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วันแรก
กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้
การต้อนรับพร้อมบริ การติดป้ายชื่ อพร้อมริ บบิ้นให้กบั กระเป๋ าทุกท่าน
วันที่สอง ดูไบ-บาเซโลน่ า - คัมป์นู - ถนนลารัมบลาส
02.25 น. ออกเดิ น ทางสู ่ เมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ เที่ยวบิ นที่ EK371
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
05.35 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
08.15 น. เดินทางสู ่กรุงบาเซโลน่ า ประเทศสเปน โดยสายการบิ นเอมิ เรตส์ เที่ยวบิ นที่ EK185 (บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
13.25 น. เดิ นทางถึ ง สนามบิ น บาเซโลน่ า ประเทศสเปน ผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมื องเรี ยบร้อยแล้ว น นาท่า น
เดินทางสู ่ เมื องบาร์เซโลน่า เมื องใหญ่อนั ดับสองของประเทศสเปน ทัง้ ใน ด้านนขนาดและประชากร ตัง้ อยูบ่ นฝั่งของ
แหลมไอบีเรี ยชายฝั่งทะเลเมดิ เตอร์เรเนี ย เป็ นเมื องสาคัญที่สุดของแคว้นคาตาลุนญ่า จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปหน้า
สนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาที่มี ชื่ อว่า คัมป์นู ตัง้ อยูท่ ่ ีเมื องบาร์เซโลนา แคว้นกาตาลุนญาประเทศ
สเปน เริ่ มก่อสร้างเมื่ อวันที่ 28 มี นาคม ค.ศ. 1954 อิ สระช้อปปิ้ งร้านขายของประจาสนามแห่งนี้ จากนั้นนาท่าน
ถ่ายรู ปหน้าสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาที่มีช่ ื อว่า คัมป์นู และนาท่านเที่ยวชม ถนนลารัมบลาส ที่
ปลายสุดของถนนสายนี้ เป็ นที่ตงั้ ของอนุ สาวรี ยค์ ริ สโตเฟอร์ โคลัมบัส ผูค้ น้ พบทวีปอเมริ กาในปี ค.ศ.1492 ที่ช้ ีออกไป
ทางทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยน และยังเป็ นตลาดดอกไม้และสิ นค้าพื้ นเมื อง ซึ่ งถนนเส้นนี้ ได้ช่ ื อว่าเป็ นถนนสายที่คึกคักสุ ด
ของเมื อง ไม่วา่ จะเป็ นการจับจ่ายซื้ อสิ นค้า หรื อเดินเล่นชมบรรยากาศเมื อง ให้เวลาท่านเดินเล่น ช้อปปิ้ ง อย่างเต็มที่
คา่
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านสูท่ ่ ีพกั  ณ Front Air Congress หรื อระดับเดียวกัน
