
 พมิพ์

   ดาวนโ์หลดโปรแกรมทัวร์

www.TripleEnjoy.com 
by Double Enjoy Travel Co., Ltd. 

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: info@tripleenjoy.com

 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                              TAT License No.
11/05307

หนา้แรก   ทัวรต์า่งประเทศ   ทัวรย์ุโรป   TE062 : ทัวรย์ุโรป สเปน โปรตเุกส 10 วัน 7 คนื (EK)  

TE062  : ทวัรย์โุรป สเปน โปรตเุกส 10 วนั 7 คนื (EK)

 
ALFONSO HOTEL 

 
ALTIS PARK HOTEL 

 
AYRE GRAND COLON HOTEL 

 
FARO HOTEL 

 
Porta Fira 

บนิเขา้บารเ์ซโลนา่ (สเปน) – บนิออกลสิบอน (โปรตเุกส) 

เทยีวครบเมอืงสวย เดนิทางไมเ่หนอืย ไมเ่สยีเวลาวนรถไป – มา

โปรแกรมด ีจดัอยา่งลงตวั 

พกั มาดรดิ 2 คนื 

ชอ้ปปิงจใุจ ทงั บารเ์ซโลนา่, มาดรดิ และ เอาทเ์ลต ฟารู่
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วนัแรก

ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - กรุงแมดรดิ (สเปน)

23.00 น.

คณะพรอ้มกันทสีนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรสต ์แอรไ์ลน ์  เจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

** หมายเหต ุทางบรษัิทไดเ้ตรียมการเดนิทางของคณะทัวรก์อ่น 15 วัน โดยซอืตัวเครืองบนิ, เชา่รถโคช้, จองทพัีก, รา้นอาหาร สถานทเีขา้ชมตา่ง ๆ
ไวล้ว่งหนา้ใหก้ับกรุ๊ปทัวร ์กรณีทเีกดิเหตกุารณ์ อาท ิการยกเลกิเทยีวบนิ, การลา่ชา้ของสายการบนิ,  การพลาดเทยีวบนิ (ขนึเครืองไม่ทัน), การนัดหยุดงาน,
การจลาจล, ภัยพบัิต,ิ การถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง ทําใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ หรือเหตสุดุวสิยัอนื ๆ ไม่สามารถเดนิทางไปยังจดุหมายตามโปรแกรมได ้หัวหนา้ทัวร์
มสีทิธใินการเปลยีนโปรแกรม และไม่สามารถคนืเงนิคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทชํีาระแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ ไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ลว่งหนา้แลว้ และหากมคีา่ใชจ้า่ยอนื ๆ
เกดิขนึนอกจากในรายการทัวร ์หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ เพราะเป็นสงิททีางบรษัิท ฯ มอิาจรับผดิชอบได ้**
 

วนัทสีอง

แมดรดิ - โตเลโด ้- มหาวหิารแหง่โตเลโด ้- อลัคาซาร์

01.05 น.

ออกเดนิทางสูส่นามบนินครดไูบ (สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส)์ โดยเทยีวบนิท ีEK 385

05.00 น.

ถงึสนามบนินครดไูบ รอเปลยีนเทยีวบนิ

07.25 น.

ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงแมดรดิ ประเทศสเปน โดยเทยีวบนิท ี EK 141

ดาวนโ์หลดใบจอง
    

                   

เงอืนไขในการจอง

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม

ตัวเครืองบนิไป-กลับชนันักทอ่งเทยีวโดยสายการบนิ EK (กระเป๋าเดนิทาง น.น. ไม่เกนิ30 กก.)
คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้าํมัน, ประกันภัยทางอากาศ
คา่ประกันภัยการเดนิทางอุบัตเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท
คา่รักษาพยาบาลหลังกลับจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกันภัยไม่ครอบคลมุผูท้อีายุเกนิ 85 ปี)
คา่ภาษีในประเทศสเปน และโปรตเุกส
คา่ทพัีกตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่
คา่อาหารทกุมอืตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรือรถรับ-สง่ ระหวา่งนําเทยีว, คา่เขา้ชมสถานท,ี คา่วซีา่
เจา้หนา้ท ี(ไกดไ์ทย) ผูชํ้านาญเสน้ทาง คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
คา่ทปิตา่งๆ

