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• เขา้ชมโบสถซ์ากราดา แฟมเิลยี (La Sagrada Familia) โบสถศ์ักดิ�สทิธิ�สัญลักษณ์ของเมอืง โดย

ฝีมอืการออกแบบของ อันตอน ีเกาด ี  

• ชมมหาวหิารซานตา มาเรยี เดอรฟิ์วลาร ์(Basilica of Our Lady of the Pillar)  แหง่ซาราโกซา่ 

• ชอ้ปปิ/งสนิคา้แบรนดเ์นม ที4 La Roca Village Outlet  

**อรอ่ยกบัเมน,ู,ขา้วผดัสเปน** 

        กาํหนดการเดนิทาง                                                                           

 เร ิ4มเพยีง 39,900.- 

 

 

HELLO BARCELONA 
สเปน  

7 วนั 4 คนื       
โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์(SQ) 
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วนัที4    8-14 ก.ค. 61   39,900.- 
วนัที4    5-11 ส.ค. 61 39,900.- 
วนัที4    23-29 ก.ย. 61 39,900.- 
วนัที4    7-13 ต.ค. 61 39,900.- 

 
 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที4ยง คํ4า 
โรงแรมที4พกั  

หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์ ✈ ✈ ✈  

2 สงิคโปร ์– บารเ์ซโลน่า – มอนตเ์ซอรรั์ต – ซาราโกซา่  ✈ O O DIAGONAL PLAZA  

3 ซาราโกซา่ – มหาวหิารซานตา มาเรยี เดอรฟิ์วลาร ์– บารเ์ซโลน่า  O O O 
CAMPANILE 
BARCELONA 

4 โบสถซ์ากราดา แฟมเิลยี – ถนน ลา รัมบลาส  O O X CAMPANILE 
BARCELONA 

5    เนนิเขา Montjuïc – La Roca Village Outlet  O X O CAMPANILE 
BARCELONA  

6 บารเ์ซโลน่า  – สนามบนิ     O ✈ ✈  

7 สงิคโปร ์– กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์

15.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์

สายการบนิสงิคโปร ์พบเจา้หนา้ที[คอยอํานวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

 

18.30 น.  ออกเดนิทางสูบ่ารเ์ซโลน่า โดยสายการบนิสงิคโปร ์เที4ยวบนิที4 SQ 979  

21.55 น. ถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์ เพื[อรอเปลี[ยนเครื[อง   

23.35 น. ออกเดนิทางตอ่สูบ่ารเ์ซโลน่า ประเทศสเปน เที4ยวบนิที4 SQ 388  

วนัที4สองของการเดนิทาง สงิคโปร ์– บารเ์ซโลนา่ – มอนตเ์ซอรร์ตั – ซาราโกซา่  

06.22 น.
  

ถงึสนามบนิสนามบนิเอล ปรตั (BCN) เมอืงบารเ์ซโลนา่ ประเทศสเปน  

(เวลาทอ้งถิ[นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั[วโมง และจะเปลี[ยนเป็น 6 ชั[วโมงในวันที[ 

28 ตลุาคม 2561) ผา่นขั /นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนั/นนําท่าน

เดนิทางสู่เมอืงมอนตเ์ซอรร์ตั (Montserrat) เมอืงหลวงของแควน้คาตาโล

เนยี อนัเป็นที[ตั /งของมหาวหิาร ซานตามาเรยี มอนตเ์ซอรร์ตั (Santa Maria 

de Montserrat) ตั /งอยู่ในหุบเขามอนตเ์ซอร์รัต (Montserrat Mountain) 

 
 
 
 

ระยะทาง 60 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม. 
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ภายในมหาวหิารยังเป็นที[ประดษิฐานของรูปปั/นพระแมม่ารดํีา (Black Madonna 

หรอื black virgin)  

เที4ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื/นเมอืง 
บา่ย นําท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงซาราโกซ่า (Zaragoza) เมืองใหญ่ศูนย์กลาง

ทางการศกึษาและศาสนาของประเทศ และเป็นเมอืงที[อยูร่ะหว่างกลางของบาร์

เซโลน่า และ แมดรดิ มคีวามโดดเด่นมากในเรื[องของลักษณะภูมปิระเทศที[มี

ความแตกตา่งกนั ไมว่า่จะเป็นหบุเขา ทะเลทราย ป่าหนาทบึ 

ระยะทาง 326 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.45 ชม. 
 