วันที่สาม บาเซโลน่ า-ซากราดาฟามีเลีย-ซานตามาเรีย มอนต์เซอร์รตั -รูปปั้ นพระแม่มารีหน้าดา-ซาราโกซ่า
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านสู ่ ซากราดาฟามี เลี ย เป็ นสถาปัตยกรรมประจา
เมื องบาร์เซโลนาในประเทศสเปนที่ออกแบบโดยอันตอนี เกาดี สถาปนิ กชาวคาตาลัน เป็ นผลงานที่เรี ยกว่า โมเดิร์น
นิ สโม เป็ นงานศิ ลปะเฉพาะถิ่ นและเป็ นอาร์ตนู โวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โบสถ์แห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นตัง้ แต่ พ.ศ.2425
จนกระทัง่ ทุกวันนี้ ก็ยงั สร้างไม่เสร็ จสมบูรณ์
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางสู เ่ ขามองเซอร์รัต (Montserrat) ที่สูงถึง 1,236 เมตร
จากน้าทะเล ภูเขามองเซอร์รัต มีลกั ษณะรู ปทรงเป็ นหิ นตะปุ่มตะป่ าแปลกประหลาด ว่ากันว่าบริ เวณนี้ เดิ มเคยเป็ น
ทะเลมาก่อนเพราะยังมีซากเศษหอยอยูท่ ว่ ั ไป หิ นรู ปทรงประหลาดของยอดเขาก็คาดว่าเกิดจากแรงดันตามธรรมชาติ
นับล้านปี มาแล้ว อาณาบริ เวณที่ตงั้ ของวิ หารมองเซอร์รัตซึ่ งซ่อนตัวอยูบ่ นยอดเขาได้อย่างตระการตานั้น มี พ้ ื นที่
กว้างขวางจนทาให้ฉงนว่าเขานาวัสดุกอ่ สร้างมากมายขึ้นมาสร้างบนเขาที่สูงขนาดนี้ ได้อย่ างไร เหมื อนเมื องในฝ้นอ
ย่างไรอย่างนั้นเลยทีเดียว นาท่านเข้าชม วิ หารซานตามาเรี ย มอนต์เซอร์รตั จุ ดหมายปลายทางยอดนิ ยมของ
นัก ท่อ งเที่ ยวจากทัง้ ในและต่า งประเทศ เนื่ องจากภายในมหาวิ ห ารยังเป็ นที่ ประดิ ษ ฐานของ รูปปั้ นพระแม่มารี
ดา (Black Madonna หรือ black virgin) และยังมีความเชื่ อว่า ในบริ เวณมหาวิ หารหรื อในหุบเขาแห่งนี้ อาจเป็ นที่
ซ่อ นของจอกศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ตามตานานความเชื่ อในศาสนาคริ ส ต์อี กด้ว ย จากนั้นเดิ นทางต่อไปยัง เมื องซาราโกซ่า
Zaragoza เมื องใหญ่ศูนย์กลางทางการศึ กษาและศาสนาของประเทศ และเป็ นเมื องที่อยูร่ ะหว่างกลางของ 2 เมื อง
หลักทางการท่องเที่ยว บาร์เซโลน่า และ มาดริ ด
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านสูท่ ่ ีพกั  ณ Tryp Zaragoza หรื อระดับเดียวกัน
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วันที่สี่
เช้า

