
 

 

รหัสทัวร  1900377 
ทัวรโปรตุเกส สเปน 8 วัน 5 คืน (EK) 
เยือนแหลมโรกา  ชมเมืองปอรโต  ต่ืนตากับรางสงน้ําโรมัน  ชอปปم�งที่ Las Razas 
Village Outlet  ชมวิหารแหงโทเลโด  ชมระบําฟลามงิโก 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพ  
21.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 9 

เคานเตอร T สายการบินเอมิเรสต โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – ลิสบอน 
01.35 น.  ออกเดินทางดูไบโดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 385  

***คณะเดินทางวันที ่ 28 ต.ค. 62 ออกเดินทาง เวลา 01.05น. และถงึดูไบ เวลา 
05.00 น.*** 

04.45 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปล่ียนเคร่ือง 
07.25 น. ออกเดินทางสูกรุงลิสบอน โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบิน EK 191 

***คณะเดินทางวันที่  28 ต.ค. 62 ออกเดินทาง เวลา 07.25น. และถึงลิสบอน เวลา 
12.00 น.*** 

12.35 น. 
 
 

ถึงสนามบินลิสบอน ประเทศโปรตุเกส (Portugal) (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 
ช่ัวโมง และจะเปลี่ยนเปน 7 ช่ัวโมงในวันที่ 28 ตุลาคม 2562)  ผานขั้นตอนการตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากร 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานบันทึกภาพกับอนุสาวรียดิสคัฟเวอร่ีสรางขึ้นในป ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการครบ 

500 ป แหงการสิ้นพระชนมของเจาชายเฮนร่ี เดอะเนวิเกเตอร แวะถายรูปกับหอคอยเบ
เล็ง (Belem Tower) เดิมสรางไวกลางน้ําเพื่อเปนป�อมรักษาการณดูแลการเดินเรือเขา
ออก เปนจุดเร่ิมตนของการเดินเรือออกไปสํารวจ และคนพบโลกของ วาสโก ดากามา นัก
เดินเรือชาวโปรตุเกส เปนอีกหน่ึงสถาปตยกรรมแบบมานูเอลไลนที่สวยงาม นําเขาชม
มหาวิหารเจอโร นิโม (Jeronimos Monastry) ที่สรางขึ้นเพื่อเปนเกียรติแก วาสโกดา
กามา ที่เดินทางสูอินเดียเปนผลสําเร็จ ในป ค.ศ.1498 จัดเปนผลงานอันเย่ียมยอดของ
งานสถาปตยกรรมที่เรียกกันวามานูเอลไลน (Manueline) ใชเวลากอสรางทั้งสิ้นถึง 70 
ป จึงแลวเสร็จสมบูรณ และได รับการรับรองจากองคการยูเนสโกวาให เปนมรดก
โลก (UNESCO World Heritage) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก  เขาสูที่พัก โรงแรม OLAIAS PARK หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 3  ลิสบอน – แหลมโรกา – ซินทรา – ฟาติมา – โกอิมบรา 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

  จากน้ันพาทานเดินทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดที่เปนปลายดานตะวันตก
สุดของทวีปยุโรป ซึ่งทานสามารถซื้อใบประกาศนียบัตร (Certificate) เปนที่ระลึกใน
การมาเยือน ณ ที่แหงน้ี จากน้ันเดินทางสูเมือง    ซินทรา (Sintra) อีกหน่ึงเมืองตาก
อากาศยอดนิยมของนักทองเที่ยว เปนที่ต้ังของพระราชวังที่สวยงามที่ไดรับการรับรอง
จากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ความรมร่ืนของเขตอุทยานเปนที่พักผอนหยอนใจ
ในวันหยุดของชาวเมือง เปนอีกเมืองที่มีสถาปตยกรรมที่คอนขางมีความโดดเดนของ
แควนแกรนดลิสบอน ประเทศโปรตุเกส  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองฟาติมา (Fatima) ซึงเปนอีกเมืองหน่ึงที่มีความสําคัญของ