คํ4า รับประทานอาหารคํ[า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 นําคณะเขา้สูท่ี[พัก โรงแรม DIAGONAL PLAZA หรอืเทยีบเทา่  

    

วนัที4สามของการเดนิทาง     ซาราโกซา่ – มหาวหิารซานตา มาเรยี เดอรฟิ์วลาร ์– บารเ์ซโลนา่   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําทา่นเที[ยวชมเมอืงเกา่ซาราโกซา่ นําทา่นถา่ยรปูกบั มหาวหิารซานตา มาเรยี 

เดอรฟิ์วลาร ์(Basilica of Our Lady of the Pillar) เป็นมหาวหิารครสิตจักร

นิกายโรมันคาทอลิก โดยมหาวิหารถูกสรา้งขึ/นอย่างงดงามที[สรา้งในแบบ

สถาปัตยกรรมสไตลบ์าร็อค ตั /งอยูใ่นบรเิวณจตัรุสั Plaza del Pilar ซึ[งว่ากันว่า

เป็นจัตุรัสที[มขีนาดใหญ่ที[สุดของยุโรปอกีดว้ย จากนั/นนําท่านสู่ พลาซ่า เดอ 

เอสปัณญา่ Plaza de España จัตุรัสศูนยก์ลางแห่งเมอืงซาราโกซา่ แหล่ง    

ชอ้ปปิ/งที[รวมรา้นคา้ตา่งๆไวม้ากมาย อกีทั /งบรเิวณจัตรัุสยงัรายลอ้มดว้ยอาคารเกา่

ในรปูแบบนโีอคลาสสคิ   

 

เที4ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื/นเมอืง 

บา่ย ไดเ้วลาอันสมควรเดนิทางสู่เมอืงบารเ์ซโลน่า (Barcelona) นครใหญ่แห่ง   

คาตาลันยา และเมอืงสําคัญอนัดับ 2 ของสเปน  

 

ระยะทาง 309 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.30 ชม. 
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คํ4า รับประทานอาหารคํ[า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   

 เขา้สูท่ี[พัก โรงแรม CAMPANILE BARCELONA หรอืเทยีบเทา่   

วนัที4ส ี4ของการเดนิทาง   โบสถซ์ากราดา แฟมเิลยี – ถนน ลา รมับลาส 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําท่านเขา้ชมภายในโบสถซ์ากราดา แฟมเิลยี (La Sagrada Familia)  

โบสถ์ศักดิ�สทิธิ�สัญลักษณ์ของเมือง โดยฝีมือการออกแบบของ อันตอนี เกา

ดี สถาปนิกชาวคาตาลัน เป็นผลงานที[เรียกว่า โมเดริ์นนิสโม เป็นงานศิลปะ

เฉพาะถิ[นและเป็นอารต์นูโวที[มเีอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเริ[มสรา้งตั /งแต่ปี 1882 

แมก้ระทั /งจนถงึปัจจุบันก็ยังสรา้งไมแ่ลว้เสร๊จ ถงึกระนั/นองคก์ารยเูนสโก ้ก็ไดจั้ด

ใหเ้ป็นมรดกโลก โดยมหาวหิารมลีักษณะสถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาไม่

เหมือนที[ใดในโลก นําท่านผ่านชมปาร์ค กูเอล (Parque Guell) 

สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที[โชวผ์ลงานอันโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมของอัน

ตอนี เกาดี สิ[งปลูกสรา้งต่าง ๆ ที[ถูกลอ้มรอบดว้ยความร่มรื[นของตน้ไม ้ดว้ย

รูปแบบของสถาปัตยกรรมงานกระเบื/องที[เนน้รูปทรงธรรมชาตใินสสีันที[ตัดกัน ดู

โดดเดน่ แปลกตา และเป็นเอกลักษณ์อยา่งมาก ซึ[งไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดก

โลกจากองคก์ารยเูนสโก 

 

เที4ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย จากนั/นนําท่านเดนิเล่นบรเิวณ ถนน ลา รมับลาส (La Ramblas) ถอืเป็นถนน

ชื[อดังของเมอืงบารเ์ซโลน่า นอกจากจะสะอาดสะอา้นและมตีน้ไมค้อยสรา้งความ

ร่มรื[นใหต้ลอดทางแลว้ ยังมรีา้นคา้มากมาย โดยที[ปลายสุดของถนนสายนี/เป็น

ที[ตั /งของอนุสาวรยีค์รสิโตเฟอร ์โคลมับสั Christopher Columbus ผู ้

คน้พบทวปีอเมรกิาในปี ค.ศ.1492    

 