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม

คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋า ซงึทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าของทา่นเอง
คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่ซกัรีด, โทรศัพท-์แฟกซ,์ เครืองดมืมนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอนืๆทไีม่ไดร้ะบใุนรายการ
คา่ภาษีมูลคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3%

ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ

สําหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น แนะนําใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกับทา่นมากกวา่ 
กรณีเดนิทางเป็นตัวกรุ๊ป หากออกตัวแลว้ ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลยีนวันเดนิทางได ้
กระเป๋าเดนิทางเพอืโหลด ทา่นละ 1 ใบ น้าํหนกัไมเ่กนิ 30 ก.ก. กระเป๋าถอืขนึเครือง (Hand carry) น้าํหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.

เงอืนไขการจองทวัร์

หากทา่นสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรุณาจองทัวรแ์ละชําระเงนิมัดจําลว่งหนา้ 30,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนงึทา่น ภายใน 2 วันนับจากวันทจีอง
ซงึเงนิมัดจําดังกลา่วจะเป็นการยืนยันการจองของทา่น
กรุณาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง หากทา่นไม่ชําระเงนิสว่นทเีหลอืตามวันทกํีาหนด
ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงอืนไข

กรณียกเลกิ

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไม่เก็บคา่ใชจ้า่ย (หากไม่ไดม้กีารยืนวซีา่ลว่งหนา้) (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วัน)
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-45 วัน หักคา่มัดจํา 20,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-30 วัน หักคา่มัดจํา 20,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอนื (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 0-9 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 75-100% ของคา่ทัวร ์(สงกรานต-์ปีใหม่ 0-19วัน)

***ผูเ้ดนิทางทไีมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากการยนืเอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้า่ย 100% 
***หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลงัไดทํ้าการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธใินการนําเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี
ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยนืวซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม***

หมายเหตุ

http://www.tripleenjoy.com/download/booking-form.doc
http://www.tripleenjoy.com/download/booking-form.pdf


บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีผีูเ้ดนิทาง ต่าํกวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 20 วัน
กอ่นการเดนิทาง (กรณีจํานวนลกูคา้ อยูร่ะหวา่ง 15-19 ทา่น เพมิคา่ทวัรอ์กีทา่นละ 3,500 บาท)
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการทอ่งเทยีว กรณีทเีกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง
 ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อุบัตเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทังนีจะคํานงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ
เนืองจากการทอ่งเทยีวนีเป็นการชําระแบบเหมาจา่ยกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ  ทา่นไม่สามารถทจีะเรียกรอ้งเงนิคนื ในกรณีททีา่นปฎเิสธหรือสละสทิธิ
ในการใชบ้รกิารททีางทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดทํ้าการตกลงหรือ แจง้ กอ่นเดนิทาง
บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ หากทา่นถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ทีา่นชําระมาแลว้  หากทา่นถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง
อันเนืองจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมอืง 
ในกรณีททีา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะไม่รับผดิชอบ
หากทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทยีวใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู

ตวัเครอืงบนิ

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทสีายการบนิเรียกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูกํ้าหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีทยีกเลกิการเดนิทาง
ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตัวเครืองบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน (ในกรณีทตัีวเครืองบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ทา่นัน)
ทา่นทจีะออกตัวเครืองบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม่ ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพอืขอคํายืนยันวา่ทัวรนั์นๆ ยืนยันการเดนิทาง แน่นอน
หาก
ทา่นออกตัวภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์นยกเลกิ
บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทเีกยีวขอ้งกับตัวเครืองบนิภายในประเทศได ้
เมอืทา่นจองทัวรแ์ละชําระมัดจําแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงอืนไขทบีรษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้

