนอก เป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกาย

โรมันคาทอลิก โดยมหาวิหารถูกสร้างขึ้นอย่างงดงาม

ที่สร้างในแบบสถาปัตยกรรมสไตล์บาร็อคตามต านาน

สมัยแรกเริ่มของพระศาสนจักรกล่าวไว้ว่า อัครสาวก

ยาคอบหรือเซนต์เจมส์ (St. Apostle James the greater) นักบุญผู้นิพนธ์พระวรสารแห่งซีซาเรากุสต้า 

(Caesaraugusta เป็นชื่อเดิมของเมืองซาราโกซ่า) ในระยะเริ่มแรกนั้นงานเผยแพร่ธรรมของท่านไม่ได้เกิดผล

มากมายนักจนกระทั่งท่านเห็นพระนางมารีมาปรากฎเพ่ือชักชวนท่านไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ในนิมิตนั้นพระนาง

ปรากฎอยู่บนเสาที่ถูกแบกมาโดยหมู่เทพนิกร และเชื่อกันว่าเป็นเสาศักดิ์สิทธิ์ต้นเดียวกับที่เป็นที่เคารพนับถือ

กันในซาราโกซ่า ต่อมาคริสต์ศาสนิกชนนิยมมากราบไหว้ขอพรจากพระแม่มารีให้หายจากอาการเจ็บป่วย เป็น

จ านวนมาก 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองบาร์เซโลน่า)Barcelona((ระยะทาง300 กม.4ชั่วโมง30นาที) เมืองหลวงของแคว้นคา

ตาโลเนียของสเปน เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นจุดหมายแห่งการท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้เด็ดขาด เพราะภายในเมือง

บาร์เซโลน่านั้นเป็นที่ตั้งของมรดกโลกมากถึง 8 แห่ง มากมายไปด้วยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่และยาวนาน ซึ่ง

บาร์เซโลน่านั้นได้เริ่มก่อตั้งเป็นเมืองตั้งแต่ยุคโรมัน ก่อนจะก้าวขึ้นเป็นหัวเมืองหลักในช่วงยุคกลางเป็นต้นมา 

ในตัวเมืองนั้นจะมากมายไปด้วย พิพิธภัณฑ์ โบสถ์ วิหาร อาคารเก่าแก่ที่กระจายอยู่ทั่วเมือง นอกจากนี้ยังมี

ย่านเมืองเก่า ตลาด และแหล่งช้อปปิ้ง ให้ได้เที่ยวชมกันอย่างจุใจทีเดียว 

ค่่า   รับประทานอาหารค่่า ม้ือที่7 เมนูอาหารท้องถิ่น 

  ที่พัก:  Front Air Congress Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน  

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 



 

 
 

 

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟร์ หรือมี

เทศกาลส่าคัญต่างๆ 

   

วันที่ห้า  เมืองบาร์เซโลน่า-มหาวิหารซากราดาแฟมิเลีย - สนามฟุตบอลของสโมสรบาร์เซโลน่า  อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น                   

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  ม้ือที่8  

 

น าท่านเข้าชมภายใน มหาวิหารซากราดาแฟมิเลีย)sagrada 

família( โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของเมือง โดยฝีมือการ

ออกแบบของ อันตอนี เกาดี สถาปนิกชาวคาตาลัน เป็นผลงาน

ที่เรียกว่า โมเดิร์นนิสโม เป็นงานศิลปะเฉพาะถิ่นและเป็น

อาร์ตนูโวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี 1882 

แม้กระทั้งจนถึงปัจจุบันก็ยังสร้างไม่แล้วเสร๊จ ถึงกระนั้น

องค์การยูเนสโก้ ก็ได้จัดให้เป็นมรดกโลก โดยมหาวิหารมี

ลักษณะสถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาไม่เหมือนที่ใดในโลกน า

ท่านเดินทางสู่สนามฟุตบอลของสโมสรบาร์เซโลน่า สนามกัม

นอว์)camp nou stadium(ถ่ายรูปด้านนอก ที่มีขนาดใหญ่

มาก โดยมีความจุผู้เข้าชมได้ถึงเกือบ 99,000 คน มีเวลาให้ 



 

 
 

 

ท่านได้ถ่ายรูปด้านนอกกับสนามฟุตบอล พร้อมทั้งเลือกซื้อของที่ MEGA STORE ของทีมบาร์เซโลน่า จากนั้น 

น าท่านขึ้นสู่จุดชมวิวของเมืองที่เนินเขา Montjuic เป็นเนินเขาในบาร์เซโลน่าที่มีทัศนียภาพอันงดงาม 