คริสตศาสนิกชน นําทานชมโบสถแมพระฟาติมา (The Lady of Fatima Basilica) ซึ่ง
เปนโบสถโรมันคาทอลิก กอสรางในป 1928 – 1953 ชมรูปปم�นพระแมมารี ที่มีความ
ศักด์ิสิทธิ์และเปนหน่ึงในหลายเสนทางของคริสตศาสนิกชนในการแสวงบุญ ที่มีความเช่ือ
วาพระแมมารีไดเคยปรากฏตัวใหเด็กนอย 3 คนไดเห็นเปนคร้ังแรกที่แอบหลบภัย
สงครามโลกคร้ังที่ 1 และไดบอกกับเด็กทั้งสามคนถึงเหตุผลที่พระองคลงมาจากสวรรค 
เพื่อใหลูเซีย ไดบันทึกไวถึงคําทํานายและคําสอนของพระแมมารี ซึ่งเหตุการณตางๆที่ลู
เซียไดบันทึกไวก็ลวนเปนความจริงที่ปรากฏขึ้นมาภายหลัง จากน้ันเดินทางสูเมือง
โกอิมบรา (Coimbra) อีกเมืองหน่ึงที่สําคัญของโปรตุเกส ต้ังอยูบนเนินเขาเหนือแมน้ํา
มอนเดโก (Mondego) ซึ่งสมัยถูกปกครองโดยอาณาจักรโรมันไดรับการเรียกขานวา เอ
มีเนียม และไดถูกยึดครองโดยชาวแขกมัวร ในป ค.ศ.711 และเปนเมืองที่เช่ือมการคา
ระหวางชาวคริสตทางเหนือและชาวมุสลิมทางใต จนในป ค.ศ.1064 กษัตริยเฟอรดินัลที่ 
1 แหงลีออน ไดรบชนะแขกมัวรและปลดปลอยเมืองโกอิมบรา นําทานสูมหาวิทยาลัย
โกอิมบรา(Coimbra University) อิสระใหทานไดถายรูปกับสถานที่สําคัญภายใน
มหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดแหงหน่ึงของโลก กอต้ังในป ค.ศ.1290 แตก็ถูกเปลี่ยนเปน
พระราชวังหลวง (Coimbra Royal Palace) โดยกษัตริย คิงสจอหนที่ 3 ในป ค.ศ.
1537 ซ่ึงยังคงศิลปะสไตลบาร็อคที่สวยงาม 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
ที่พัก  เขาสูที่พกั TRYP COIMBRA หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 4 โกอิมบรา – ปอรโต – ซาลามังกา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองปอรโต (Porto) ทางเหนือของประเทศโปรตุเกส เปนเมือง

ที่มีช่ือเสียงถึง “ไวนปอรโต” ซึ่งเปนแหลงไวนช้ันดีของคนที่มีรสนิยมในการด่ืมไวน และ



 

 

เปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสองและต้ังอยูริมแมน้ําโดรู และเมืองน้ียังไดรับการขึ้นทะเบียน
เปนมรดกโลกโดยยูเนสโก ในป ค.ศ.1996 อีกดวย นําทานชมเมืองมรดกโลกปอรโต ชม
ยานจัตุรัสกลางเมือง Praça dos Liberdade ประกอบดวยอาคารสวยงามที่เปนที่ทํา
การของธนาคารและโรงแรมและศาลาวาการเมือง ชมสถานีรถไฟ São Bento ซึ่ง
ภายในมีการตกแตงดวยกระเบ้ืองเขียนสีที่มีลวดลายสีน้ําเงิน ที่เลาเร่ืองราวของชาว
โปรตุเกส แวะถายรูปกับโบสถ Sé de Porto ที่เกาแกที่สุดของเมือง อายุกวาพันป 
โบสถแหงน้ีเปนที่จัดงานอภิเษกสมรสของกษัตริย João ที่ 1 บิดาของเจาชายเฮนร่ี ผู
บุกเบิกการเดินเรืออันยิ่งใหญของโปรตุเกส สรางอยูบนเนินที่สามารถมองเห็นทิวทัศน
ของเมือง 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย 
 
 