กลางวัน

คา่
วันที่หา้
เช้า

คา่

โทเลโด-ข้ามสะพานแบบโรมันดัง้ เดิม-มหาวิหารโทเลโด-มาดริด
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนา
ท่านเดินทางสู ่ เมืองโทเลโด (Toledo) อดีตเมื องหลวงเก่า
ของสเปนตัง้ แต่คริ สต์ศตวรรษที่ 13 เป็ นเมื องแห่งศูนย์กลาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสเปน ชื่ อเมื องหมายถึงการ
ผสมผสานของ 3 วัฒนธรรม คื อ คริ สเตียน, อิ สลาม
และฮี บรู ตัวเมื องตัง้ อยูบ่ นหน้าผาสู งเบื้ องล่างล้อมรอบไป
ด้วยแม่น้าตาโค (Tajo) ซึ่ งเหมาะแก่การป้ องกันการรุ กราน
จากข้าศึก
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเที่ยวชมเมื อง ข้ามสะพานแบบโรมันดัง้ เดิม (ปูเอนเต เดอัลกานตารา)
บนเนิ นเขาท่านจะเห็ นกัสตีโย เด ซาน เซร์บานโด ป้อมปราการ ขนาดใหญ่ท่ ีชาวโรมันสร้างขึ้นเพื่ อปกปักษ์รักษาเมื อง
นาท่านสู ่เขตเมื องเก่า ผ่าน ประตูเมื องปู เอร์ตาเดบิ ซากรา หนึ่ งในประตูเมื อ งที่มีความสาคัญที่สุด นาท่านชมการ
ผสมผสานของสถาปัตยกรรมอารบิค , มูเดฆาร์โกธิ ค เรเนสซองส์ นาท่านถ่ายรู ปด้านหน้า
มหา
วิ หารโทเลโด (Toledo Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิ คที่ ยิ่ งใหญ่สวยงามแห่งหนึ่ งของโลกใช้เวลาสร้าง
ยาวนาน แต่เดิ มชาวมุสลิ มใช้เป็ นสุ เหร่า ต่อมาได้กอ่ สร้างรู ปทรงแบบโกธิ คในปี 1226 และเพิ่มศิ ลปะแบบมูเดฆาร์
บาร็ อค และนี โอคลาสสิ ค จนแล้วเสร็ จสมบูรณ์ในอีก 300 ปี ถดั มา ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงามวิ จิตรด้วยไม้
แกะสลักและภาพสลักหิ นอ่อน มุ มด้านในเป็ นอัลคาซาร์ ผลงานของสถาปนิ กระดับสุ ดยอดในสมัยศตวรรษที่ 16
จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรู ปบริ เวณจุดชมวิวเพื่ อชมทิวทัศน์ของเมื องโทเลโด ซึ่งเป็ นทิวทัศน์ท่ ีจิตรกรชื่ อดังของสเปน เอล
เกรโก (Ei Greco) ได้เคยจาลองลงบนแผ่นภาพอย่างสวยงาม จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู ่กรุ งมาดริ ด เมื องหลวงของ
ประเทศสเปน ตัง้ อยูใ่ จกลางแหลมไอบีเรี ยน ในระดับความสู ง 650 เมตร เป็ นมหานครอันทันสมัยลา้ ยุค ที่ซ่ ึ งกษัตริ ย ์
ฟิ ลลิ ปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ ประทับจากเมื อ งโทเลโดมาที่ นี่ และประกาศให้มาดริ ดเป็ นเมื องหลวงใหม่ ยกเว้นในช่ว ง
ประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมื องมาดริ ดได้ช่ ื อว่าเป็ นเมื องหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ งในโลก
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านสูท่ ่ ีพกั ณ Holiday Inn Calle Alcala หรื อระดับเดียวกัน
เซโกเวีย-มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย- Las Rozas Village Outlet –มาดริด-ระบาฟรามิงโก
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่าน
เดิ นทางสู ่ เมื องเซโกเวี ย เป็ นเมื องหลักของจังหวัดเซโก
เบีย ในแคว้นคาสตีลและเลออนของประเทศสเปน ตัง้ อยู ่
บริ เ วณจุ ดบรรจบระหว่า งแม่น้ า เอเรสมา กับ แม่น้ า กลา
โมเรสณ เชิ งเขากวาดาร์รามา โดยขณะที่อยูภ่ ายใต้การ
ปกครองของชาวโรมันและชาวมัวร์ เมื องนี้ จึ งมีช่ ื อเรี ยกว่า
เซโกเบี ย นาท่านถ่ายรู ปกับ มหาวิ หารแห่งเมื องเซโก
เวีย และสะพานส่งน้าโรมันที่มีช่ ื อเสียง นาชมเขตเมื องเก่า
ซึ่งล้อมรอบด้วยกาแพงที่สร้างขึ้นตัง้ แต่คริ สต์ศตวรรษที่ 8 และได้รับการบูรณะในระหว่างคริ สต์ศตวรรษที่ 15 นาท่าน
เดินทางสู ่ Las Rozas Village Outlet ให้ทา่ นได้เดินเล่นเลื อกซื้ อสิ นค้ามีกว่าร้อยร้านค้า อาทิ เช่น Amani, Barbour,
Coach, Diesel, Furla, Onisuka Tiger,Polo Ralph lauren, Hugo Boss, Samsonite, Camper, Burbury,
Superdry, Tag Heuer, Bvlgari, Calvin Klein ฯลฯ (อิสระอาหารกลางวันเพื่ อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง) จากนั้น
นาท่านเดินทางกลับสูก่ รุ งมาดริ ด
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านชมการ แสดงระบาฟลาเมงโก้ โชว์ช่ ื อดังซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์
ของประเทศสเปน นาท่านสูท่ ่ ีพกั  ณ Holiday Inn Calle Alcala หรื อระดับเดียวกัน

รหัสทัวร์ : THC9-EK-EU-6-12MAR18H
วันที่หก
เช้า

กลางวัน

22.05 น.
วันที่เจ็ด
07.10 น.
09.40 น.
19.15 น.