ทางด้านตะวันออกของเนินเขายังมีหน้าผาสูงชันซึ่งท าหน้าที่เป็นดั่งก าแพงเมือง ส่วนด้านบนเป็นที่ตั้งของป้อม

ปราการหลายแห่ง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ม้ือที9่ อาหารจีน 

บ่าย น าเดินทางสู่บริเวณ ถนน ลา รัมบลาส )La Ramblas( ถือเป็นถนนชื่อดังของเมืองบาร์เซโลน่า นอกจากจะ

สะอาดสะอ้านและมีต้นไม้คอยสร้างความร่มรื่นให้ตลอดทางแล้ว ยังมีร้านค้ามากมาย โดยที่ปลายสุดของถนน

สายนี้เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส Christopher Columbus ผู้ค้นพบทวีปอเมริกาในปี ค.ศ.

1492   ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าและเสื้อผ้าแบรนด์เนมตามอัธยาศัย  

ค่่า   รับประทานอาหารค่่า ม้ือที่10 อาหารท้องถิ่น 

  หลังอาหารน่าท่านเดินทางเข้าที่พัก  

   ที่พัก:  Hotel FrontAir Congress Barcelona 4*หรือระดับใกล้เคียงกัน 

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

**ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมในบราติสลาว่าติดงานแฟร์ หรือ

มีเทศกาล**  

 

วันที่หก           สนามบินบาร์เซโลน่า – ท่าอากาศยานอาบูดาบี                                              อาหาร เช้า  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  ม้ือที่11  

จากนั้น น าเดินทางสู่ สนามบินบาร์เซโลน่า เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี )Tax Refund(และเลือกซื้อ

สินค้าจากร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

10.35 น.        ออกเดินทางกลับสู่ท่าอากาศยานอาบูดาบี เที่ยวบินที่ EY050 

** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง 40 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

20.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 



 

 
 

 

23.55 น.        ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ EY406 

  **ใช้เวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 35 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน**  

 

วันที่เจ็ด      ท่าอากาศยานอาบูดาบี – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ         

08.55+1 น. เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

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

 

หมายเหตุ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, 
การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค่านึงถึง
ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจานวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กบับริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท่าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดย
ทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
3.การจองทัวร์และช่าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 25,000 +4,000บาท =29,000 บาท 
กรณุาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง  
- กรณีบริษัทต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทาง ท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามท่ีบริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 
**ส ำคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง )จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ และ

จ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ ากว่า หน้า3** (กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัท

จะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ **  กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 



 

 
 

 

4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  
และ กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงด
การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน 
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
5.อัตราค่าบริการนี้รวม  
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
   (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็นBusiness Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวัน
ได้)  
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับใกล้เคียงกัน ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพัก
เมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล**    
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. ค่าน้่าหนักกระเป๋า สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ น้่าหนัก 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัย
เครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ าสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียก
เก็บ  
6.การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท่าแผนประกันภัยการเดินทางส่าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ MSIG แบบแผน
ประกันภัยแบบ EASY VISA โดยจะมีความคุ้มครองเบื้องต้น ดังนี้  
- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ  
  ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 15-75 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 
  ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1-14 ปีบริบูรณ์  วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 
  ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 76-80 ปีบริบูรณ์  วงเงินคุ้มครอง 750,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศผู้เอาประกันที่มีอายุ 1-75 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 2,000,000 บาท ผู้เอาประกันที่มีอายุ 76-
80 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทยผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ1-75 วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท ผู้เอาประกันที่มีอายุ 76-80 
ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 
  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ 
ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษา 
 



 

 
 

 
เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ MSIG ได้  กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้ง
ความประสงค์มาที่บริษัทฯ 
 

6.อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน  
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม  
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 EURO ต่อทริป ส่าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้่าใจจากท่าน  
7. ไม่รวมค่าวีซ่าวีซ่าเชงเก้น  4,000 บาท 
 
กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต)วีซ่าไม่ผ่าน( และท่านได้ช่าระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า/ค่ามัดจ่าตั๋วเครื่องบิน )กรณีออกตั๋วแล้ว ( 
 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท่าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน
ลูกค้าและบริษัท ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
 



 

 
 

 
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   
12. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯ
ได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์  (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ใน
ระหว่างการเดินทางได้จากบริษัทประกันทั่วไปและควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัดนอกจากมี เอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  
14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
เอกสารประกอบการยื่นค่าร้องขอวีซ่าเชงเก้น)สาธารณะรัฐเช็ก(  