โรงแรมและหอ้งพกั

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีททีา่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM )
ขนึอยู่กับขอ้กําหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซงึมักมคีวามแตกตา่งกัน ซงึอาจจะทําใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพักตดิกันตามทตีอ้งการ หรือ
อาจไม่สามารถจัดหอ้งทพัีกแบบ 3 เตยีงได ้
โรงแรมหลายแหง่ในยุโรป จะไม่มเีครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทมีอีุณหภมูติ่าํ เครืองปรับอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน
ในกรณีทมีกีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เทา่ตัว
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนหรือยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ

กรุณางดนําของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทจีะถอืขนึเครืองบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้
กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มนําตดิตัวขนึบนเครืองบนิโดยเด็ดขาด
วัตถุทเีป็นลักษณะของเหลว อาท ิครีม โลชนั น ้าํหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทําการตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง
โดยจะอนุญาตใหถ้อืขนึเครืองไดไ้ม่เกนิ 10 ชนิ ในบรรจภัุณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml.
แลว้ใสร่วมเป็นทเีดยีวกันในถุงใสพรอ้มทจีะสําแดงตอ่เจา้หนา้ทรัีกษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO )
หากทา่นซอืสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบ ุวันเดนิทาง เทยีวบนิ จงึสามารถนําขนึเครืองได ้
และหา้มมรี่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ

สําหรับน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครืองบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชนัประหยัด/ Economy Class Passenger
ซงึขนึกับแตล่ะสายการบนิ) การเรียกเก็บคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิททีา่นไม่อาจปฎเิสธได ้หาก
น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทสีายการบนิกําหนด
สําหรับกระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขนึเครืองได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง (13.5 นวิ ) + ยาว ( 21.5 นวิ ) + สงู ( 7.5
นวิ )
ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหต้่าํกวา่มาตราฐานได ้
ทังนีขนึอยู่กับขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ 
กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญ่เกนิไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขนึเครืองบนิ (Hand carry)

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย

ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะนําไม่ควรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ทเีช็คไปกับเครือง เพราะหากเกดิการสญูหาย
สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน ซงึจะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าํหนักกระเป๋าจรงิ ทังนีจะชดเชยไม่เกนิ USD 400
กรณีเดนิทางชนัธรรมดา (Economy) หรือ USD 600
กรณีเดนิทางชนัธรุกจิ (Business) ดังนันจงึไม่แนะนําใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสญูหายระหวา่งการทอ่งเทยีว (ระหวา่งทัวร ์ไม่ใชร่ะหวา่งบนิ)
โดยปกตปิระกันภัยการเดนิทางทบีรษัิททัวรไ์ดจั้ดทําใหล้กูคา้จะไม่ครอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สญูหาย อย่างไรก็ตาม
บรษัิทฯจะพจิารณาชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่น โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเทา่นัน นันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าํหนักกระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 20
ตอ่กโิลกรัมเทา่นัน ดังนันทา่นจงึไม่ควรโหลดของมคีา่ทกุประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธกิารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เทา่นัน
กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดังนันทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ประเทศสเปน (ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 15 วนัทําการ)

** สถานฑตูไมอ่นุญาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้นืเขา้ไปแลว้ ดงันนัถา้ทา่นรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรุณาแจง้บรษิทัทวัรฯ์ เพอืขอยนืวซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุป๊
และใหแ้นบตวัเครอืงบนิในช่วงททีา่นจะเดนิทางมาดว้ย (การเตรยีมเอกสาร กรุณาอา่นใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ
และกรุณาอยา่ดอืและยดึตดิกบัการยนืในสมยักอ่น ) **