คํ4า อสิระอาหารคํ4า   

 เขา้สูท่ี[พัก โรงแรม CAMPANILE BARCELONA หรอืเทยีบเทา่   
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วนัที4หา้ของการเดนิทาง    เนนิเขา Montjuïc – La Roca Village Outlet 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําทา่นขึ/นสูจ่ดุชมววิของเมอืงที[เนนิเขา Montjuïc เป็นเนนิเขาในบารเ์ซโลน่าที[

มทีัศนียภาพอันงดงาม ทางดา้นตะวันออกของเนนิเขายังมหีนา้ผาสูงชันซึ[งทํา

หนา้ที[เป็นดั[งกําแพงเมือง ส่วนดา้นบนเป็นที[ตั /งของป้อมปราการหลายแห่ง       

นําท่านสู ่La Roca Village Outlet เชญิท่านชอ้ปปิ/งสนิคา้แบรนดเ์นมชั /นนํา

มากมาย อาท ิ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 

 
 
 
 

ระยะทาง 19 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 0.30 ชม. 
 

เที4ยง อสิระอาหารกลางวัน  

บา่ย ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงบารเ์ซโลนา่  

คํ4า รับประทานอาหารคํ[า ณ ภตัตาคาร อาหารพื/นเมอืง (ขา้วผดัสเปน)  

 เขา้สูท่ี[พัก โรงแรม CAMPANILE BARCELONA หรอืเทยีบเทา่    

วนัที4หกของการเดนิทาง บารเ์ซโลนา่  – สนามบนิ    

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.00 น. 
 

นําเดนิทางสูส่นามบนิ เพื[อใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษี (Tax Refund) และ

เลอืกซื/อสนิคา้จากรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

 

12.05 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ เที4ยวบนิที4 SQ 387  

วนัที4เจ็ดของการเดนิทาง      สงิคโปร ์– กรงุเทพฯ 

07.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิซางฮ ีแวะรอเปลี4ยนเครื4อง  

09.35 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเที[ยวบนิที[ SQ 972  

11.05 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

 
 
 



 BCN-SQ001    หนา้ 6 จาก 16 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที[จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยที[ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเที[ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที[กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั /งในกรณีที[ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํี/าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ[ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี[ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที[ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี[ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที[คณะไมค่รบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5.เมื4อทา่นทําการซืqอโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงื4อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีที4ลกูคา้ตอ้งออกต ัtวโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที4ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัqง 

มฉิะน ัqนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัqงสิqน 

 
 
 
 
 

โปรแกรม : HELLO BARCELONA 
สเปน 7 วนั 4 คนื       
โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์(SQ) 
 
 
กาํหนดวนัเดนิทาง:           8-14 ก.ค., 5-11 ส.ค., 23-29 ก.ย., 7-13 ต.ค. 61     

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 39,900.- 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ4มเตมิเรื4องโรงแรมที4พกั) 39,900.- 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี4ยนแปลงได ้ 

ท ัqงนีqข ึqนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที4ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั 

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย ์ขอสงวนสทิธิ�การยา้ยเมอืงที[เขา้พัก 

เชน่ กรณีที[เมอืงนั/นมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงที[ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลี[ยนตามความเหมาะสม 
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1. คา่ตั~วเครื[องบนิ ชั /นประหยัด ( Economy Class) ที[ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งื[อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที[ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที[ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามที[ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที[ทอ่งเที[ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงื4อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที4) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื[นไขกรมธรรม)์ 
** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซืqอประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรื4องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ4มเตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบีqยประกนัเร ิ4มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีqยประกนัเร ิ4มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที4มอีายตุ ัqงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

 

  

 

พกัหอ้งเดี4ยว เพิ4มทา่นละ 4,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 39,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ4มเตมิเรื4องโรงแรมที4พกั) 
39,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัtวเครื4องบนิ ลดทา่นละ  16,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสเปน 

(ผูย้ ื4นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ื4นวซีา่ในวนัยื4น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท ) 

ช ัqนธุรกจิเพิ4มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ4มตน้ที4ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื4อที4น ั4ง confirm เทา่น ัqน) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ4ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิารนีqรวม 