ระยะเวลาด่าเนินการพิจารณาวีซ่า10 -วันท่าการ 15 

 **กรณีผู้สมัครเคยสแกนลายนิ้วมือภายใน 3 ปี กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของทัวร์ **โปรดด่าเนินการตามค่าแนะน่า

ของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงข้อก่าหนดเงื่อนไข 

รวมถึงเอกสารที่ใช้ส่าหรับยื่นค่าร้องขอวีซ่าอยู่เป็นประจ่า 

1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ต่ ากว่า  6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจ านวนหน้า

เหลืออย่างน้อย 2- 3 หน้า เพ่ือให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า  )หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ 

 (ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าทีหากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์      เพ่ือน าไปแสดง

ต่อสถานทูต 

2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด2 x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5cm  จ่านวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน3 เดือน ห้าม

ตกแต่งรูป,ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่เครื่องประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 

    

3. เอกสารส่วนตัว )ถ้ามี(  

 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาบัตรข้าราชการ )ภาษาไทย(  

หากมีเอกสารอื่นๆ เพ่ิมเติม ท่านจ าเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนสมรส /ส าเนาทะเบียนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร ) กรณีคู่สมรสเสียชีวิต( 

 - ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล )ถ้าเคยมีการเปลี่ยน(  

กรณีเด็กอายุต่ ากว่า18ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาสูติบัตร  



 

 
 

 

กรณีเด็กอายุต่ ากว่า18ปี (มารดา ไม่ได้เดินทาง/บิดา) จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาสูติบัตร  

 - หนังสือยินยอมจากบิดา -มารดา/ส าเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา  

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจาก

มารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับ

ยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส านักงานเขต /อ าเภอตามหลักฐานที่อยู่ตาม

) ทะเบียนบ้านของท่านพร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต (มารดา-ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา/โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการ

เขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค าร้องขอวีซ่า 

บิดา มารดา จ าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับยื่นวีซ่า -กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง 

จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการท่างาน ที่ท างานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 

4.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทที่ท่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุ
ต าแหน่งงาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปี ที่เริ่มท างาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุชื่อประเทศ 
ให้ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบก าหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มี
อ านาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
4. 2 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาใบทะเบียนการค้า )พค.0403( , หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ )DBD(, )คัด

ส าเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ(  

4.3 กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตร

นักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 

4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 

4.5 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ)กรณีคู่สมรสเสียชีวิต(, หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณี

ที่ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จ าเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี) Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน เดือน ปี

เกิด ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน จดหมาย)ชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น( 

 



 

 
 

 

4. 6 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ )Freelance(, ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ 

จ าเป็นต้องเขียนจดหมายแนะน าตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการท างาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสาร

ประกอบ อาทิ รูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น  )จดหมาย ชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น( 

5. หลักฐานการเงิน 

5 .1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจ า  )บัญชีส่วนตัว (

รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน )กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า -ออก สม่ าเสมอ ( และมี

ยอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีนั้นๆไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้

อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนา 

5. 2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง 

 เขียนจดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง )Sponsor Letter( พร้อมแนบหนังสือรับรองการเงิน ส าเนาสมุด

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน ) เดือน 6

(ออก สม่ าเสมอ-เข้า 

 

 ทั้งนี้ ผู้ที่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทางได้ ต้องเป็นบิดา / มารดา / พ่ีน้องท้องเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน-

เท่านั้น!! กรุณาระบุ ชื่อ สกุล ลงในจดหมายชี้แจ้งเป็นภาษาอังกฤษ-และสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้เดินทาง 

 

หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่สมบูรณ์  ) Bookbank( หรือมีประวัติการเดินบัญชีไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขที่

ก าหนด ท่านจ าเป็นต้องขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ที่ออกจากธนาคารเท่านั้น )Bank Statement( 

 

กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้แสดงเป็นยอดล่าสุด ภายใน 1-2 วัน ก่อนวันนัดหมายยื่นวีซ่า 

 **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 

 

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่าหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น 

 เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง เนื่องจาก

บริษัทฯ ต้องน าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติค าร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ /อมูลข้  

ส่วนตัวแทนผู้สมัครได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง/ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า 

หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ่งขึ้น 

 



 

 
 

  

 เมื่อท่านช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! 

หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณ ี

 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ช าระไปแล้วทุกกรณี 

  

 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์

ตามที่สถานทูตนัดหมาย )โปรด แต่งกายสุภาพ( ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพ่ือไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้งช่วย

ประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้

ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพ่ือน าส่งสถานทูตเช่นกัน 

 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์น าเรียนสถานทูตเพ่ือพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 

เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 

 

เอกสารทุกฉบับท่ีใช้ประกอบการยื่นค่าร้องขอวีซ่า ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น !! 