หนังสอืเดนิทาง อายุใชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขนึไป และ มหีนา้วา่งอย่างนอ้ย 2 แผน่
รูปถ่ายสหีนา้ตรง ขนาด 2 นวิ 2 รูป พนืฉากหลังรูปตอ้งเป็นพนืสขีาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพนืเป็นสเีทา ใชไ้ม่ได)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกนิ
6 เดอืน...สถานฑูตมกีารเทยีบรูปกับหนา้วซีา่ทเีคยได)้ 
สําเนาบัตรประชาชน 
สําเนาทะเบยีนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกทมีรีายละเอยีดบา้นเลขทมีาดว้ย)
สําเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญงิ.....หากมกีารเปลยีนคํานําหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา)
สําเนาทะเบยีนหย่า (กรณีผูห้ญงิ.....ถา้หย่าและหากมกีารใชคํ้านําหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา)
สตูบัิตร (กรณีเด็กต่าํกวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบสตูบัิตรมา) 
กรณีเด็กอายุต่าํกวา่ 20 ปีบรบิรูณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้ม พอ่และแม่) ตอ้งยืนเอกสารเพมิเตมิดังนี 
- เด็ก เดนิทางกับบคุคลอนื บดิาและมารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอม ซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรืออําเภอเทา่นัน และใหร้ะบวุา่
ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร (ระบชุอื) มคีวามสมัพันธอ์ย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดนิทางกับบดิา มารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรืออําเภอเทา่นันและใหร้ะบวุา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับบดิา
(ระบชุอืบดิา) 
- เด็ก เดนิทางกับมารดา บดิาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรืออําเภอเทา่นันและใหร้ะบวุา่ บดิายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับมารดา
(ระบชุอืมารดา)  
หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเป็นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบสุถานฑูตและประเทศ)



- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทมีรีายชอืผูป้ระกอบกจิการ (อายุไม่เกนิ 3 เดอืน)
- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์มีชีอืผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้
- กรณีพนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบตํุาแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงนิเดอืน 
- กรณีทเีป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน 
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ
- กรณีเป็นนักเรียนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบันศกึษา นันวา่กําลังศกึษาอยู่ ระบชุนัปีทศีกึษา
 
หลักฐานการเงนิ :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชทั้ง Bank guarantee และ สําเนาบัญช ีเลม่เดยีวกัน)
- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชอีอมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบชุอืเจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายุไม่เกนิ
15 วันนับจากวันทจีะยืนวซีา่
- สําเนาสมุดบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน นับขนึไปจากเดอืนทจีะยืนวซีา่ มยีอดเงนิไม่ต่าํกวา่ 100,000 บาทตอ่การรับรอง 1 ทา่น
และยอดแสดงในบัญชตีอ้งไม่กา้วขา้มเดอืน (ปรับสมุดและสําเนา 15 วันกอ่นยืนวซีา่)

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบญัชอีอมทรพัยเ์ลม่เดยีวกนัเทา่นนั **************

หมายเหต ุ: หากสมุดบัญชแีสดงยอดรวมทมีกีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไม่ตอ่เนือง) เชน่จากเดอืน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไม่ม)ี
ทา่นตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสําเนาสมุดบัญชี

- บัญชฝีากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่า่นตอ้งแนบบัญชอีอมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย
หากตอ้งการใชบั้ญชฝีากประจํา ตอ้งเตรียมดังนี
- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชฝีากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบชุอืเจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายุไม่เกนิ
20 วันนับจากวันทจีะยืนวซีา่
- สําเนาสมุดบัญชฝีากประจํา มยีอดเงนิไม่ต่าํกวา่ 100,000 บาทตอ่การรับรอง 1 ทา่น 

หมายเหต ุหากตอ้งการรบัรองการเงนิใหค้นภายในครอบครวั ตอ้งเตรยีมเอกสารดงันี
- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบชุอืเจา้ของบัญช ีรับรองคา่ใชจ้า่ยใหใ้คร (ตอ้งระบชุอืผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย) 
- กรุณาแนบสตูบัิตร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรือหลักฐาน เพอืแสดงสถานะ และความสมัพันธว์า่เป็นคนในครอบครัวเดยีวกัน

กรณีนายจา้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหล้กูจา้ง
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบวุา่เป็นผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ย พมิพเ์ป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน
- หนังสอืรับรองเงนิฝาก ดังขอ้ 11.1 และ 11.2 
 
 (สถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัในทกุกรณี ไมต่อ้งแนบมา)


