
 

 

รหัสทัวร B2B1902358 
ทัวรโปรตุเกส NORTH TO SOUTH เหนือจรดใต 8 วัน 5 คืน (EK) 
ปอรโต |  โกอิมบรา | ฟารู | ซินทรา | ฟาติมา | กิมาไรส | พระราชวังเปนา | ลิสบอน  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

  

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ 
22.35 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 9 

เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาท่ี คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

วันท่ี 2 กรุงเทพ – ดูไบ – ปอรโต 
  01.35 น. ออกเดินทางสูปอรโต โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินท่ี EK 385 

**สําหรับคณะท่ีออกเดินทางต้ังแตเดือน พ.ย. เปนตนไปจะออกเดินทางเวลา 01.05น.
และจะไปถึงดูไบเวลา 05.00 น.*** 

04.45 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปล่ียนเคร่ือง 
09.15 น. ออกเดินทางตอสูปอรโต ประเทศโปรตุเกสโดยเท่ียวบิน EK197  

**สําหรับคณะท่ีออกเดินทางต้ังแตเดือน พ.ย. เปนตนไปจะออกเดินทางเวลา 09.00 
น.และจะไปถึงปอรโตเวลา 13.10 น.*** 

14.30 น. 
 

ถึงสนามบินสนามบินฟรานซิสโก ซา คาเนียรโร เมืองปอรโต ประเทศโปรตุเกส(เวลา
ทองถ่ินชากวาประเทศไทย 6 ช่ัวโมง และจะเปล่ียนเปน 7 ช่ัวโมงในวันท่ี 28 ตุลาคม 
2562) ผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ผานข้ันตอนการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากร จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูเมืองปอรโตซึ่งเปนเมืองใหญอันดับสอง
ของประเทศโปรตุเกสต้ังอยูทางตอนเหนือของประเทศ เปนเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองการ
ผลิตไวน หรือ ปอรโตไวนดวยและนอกจากน้ันเมืองน้ียังไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดก
โลกในป 1996 อีกดวย 
ดวย นําทานชมยานจัตุรัสกลางเมือง Praça dos Liberdade ประกอบดวยอาคาร
สวยงามท่ีเปนที่ทําการของธนาคารและโรงแรม และศาลาวาการเมือง ชมสถานีรถไฟ 
São Bento ซึ่งภายในมีการตกแตงดวยกระเบ้ืองเขียนสีที่มีลวดลายสีน้ําเงิน ที่เลา
เร่ืองราวของชาวโปรตุเกส แวะถายรูปกับโบสถ Sé de Porto ท่ีเกาแกที่สุดของเมือง 
อายุกวาพันป โบสถแหงน้ีเปนที่จัดงานอภิเษกสมรสของกษัตริย João ที่ 1 บิดาของ
เจาชายเฮนร่ี ผูบุกเบิกการเดินเรืออันย่ิงใหญของโปรตุเกส สรางอยูบนเนินที่สามารถ
มองเห็นทิวทัศนของเมือง 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN PORTO หรือเทียบเทา 

 



 

 

วันท่ี 3 ปอรโต – กีมาไรส – โกอิมบรา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองกีมาไรส (Guimaraes) เมืองทองเที่ยวทางประวัติศาสตรท่ี

ไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลก ซ่ึงเมืองน้ีเปนที่ต้ังของปราสาทกีมาไรสสัยลักษณ
ทางประวัติศาสตรที่สําคัญของโปรตุเกส นําทานเดินทางสูจัตุรัสโอลิเวียรา (Largo Da 
Oliveira) ศูนยกลางประวัติศาสตรของเมืองกิมาไรส และเปนหน่ึงในสถานที่ท่ีสวยงาม
ท่ีสุดในเมือง ซ่ึงถูกรายลอมไปดวยอาคารบานเรือน รวมไปถึงส่ิงปลูกสรางที่มี
ความสําคัญทาง ประวัติศาสตร รวมไปถึงรานอาหารและรานกาแฟ ซ่ึงเปดบริการ
นักทองเที่ยวท่ีเดินทางมาเที่ยวชมเมืองเปนจํานวนมาก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บาย หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองโกอิมบรา (Coimbra) อีกเมืองหน่ึงที่สําคัญของ