อตัราคา่บรกิารนีqไมร่วม 
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1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื[องดื[มที[สั[งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ/าหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ/น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที[สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํqามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที4สายการบนิมกีารปรบัขึqนราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ4งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศสเปน  

(ผูย้ ื4นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื4นวซีา่ในวนัยื4น เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ4น, พนกังานขบัรถ  (11 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 3 = 21 ยโูร ) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ[ม 7%  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชําระเงนิมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั[วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีที4น ั4งจะยนืยนัเมื4อไดร้บัเงนิมดัจํา

แลว้เทา่น ัqน 

2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี[เดนิทาง ที[มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื[อทําการจองควิยื[นวซีา่ ภายใน   

3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื[อไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที4ตอ้งการออกต ัtวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที[ ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครั/ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที[ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที[เกดิขึ/น 

5. การยื[นวซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรียมเอกสาร และมีขั /นตอนการยื[นวซี่าไม่เหมอืนกัน ทั /งแบบหมู่คณะและยื[น รายบุคคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื[อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที[ 

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นั[งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเที[ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั[วโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนื[องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั /งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

เง ื4อนไขการจอง 

เงื4อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที4เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที4เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จําเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที4เกดิขึqนจรงิ 
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1. การพจิารณาวซี่าเป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารที[ดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขึ/น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยื[นวซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบล่วงหนา้เพื[อวางแผนในการขอวซี่าของทา่น ซึ[งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที[ค่อนขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที[ศกึษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดําเนินเรื[องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที[ตนพํานักหรือ

ศกึษาอยูเ่ทา่นั/น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่[ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริ[มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ[ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยื[นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื[องจาก

ประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ[งในการยื[นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

สาํหรับตดิวซีา่ไมตํ่[ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที[ใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนั/นๆ และ

พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

 

 

 

 

1.   ทางบรษัิทไดส้าํรองที[นั[งพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตั~วเครื[องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิ�การเรยีกเก็บคา่มัดจําตั~วเครื[องบนิ ซึ[งมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตั~วเครื[องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามที[เกดิขึ/น 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นั[งที[ Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี[จะนั[งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที[สายการบนิกําหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ี[มรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ื[นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที[เครื[องบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ฉุกเฉินได ้(นํ/าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ี[มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ี[นั[ง    

Long leg ขึ/นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที[เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที[เชค็อนิเทา่นั/น 

 

 

 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึ/นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั /งหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้า่ยทั /งหมด 

ขอ้มลูเบืqองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื4นวซีา่และการยื4นขอวซีา่ 

ขอ้มลูเพิ4มเตมิเรื4องต ัtวเครื4องบนิและที4น ั4งบนเครื4องบนิ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
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5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัqงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจํานวนที4บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึqนไป) เนื[องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื[นที[เดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที[เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึ[งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื[อนการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั /งนี/ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที[ไม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตั~ว 

และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที[สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื4นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแลว้ 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที[เกดิขึ/นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื[นวซี่า / ค่ามัดจําตั~วเครื[องบนิ หรือค่าตั~ว

เครื[องบนิ (กรณีออกตั~วเครื[องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีที[กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัtวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัqงหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื[องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที[ ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัqงหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เนื4องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดี4ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละช ัqนกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ4งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื4องจากโรงแรมน ัqนไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บเงนิเพิ4มเตมิในกรณีที4อาจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื[องปรับอากาศเนื[องจากอยูใ่นแถบที[มอีณุหภมูตํิ[า  

3. กรณีที[มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ/นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�

ในการปรับเปลี[ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื[อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที[มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที[เป็นหอ้งเดี[ยวอาจเป็นหอ้งที[มขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่าง

อาบนํ/า ซึ[งขึ/นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั/นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูเพิ4มเตมิเรื4องโรงแรมที4พกั 
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**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื4นขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลี4ยนแปลงกฎและเอกสารการยื4นอยูเ่ร ื4อย ๆ** 
                                                                                                                    

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื[นวซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีที4ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที4ของทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยื4นขอวซีา่จะมเีง ื4อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ4มเตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื4นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีqรวมไปถงึผู ้

เดนิทางที4ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ/ว จํานวน 2 ใบ (พื/นหลัง