นําทานเดินทางขามพรมแดนสูเมืองซาลามังกา (Salamanca) ในแควนคาสตีลและ
เลออน ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ช่ัวโมง 
และจะเปลี่ยนเปน 6 ช่ัวโมงในวันที่ 28 ตุลาคม 2561) ต้ังอยูบนที่ราบสูงริมแมน้ําตอร
เมส เปนเมืองที่มีความสําคัญเน่ืองจากเปนศูนยกลางของการคาขายในสมัยโรมันเรือง
อํานาจ ปจจุบันเมืองน้ีไดรับขึ้นเปนมรดกโลกจากยูเนสโก ในป ค.ศ. 1988 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก  เขาสูที่พกั โรงแรม SALAMANCA FORUM หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 5 ซาลามงักา – เซอโกเบีย – เอาทเลท – มาดริด 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสูพลาซา มายอร (La Plaza Mayor) ศูนยกลางของเมืองที่สรางโดยศิลปะสไตล

บาร็อค ที่เปนเอกลักษณของความร่ํารวยในยุคศตวรรษที่ 16 -18 อิสระใหทานไดเดิน
เลนชมเมืองตามอัธยาศัย  จากน้ันเดินทางสูเมืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองทองเที่ยว
อีกเมืองหน่ึงของสเปน องคการ UNESCO ยังไดขึ้นทะเบียนใหเมืองน้ีเปนเมืองมรดก
โลกในป 1985 ชมรางสงน้ําโรมัน (Acueducto de Segovia) ที่สรางขึ้นต้ังแต
ศตวรรษที่ 1 โดยไมมีการใชกาวหรือวัสดุเช่ือมหินแตละกอนแตอยางใด จึงไดรับการยก
ยองวาเปนสิ่งกอสรางทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันที่สําคัญที่สุดของสเปน และยังมีสภาพ
สมบูรณที่สุดอีกดวย รางสงน้ําประกอบขึน้จากหินแกรนิตกวา 25,000 กอน มีความยาว 
818 เมตร มีโคง 170 โคง จุดที่สูงที่สุดสูงถึง 29 เมตร จุดเร่ิมตนของรางสงน้ําน้ี เร่ิม
ต้ังแตนอกเมือง แลวลําเลียงสงน้ําเขามาในเมือง รางสงน้ําแหงน้ีถือไดวาเปนสัญลักษณ
ของเมืองเซอโกเบีย และเปนไฮไลทหลกัของเมือง นําทานเดินเลนในเขตเมืองเกา ซึ่งเต็ม
ไปดวยสินคานานาชนิดตลอดสองขางทาง 



 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (หมูหันสเปน) 
 นําทานสู Las Rozas Village Outlet อิสระใหทานไดเดินเลนเลือกซื้อสินคามีกวา

รอยรานคา อาทิ เชน Amani, Barbour, Coach, Diesel, Furla, Onisuka 
Tiger,Polo Ralph lauren, Hugo Boss, Samsonite, Camper, Burbury, 
Superdry, Tag Heuer, Bvlgari, Calvin Klein ฯลฯ จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุง
มาดริด (Madrid)  เมอืงหลวงของประเทศสเปน ต้ังอยูใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดับ
ความสูง 650 เมตร เปนมหานครอันทันสมัยลํ้ายุค ที่ซ่ึงกษตัริยฟลลิปที่ 2 ไดทรงยายที่
ประทบัจากเมอืงโทเลโดมาที่น่ี และประกาศใหมาดริดเปนเมืองหลวงใหม ยกเวนในชวง
ประมาณป ค.ศ. 1601-1607 เมืองมาดริดไดช่ือวาเปนเมอืงหลวงที่สวยที่สุดแหงหน่ึงใน
โลก และสูงสดุแหงหน่ึงในยุโรป  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก  เขาสูที่พกั โรงแรม NOVOTEL MADRID CAMPO หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 6 มาดริด – โทเลโด – พลาซา มายอร – ชมโชวระบําฟลามินโก 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองโทเลโด (Toledo) เมืองแหงน้ีต้ังอยูทางภาคกลางของประเทศ

สเปน องคการยูเนสโกไดประกาศใหเมืองน้ีเปนแหลงมรดกโลกอีกดวย มีทัศนีภาพที่
สวยงาม เน่ืองจากมีแมน้ําเทกัส ไหลผานเมือง นําทานเขาชมมหาวิหารแหงโทเลโด 
(Toledo Cathedral) เน่ืองจากเปนวิหารที่ใหญเปนอันดับ 2 ของสเปน รองจากวิหาร
เมืองเซบีญา ที่สรางต้ังแตศตวรรษที่ 13  ความงดงามอลังการสไตลโกธิก ภายในมหา
วิหารมีการตกแตงอยางงดงามวิจิตรดวยไมแกะสลักและภาพสลักหินออน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย 
 