มาดริด-พระราชวังหลวง-น้าพุไซเบเลส-พลาซ่า มายอร์
บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม น าท่า นชมภายในพระราชวังหลวงแห่ งสเปน แห่ง กษั ตริ ย์
ฮวน คาร์ลอส มีความสวยงามโอ่อา่ อลังการไม่แพ้พระราชวังอื่ นๆ ในทวีปยุโรป เนื่ องจากแนวความคิ ดเปรี ยบเทียบ
ความใหญ่โตของพระราชวังแวร์ซายส์ และความสวยงามของพระราชวังลูฟว์ ในฝรั่งเศส ตัง้ อยูบ่ นเนิ นเขาริ มฝั่งแม่น้า
แมนซานาเรส สร้า งขึ้ น ในปี ค.ศ.1735 ใช้เ วลาสร้า งถึ ง 25 ปี ออกแบบโดยสถาปนิ ก ชาวอิ ตาเลี ยน โดยการ
ผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียนประกอบด้วยห้องต่างๆ มากมายถึง 2,830 ห้อง (แต่เปิ ดให้เข้าชม
เพียง12ห้อง) ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็ นที่เก็บภาพเขียนชิ้นสาคัญ ที่วาดโดยศิ ลปิ นในยุคนั้น
รวมทัง้ สิ่ งของมี คา่ ต่างๆ อาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสื อ , เครื่ องใช้, อาวุธ ฯลฯ พร้อมชมความสวยงามของ
อุทยานหลวง อุทยานไม้ดอกไม้ประดับที่มีการเปลี่ยนพันธุไ์ ม้ทุกฤดูกาลทาให้มีความสวยงามทัง้ ปี
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านผ่านชม น้ าพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ที่สร้างอุทิศ
ให้แก่เทพธิ ดาไซเบลีน เป็ นสถานที่ท่ ีใช้ในการเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆของเมื อง ผ่านชมประตูชยั อาคาล่า (Puerta
De Alcala) ที่สร้างถวายพระเจ้าชาร์ลส์ท่ ี 3 นาท่านสู ่ พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor) ใกล้เขตปูเอต้าเดลซอล
หรื อประตูพระอาทิตย์ ซึ่งเป็ นจตุรัสใจกลางเมื อง นับเป็ นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย์) และยังเป็ น
ศูนย์กลางรถไฟใต้ดินและรถเมล์ทุกสาย นอกจากนี้ ยังเป็ นจุดตัดของถนนสายสาคัญของเมื องที่หนาแน่นด้วยร้านค้า
และห้างสรรพสิ นค้าใหญ่มากมาย ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดิ น ทางสู ่ เมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ เที่ยวบิ นที่ EK144
บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน
ดูไบ-กรุงเทพฯ
ถึง สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
เดินทางสู ่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK372
(บริ การอาหารและ เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริ การ
ราคา
กาหนดการเดินทาง

มีนาคม 2561 6-12 มี.ค. 61

เด็ก

พักเดี่ยว

อายุต่ ากว่า 12 ปี
ไม่มีเตียง

39,900

39,900

10,000
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อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าวีซา่ เชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรมมเนี ยมทุกกรณี )
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าบริ การหัวหน้าทัวร์ ไกด์ทอ้ งถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริ การท่องเที่ยวตามรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้อ งพัก พนักงานยกกระเป๋ า
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่ น (2 ยูโร / วัน / คน)
 คนขับรถท้องถิ่ น (2 ยูโร / วัน / คน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน)
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
2.
สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง
3.
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คื นมัดจาทัง้ หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
หมายเหตุ
1. บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ีผูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ท่ ีสูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็ บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมื อง
เป็ นต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นในทุกกรณี
4. เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