พร้อมแนบส่าเนาฉบับภาษาไทย (โดยไม่จ่าเป็นต้องเซ็นรับรองส่าเนาถูกต้อง)  

เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น (สาธารณะรัฐสเปน) 

โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

1. (ชื่อ -นามสกุล )ภาษาไทย ...................................................................................................  

2. (ชื่อ - นามสกลุ )ภาษาอังกฤษ............................................................................................... ........ 

3. (ชื่อ -สกุลเดิม )ตอนเกิด..........................    .....................................................................................  

 4. เพศ   ชาย          หญิง 

 5. ที่อยู่ปัจจุบัน ตรงตามส าเนาทะเบียนบ้าน  )ภาษาอังกฤษ(  

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

......... ........................................รหัสไปรษณีย์   .................... อีเมล์แอดเดรส  ............................................. . 

โทรศัพท์มือถือ    .......................................................... โทรศพัท์บ้าน  ..........................................................  

6. อาชีพปัจจุบัน ........................................................ 

    ต าแหน่งงาน )ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน......................................................................  (  

7. ชื่อสถานที่ท างาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย )หากประกอบกิจการค้าขาย  โปรดระบุอย่างชัดเจน( 

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

ที่อยู่ที่ท างาน ...........................................................................................................................................  

รหัสไปรษณีย์  .............โทรศัพท์ที่ท างาน /โรงเรียน/มหาวิทยาลัย  ...................................อีเมล์ ..........................  

8. รายได้ต่อเดือน   ........................................................... บาท 



 

 
 

 

9.สถานภาพ       ⃣     โสด      ⃣   สมร ส  ⃣         แต่งงาน )ไม่จดทะเบียน(  

                         ⃣     หย่า  ⃣      ม่าย   ⃣     อยู่กินฉันสามี ภรรยา-    ⃣    แยกกันอยู่ 

10. ชื่อสกุล-คู่สมรส ........................................... วัน/เดือน/ปี เกิด  ................สถานที่เกิด  .....................  

11.  ชื่อ -สกุล ของบิดา   ..................................................... วัน /เดือน/ ปี เกิด .................สถานทีเ่กิด  ......................  

12.  ชื่อ -สกุล ของมารดา  ................................ ..................วัน/เดือน/ปี เกิด  ................สถานที่เกิด  ......................  

13. ท่านมี Passport เล่มเก่าหรือไม่ ถ้ามี ขอรายละเอียด ดังนี้ 

      เลขพาสปอร์ต  .... ................. วันออก   ..................... วนัหมดอายุ   .................. ออกให้ ณ ประเทศ  ...................  

14 . ยอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์ )ที่ท่านใช้แสดงกับสถานทูตเพ่ือยื่นค าร้องขอวีซ่า (  

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

15. วีซ่า Schengen ที่เคยได้รับในระยะเวลา 3  ปีที่ผ่านมา 

       โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า ............................................... 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ตั้งแต่วันที่  ..............................................  ถึงวันที่  ..................................................  

16. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้ 

                    ไม่เคย  เคย  กรุณาระบุวันเดือน/ปี ที่ด าเนินการ (หากทราบ) …………………………………………… 

17.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 



 

 
 

  

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

18 .ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้ องขอ 

            ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้  ) บิดา -มารดา/ ญาติ /บริษัท/องค์กร ) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุชื่อ ............................................................. 

   บัตรเครดิต    ความสัมพันธ์ ............................................................ 

   เงินสด 

 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูตกรณีวีซ่าของท่าน

ไม่ได้รับการอนุมัติทันตามก าหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณ ี

 

 เมื่อท่านได้จองท าการจองโปรแกรมทัวร์ และช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 - กรุณาจัดส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่า )เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์(     

พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์   ไม่

รับผิดชอบทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ยื่นสถานทูต 

เนื่องจากข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯจ าเป็นต้องด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้อง

กับความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการท างานของท่านให้ชัดเจน 

)ระบุเป็นภาษาอังกฤษ (ได้แก่ ชื่อบริษัท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ และวันเดือนปีที่เริ่มงาน 

  

เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทางใบนัดหมาย/ส าหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 



 

 
 

   

-          กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง )Passport) และเอกสารฉบับจริงส าหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ 

ก่อนถึงวันนัดหมายยื่นวีซ่า 

          -ท่านจ าเป็นต้องน าส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพ่ือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา 

 

 หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางที่
คอยให้บริการ และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