นําเวลาทานเดินชมเมืองที่สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของสเปน และมีเวลาใหทานหาซ้ือของที่
ระลึกในยานกลางเมืองเปนงานฝมือที่รูจักกันดี คือดาบและมีดเหล็กกลา นอกจากน้ียังมี
งานเซรามิคทุกประเภทใหทานไดสะสมเปนของประดับบานอีกดวย  
จากน้ันนําทานเดินกลับสูกรุงมาดริด  เพื่อนําทานสู พลาซา มายอร (Plaza Mayor of 
Madrid) ใกลเขตปูเอตาเดลซอล หรือประตูพระอาทิตย ซึ่งเปนจตุรัสใจกลางเมือง 
นับเปนจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย) และยังเปนศูนยกลางรถไฟใตดิน
และรถเมลทุกสาย นอกจากน้ียังเปนจุดตัดของถนนสายสําคัญของเมืองที่หนาแนนดวย
รานคาและหางสรรพสินคาใหญมากมาย นําทานแวะถายรูปกับ รูปปم�นหมีเกาะตนเชอร่ี 
(The bear and the cherry tree in Madrid) อันเปนสัญลักษณสําคัญอีกแหงของ
กรุงแมดริด 



 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พรอมชมโชวระบําฟลามินโก อันเราใจ 
อาหารพื้นเมือง (ขาวผัดสเปน) 

ที่พัก  เขาสูที่พกั โรงแรม NOVOTEL MADRID CAMPO หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 7 มาดริด – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) ซึ่งต้ังอยูบนเนินเขาริมฝم�งแมน้ําแมน

ซานาเรส สวยงามโออาอลังการไมแพพระราชวังใดในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแหงน้ี
ถูกสรางในป ค.ศ. 1738 ดวยหินทั้งหลังในสไตลบาโรค โดยการผสมผสานระหวางศิลปะ
แบบฝร่ังเศสและอิตาเลียน ประกอบดวยหองตางๆกวา 2,830 หอง ซึ่งนอกจากจะมีการ
ตกแตงอยางงดงามแลว ยังเปนคลังเก็บภาพเขียนช้ินสําคัญที่วาดโดยศิลปนในยุคน้ัน 
รวมทั้งสิ่งของมีคาตางๆอาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เคร่ืองใช, อาวุธ จากน้ันนํา
ทานชมอุทยานหลวงที่มีการเปล่ียนพันธุไมทุกฤดูกาล ชมอนุสาวรียเซอรแวนเตส กวีเอก
ชาวสเปนที่ต้ังอยูเหนืออนุสาวรียดอนกิโฆเตในสวนสาธารณะ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย 
 

นําทานเที่ยวชมกรุงแมดริด ที่มีสถาปตยกรรมที่สวยงามอยูมากมาย ทั้งอนุสาวรียนํ้าพุไซ
เบเลส (The Cibeles Fountain) ต้ังอยูที่จัตุรัสรัสซิเบเลส (Plaza de Cibeles)  ซึ่ง
เปนวงเวียนสําคัญและสวยที่สุดแหงหน่ึงของกรุงมาดริด  โดยบริเวณน้ี มีอาคารสวยงาม
และสําคัญ ประจําอยูทั้ง 4 มุมไดแก ธนาคารแหงชาติสเปน,กองบัญชาการทหารบก,ที่
ทําการใหญไปรษณีย ประตูชัยอาคาลา และศูนยวัฒนธรรมทวีปอเมริกาโดยประตูชัยอา
คาลา มาดริด (Splendid puerta de alcala) สรางขึ้นในป 1599 ประตูชัยแหงน้ี
สรางขึ้นเพื่อถวายแดพระเจาชารลสที่ 3 ต้ังตระหงานทางตะวันออกของใจกลางเมือง ชม
ปลาซาเดเอสปาญา (Plaza de espana)  เพื่อแวะถายรูปกับอนุสาวรียดอนกิโฆเต 
(Donquixote) 

18.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบินบาราจัส  เพื่อทําการเช็คอิน และทําคืนภาษี (Tax Refund) 
22.05 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต เที่ยวบินที่ EK 144 