รหัสทัวร์ : THC9-EK-EU-6-12MAR18H
เอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น ยื่นสถานฑูตสเปน ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ
( ** ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตนเพื่อทาการสแกนลายนิ้ วมือ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่นดั หมาย** )
1. พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดื อน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ใน
กลุม่ เชงเก้นหรื อไม่ก็ตาม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่ อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวีซา่
2. รู ปถ่ายสี จานวน 2 ใบ ขนาด 1.5  2 นิ้ ว (ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้นและควรมีอายุ
ไม่เกิน 6 เดื อน)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนา
ทะเบียนสมรส (ถ้ามี/ ใบสูติบตั ร (ในกรณี ที่เด็กอายุตา่ กว่า18ปี )
4. หนังสื อรับรองการทางานจากบริ ษัทที่ทา่ นทางานอยู ต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
โดยระบุตาแหน่ง, อัตราเงิ นเดื อนในปัจจุบนั , วันเดื อนปี ท่ ีเริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่ อเดินทาง
ไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณี ท่ ีเป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อ
ใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดื อน (ฉบับภาษาอังกฤษ)
6. รายการเดิ น บัญ ชี ย อ้ นหลัง 6 เดื อ น(Statement) และ หนัง สื อ รับ รองการเงิ น จากธนาคาร (Bank
Certificate) ใช้ยื่นคู่กนั ออกโดยธนาคาร 15 วันก่อนยื่ นวี ซ่า ควรเลื อกเล่มที่มีการเข้าออกของเงิ นสม่ าเสมอ
และมีจานวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่ อแสดงให้เห็ นว่ามีฐานะการเงิ นเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
และสามารถที่ จะใช้จ ่า ยได้อ ย่า งไม่เ ดื อ ดร้อ น เมื่ อกลับ สู ่ภู มิล าเนา **สถานฑูตไม่ ร บั พิ จ ารณาบัญ ชี กระแส
รายวัน**
6.1 ผูเ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จา่ ยเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จา่ ยได้ ต้องเป็ น พ่อ แม่ พี่นอ้ ง ที่สามารถสื บ
ความสัมพันธ์ได้ หรื อ สามีภรรยา เท่านั้น) เอกสารที่ ต้องใช้เพิ่มเติม คื อ Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคาร
พร้อมกับ Statement ย้อนหลัง 6 เดื อนยื่ นคูก่ นั เท่านั้น ระบุช่ ื อเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จา่ ย) และระบุบชื่ อผู ้
เดินทาง ต้องสะกดชื่ อ– นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต เป็ นฉบับภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคาร 15 วันก่อน
ยื่ นวีซ่า และ ผูเ้ ดินทางจะต้องแสดงเอกสารสถานะการเงินขอตนเองด้วยเช่นกัน
7. กรณี ท่ ีเป็ นนักเรี ยน นักศึ กษา จะต้องมี หนังสื อรับรองจากทางสถาบันการศึ กษาเป็ นภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง)
เท่านั้น
8. กรณี ท่ ีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี เดิ นทางไปกับบิดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา,
มารดา และบุตรจะต้องไปยื่ นเรื่ องแสดงความจานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การ
อาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมื อชื่ อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
และต้องมาแสดงตัวพร้อมกันในวันยื่ นวีซ่า พร้อมเซ็นชื่ อในใบคาร้องขอวีซ่าต่อหน้าเจ้าหน้าที่ สถานฑูต
9. การบิดเบื อนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิ ให้เดิ นทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่ นคาร้องใหม่ก็ตอ้ ง
ชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมื อในการเชิญ
ท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้ บริ ษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
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10. กรณี ยกเลิกการเดิ นทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตเพื่ อให้อยูใ่ นดุลพิ นิจของ
สถานฑูตฯเรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษัท
11.เมื่ อท่านได้ชาระเงิ นมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ
ทางบริ ษัทฯจะขอถื อว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่ อนไขต่าง ๆ ของบริ ษัท ฯ ที่ได้ระบุโดยทัง้ หมด

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **
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แบบฟอร์มรายละเอียดเพิม่ เติม

(สาคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ ใช้เพือ่ นัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง
คาถามเป็ นภาษาไทย เพือ่ ให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคาถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานทีเ่ กิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปัจจุบนั ……………………………………………….……..
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีส่ ามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ทีอ่ ยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ทีอ่ ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ทีท่ างาน..........................................โทรสารที่ทางาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อื่น.....................................จานวน.................................
แหล่งที่มา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชื่อ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดทีเ่ กิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................

รหัสทัวร์ : THC9-EK-EU-6-12MAR18H
วีซ่าเชงเก้นทีเ่ คยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่ ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที.่ .........................................ถึงวันที.่ ...............................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพือ่ การขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผอู ้ ื่นออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................
ทีอ่ ยู่…………………………………………………………………………………..

สิง่ ทีช่ ่วยในการดารงชีพ
เงินสด
เช็คเดินทาง
บัตรเครดิต
ชาระค่าทีพ่ กั ล่วงหน้าแล้ว
ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว
อื่น (โปรดระบุ)

สิง่ ทีช่ ่วยในการดารงชีพ
เงินสด
เช็คเดินทาง
บัตรเครดิต
ชาระค่าทีพ่ กั ล่วงหน้าแล้ว
ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว
อื่น (โปรดระบุ)

**********************************************
หมายเหตุ : การอนุมตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกีย่ วข้องใดๆทั้งสิ้ น
ทั้งนี้ บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น