ขาวเท่านั/น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื[องประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุเงนิฝาก ออม

ทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั[วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา 

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 30 วนั กอ่นวนัยื[นวซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีที[มไีม่

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สเปน)  

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยื4นประมาณ 15 วนัทําการ  

ยื4นวซีา่แสดงตนที4ศนูยย์ ื4นวซีา่ BLS International 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารที4ออกจากทางราชการ

และทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยื4นวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู 

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง
ออกมาได ้
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ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชี/แจง         

3.2  กรณีเปลี4ยนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบัญชมีาทั/งสองเลม่ (ทั/งเลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

3.3  หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดชื[อ-สกลุ ใหต้รงตาม

หนา้พาสปอรต์ ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกันกับบัญชอีอมทรัพยใ์นขอ้ 3.1 

3.4 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.4. 1ตอ้งทํา BANK GUARANTEE ที[ออกจากทางธนาคารเทา่นั/น ฉบับภาษาอังกฤษ โดย

ระบชุื[อเจา้ของบัญช ี (บคุคลที[ออกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชื[อ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และ

บคุคลที[เจา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้ (ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชื[อ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

กรณุายื[นขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ื[นไดไ้มเ่กนิ 30 วนั 

หลังจากธนาคารออกให ้  

     3.4.2ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลที[ออกคา่ใชจ้า่ย และตอ้ง

เป็นบญัชเีดยีวกนั กบัที[ออก BANK GUARANTEE 

     3.4.3. ตอ้งทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยที[มกีารชี/แจงความสมัพันธอ์กีหนึ[งฉบับ (Sponsor Letter) 

     3.4.4.ตอ้งใชส้ตูบิตัรเทา่นั/น ในกรณีเป็น พอ่ แม ่ ลกู เพื[อเชื[อมโยงความสมัพันธร์ะหวา่งผูอ้อก

คา่ใชจ้า่ยใหแ้ละผูเ้ดนิทาง หรอืใชท้ะเบยีนสมรสในกรณีสาม-ีภรรยา ที[แตง่งานจดทะเบยีน  
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนีq กองทนุ และสลากออมสนิ** 
 

4. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที[มชี ื[อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี/แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที[ โฉนดที[ดนิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ[มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื[อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื[อสถานทตูที[ยื[น) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที[ออกจากสถาบันที[กําลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื[อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื[อสถานทตูที[ยื[น) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตํุ[ากวา่ 20 ปีและในกรณีออกคา่ใชจ่า่ยใหพ้อ่ แม ่หรอื พอ่ แม ่ออก

คา่ใชจ้า่ยให)้ 
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- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี[ยนชื[อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี[ยน)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั /งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที4บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุํ4ากวา่ 20 ปี บดิา-มารดาลงชื[อรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรที[สถานทตูดว้ย ทั/งสองทา่น (เฉพาะควิเดี[ยวเทา่นั/น) 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นั/น 

 

เอกสารยื4นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี4ยนและขออพัเดทเพิ4มเตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ4มเตมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 BCN-SQ001    หนา้ 15 จาก 16 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยื4นวซีา่เชงเกนประเทศสเปน 
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื4องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชื[อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….………………………………. 

3. ชื[อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….……………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………….……………………….. 

5. สถานที[เกดิ (จังหวดั) ………………………………………………………………………….………………  

6. ประเทศที[เกดิ…………………………………………………………………….………………….………… 

7. สญัชาตปัิจจบัุน ...........................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบัุน……….………….…….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)              

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อื[นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชื[อตัว นามสกลุ ที[อยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ที[อยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

……………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................ 

12. อาชพีปัจจบัุน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื/อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชื[อบรษัิทหรอืรา้นคา้ ที[อยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื[อ ที[อยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนที[เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที[ผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั /งแตว่ันที[..............................ถงึวนัที[.............................................. 

 

 



 BCN-SQ001    หนา้ 16 จาก 16 

 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ/วมอืเพื[อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี/ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที[ หากทราบ)......................................... 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ื[นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุื[อ ............................................    

ส ิ[งที[ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิ[งที[ชว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ที[พักที[มผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ที[พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั/งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื[นๆ (โปรดระบ)ุ     อื[นๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี4ยวขอ้งใดๆท ัqงส ิqน 

ท ัqงนีqบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัqน 