***คณะเดินทางวันที ่ 28 ต.ค. 62 ออกเดินทาง เวลา 21.40 น. และถึงดูไบ เวลา 
07.45 น.*** 
 

วันที่ 8 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
07.15 น. ถึงสนามบิน เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 
09.40 น. ออกเดินทางตอ สายการบินเอมิเรสต เที่ยวบินที่ EK 372 



 

 

***คณะเดินทางวันที ่28 ต.ค. 62 ออกเดินทาง เวลา 09.30 น. และถงึกรุงเทพฯ เวลา 
18.40 น.*** 

19.15 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภมูิโดยสวัสดิภาพ 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียวเพ่ิม 
ทานละ 

10-17 มิ.ย. 62 45,900 45,900.- 45,900.- 45,900.- 24,900. 6,900.- 
05-12 ส.ค. 62 47,900 47,900. 47,900.- 47,900.- 24,900. 6,900.- 
02-09 ก.ย. 62 45,900 45,900.- 45,900.- 45,900.- 24,900. 6,900.- 
16-23 ก.ย. 62 45,900 45,900.- 45,900.- 45,900.- 24,900 6,900.- 

30 ก.ย.-07 ต.ค. 62 45,900 45,900.- 45,900.- 45,900.- 24,900. 6,900.- 
14-21 ต.ค 62 46,900 46,900 46,900.- 46,900.- 24,900. 6,900.- 

28 ต.ค.-04 พ.ย. 62 46,900 46,900. 46,900.- 46,900.- 24,900. 6,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมือ่ไดรับเงินมดัจําแลว
เทาน้ัน 
2.สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิว
ยื่นวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการ
จองทวัรโดยอัตโนมติั 
3.เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4.หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวดั) ใหทานติดตอ
เจาหนาทีก่อนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไมรับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 



 

 

5.การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมกีารเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมอืนกัน ทั้งแบบ
หมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอน
การจองไดจากทางเจาหนาที ่
6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ มโีรค

ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หวัหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.คาตัว๋เคร่ืองบิน ช้ันประหยดั ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมกบัทางบริษัทได **  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3 % 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดืม่ที่สัง่พเิศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ช้ิน,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมคีาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศสเปน (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปนจํานวน
เงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น  (16 ยูโร) 
7. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (24 ยูโร) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลอื 
ทางบริษัทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมติัวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอง
จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูต
ใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการ
พิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณา
เตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะ
เปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 



 

 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ 
การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา
จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึ่งมีคาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก
เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 
เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผู อ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg 
ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5.     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียืน่วีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร
หรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการ



 

 

ยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว)   คาสวน
ตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม
คืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) 
หองพกัตางประเภทอาจจะไมติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพกัแบบ 3 ทาน แตอาจจะ
ไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มลีักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองทีม่ี
ขนาดกะทัดรัดและไมมอีางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแต
ละหองอาจมีลักษณะแตกตาง 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สเปน)  

ใชเวลาทาํการอนุมติัวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 วันทาํการ  
ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา BLS International 

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว
จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวันย่ืนวีซา หนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทตู  
และระหวางรอผลการอนุมัตวิีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 



 

 

                                                                                        
**ลูกคากรุณาอยายดึตดิกับการยืน่ขอวีซาในอดีต  

เพราะสถานทูตมกีารเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเร่ือย ๆ** 
                                                                                                                 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทบัวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจาก
วันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการ
เพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวม
ไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ 

(พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือ
เคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมกึ) 

3. หลักฐานการเงิน กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง 
3.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดเงินฝาก 
ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง 
ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน 
กอน แลวคอยปรับยอดเงนิในบัญชี อัพเดทไมเกิน 30 วัน กอนวันยื่นวีซา  และบัญชีตอง
มคีรบทกุเดือน  ในกรณีทีม่ีไมครบ 6 เดือน ใหขอเปน STATEMENT พรอมทํา
จดหมายช้ีแจง         
3.2  กรณีเปล่ียนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมดุบัญชีมาทัง้สองเลม (ทัง้เลม
เกา –เลมใหม) 
3.3  หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตองสะกดช่ือ-สกุล ให
ตรงตามหนาพาสปอรต ออกมาไมเกิน 1 เดือน ตองเปนบัญชีเดียวกันกับบัญชีออมทรัพย
ในขอ 3.1 
3.4 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
     3.4. 1ตองทํา BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทาน้ัน ฉบับ



 

 

ภาษาอังกฤษ โดยระบุช่ือเจาของบัญชี (บุคคลที่ออกคาใชจาย) ตองสะกดช่ือ – สกุล ให
ตรงตามหนาพาสปอรต และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกด
ช่ือ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต กรุณายืน่ขอจาก ธนาคารลวงหนา โดยใชเวลา
ดําเนินงานประมาณ 3 วนั และใชยื่นไดไมเกิน 30 วัน หลังจากธนาคารออกให   
     3.4.2ถายสําเนาสมดุบัญชี หรือ Statement ยอนหลงั 6 เดือนของบุคคลทีอ่อก
คาใชจาย และตองเปนบัญชีเดียวกัน กับที่ออก BANK GUARANTEE 
     3.4.3. ตองทําหนังสอืรับรองคาใชจายทีม่ีการช้ีแจงความสัมพันธอีกหน่ึงฉบับ 
(Sponsor Letter) 
     3.4.4.ตองใชสูติบัตรเทาน้ัน ในกรณีเปน พอ แม ลกู เพื่อเช่ือมโยงความสมัพันธ
ระหวางผูออกคาใชจายใหและผูเดินทาง ไมวาจะอายุเทาไหรกต็าม หรือใชทะเบียนสมรส
ในกรณีสาม-ีภรรยา ทีแ่ตงงานจดทะเบียน  
 

**สถานทตูไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

 
4. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มช่ืีอของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 

สัญญาเชาที ่โฉนดที่ดิน เปนตน 
- เปนพนักงาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบริษทัฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน

เร่ิมทาํงาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 
นักเรียนหรือนักศกึษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันทีก่ําลงัศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปและในกรณีออกคาใชจายใหพอ แม หรือ พอ 

แม ออกคาใชจายให) 



 

 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามกีารเปลี่ยน)  

6. กรณีเด็กอายุไมถงึ 20 ปบริบูรณ ที่ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบดิา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมหีนังสือยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตนสงักดั (โดย

มารดาจะตองคัดหนังสือยนิยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางไปกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกบับิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จาก
อําเภอตนสังกดั พรอมแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

- กรณีเด็กอายต่ํุากวา 20 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมคัรวีซา พรอม
เดินทางมาสมัภาษณกบับุตรที่สถานทตูดวย ทัง้สองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 

7. ทานไมจาํเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถกูตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี
ซาเทาน้ัน 

 
เอกสารยืน่วีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิม่เติมไดทกุเวลา  

หากทางสถานทตูแจงขอเพิ่มเติม 
 

แบบฟอรมสําหรบักรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศสเปน 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง  
เน่ืองจากจะมผีลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 

 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….…………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….………………………………. 
3. ช่ือตวั [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….……………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………….……………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวดั) ………………………………………………………………………….………………  



 

 

6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………….………………….………… 
7. สัญชาตปิจจุบัน ...........................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน……….………….…….. 
8. เพศ  ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ   โสด            แตงงาน (จดทะเบียน)         แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

  หยา                แยกกันอยู                   หมาย 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผู
มีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 

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

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……………………… 

    หมายเลขโทรศัพทมอืถอื................................................................ 
12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน

............................................................................................................... 
13. ช่ือบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอก

ช่ือ ที่อยูของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………….…… 
 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
            ไมเคย 
     เคยได   ใชไดต้ังแตวันที่..............................ถึงวันที่.............................................. 
15. เคยถกูพมิพลายน้ิวมือเพือ่การขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที ่หาก

ทราบ)......................................... 
 

**กรณีลกูคาเคยมวีีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสดุแนบมาดวย** 
16.  ทานเคยถกูปฏิเสธวีซาหรือไม 



 

 

    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผดิชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุช่ือ ............................................    

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..….   
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พกัทีม่ีผูจดัหาให 
   ชําระคาที่พกัลวงหนาแลว    คาใชจายทัง้หมดระหวางพํานักมีผูออก

ให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

   
หมายเหตุ การอนุมติัวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทตู ทางบริษทัไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทัง้สิ้น 

ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 
 
 
 
 
 
 
 