โปรตุเกส ต้ังอยูบนเนินเขาเหนือแมน้ํามอนเดโก (Mondego) ซ่ึงสมัยถูกปกครองโดย
อาณาจักรโรมันไดรับการเรียกขานวา เอมีเนียม และไดถูกยึดครองโดยชาวแขกมัวร ใน
ป ค.ศ.711 และเปนเมืองท่ีเช่ือมการคาระหวางชาวคริสตทางเหนือและชาวมุสลิมทาง
ใต จนในป ค.ศ.1064 กษัตริยเฟอรดินัลท่ี 1 แหงลีออน ไดรบชนะแขกมัวรและ
ปลดปลอยเมืองโกอิมบรา โดยระหวางทางผานเมืองวิเซว (Viseu) เมืองท่ีต้ังอยูทาง
ตอนกลางของประเทศโปรตุเกสเปนเมืองที่มีการเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
ดานโทรคมนาคม อุตสาหกรรม การคา และการศึกษา 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก TIVOLI หรือเทียบเทา 

 
วันท่ี 4 โกอิมบรา – มหาวิทยาลัยโกอิมบรา – ฟาติมา – เอโวรา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
  นําทานชมมหาวิทยาลัยโกอิมบรา(Coimbra University) อิสระใหทานไดถายรูปกับ

สถานที่สําคัญภายในมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดแหงหน่ึงของโลก กอต้ังในป ค.ศ.1290 
แตก็ถูกเปล่ียนเปนพระราชวังหลวง (Coimbra Royal Palace) โดยกษัตริย คิงส
จอหนท่ี 3 ในป ค.ศ.1537 ซึ่งยังคงศิลปะสไตลบาร็อคที่สวยงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
บาย นําทานเดินทางสูเมืองฟาติมา (Fatima) ซึงเปนอีกเมืองหน่ึงท่ีมีความสําคัญของ

คริสตศาสนิกชน นําทานชมโบสถแมพระฟาติมา (The Lady of Fatima Basilica) 
ซ่ึงเปนโบสถโรมันคาทอลิก กอสรางในป 1928 – 1953 ชมรูปปم�นพระแมมารี ท่ีมี



 

 

ความศักด์ิสิทธิ์และเปนหน่ึงในหลายเสนทางของคริสตศาสนิกชนในการแสวงบุญ ท่ีมี
ความเช่ือวาพระแมมารีไดเคยปรากฏตัวใหเด็กนอย 3 คนไดเห็นเปนคร้ังแรกท่ีแอบ
หลบภัยสงครามโลกครั้งท่ี 1 และไดบอกกับเด็กทั้งสามคนถึงเหตุผลท่ีพระองคลงมา
จากสวรรค เพ่ือใหลูเซีย ไดบันทึกไวถึงคําทํานายและคําสอนของพระแมมารี ซ่ึง
เหตุการณตางๆที่ลูเซียไดบันทึกไวก็ลวนเปนความจริงที่ปรากฏขึ้นมาภายหลัง หลังจาก
น้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองเอโวรา (Evora) เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมของ
องคการยูเนสโก เมืองน้ียังคงไดรับการดูแลรักษารองรอยของสถาปตยกรรม ท่ีมีมา
ต้ังแตสมัยโรมัน ชมวัดโรมันแหงเอโวรา (Roman Temple) วัดซ่ึงมีเอกลักษณของ
โรมันแสดงถึงศักยานุภาพของอาณาจักรโรมันในอดีตที่ไดแผขยายมาถึงโปรตุเกส   

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก EVORA OLIVE หรือเทียบเทา 
วันท่ี 5 เอโวรา– อัลบูเฟยรา – ลองเรือชมถ้ําและปลาโลมา – ฟารู 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางตอสูเมืองอัลบูเฟยรา (Albufeira) เพ่ือลองเรือชมถ้ําและปลาโลมา 
(Cave & Dolphin Watching Cruise) อีกหน่ึงความประทับใจ ลองเรือชม
ปลาโลมาที่วายน้ําเลนอยูในมหาสมุทรแอตเเลนติก ทานจะไดเพลิดเพลินกับความ
นารักของปลาโลมาแสนรู รวมถึงชมความสวยงามของถ้ํา หนาผา ซุมหิน ท่ีถูกกัดเซาะ
ดวยน้ําทะเล เกิดเปนรูปรางแปลตา และ สวยงาม องคประกอบรอบดานท่ีลงตัว ท้ังน้ํา
ทะเลสีครามและผาหินที่รวมอยูดวยกันซึ่งทําใหภาพออกมาสวยงามและลงตัวย่ิงข้ึน 
(ระยะเวลาในการเดินเรือของแตละวัน ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ,แรงลม,กระแสน้ําข้ึนและ
น้ําลงในทะเลของวันน้ันๆ ปกติจะใชเวลาในการลองเรือประมาณ 2 ช่ัวโมง โอกาสใน
การพบเจอฝูงปลาโลมาประมาณ 90 % , ไมสามารถคืนคาใชจายได หากในกรณีท่ีไม
พบฝูงปลาโลมา, กรณีไมสามารถลองเรือได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืน
คาใชจาย 35 EURO 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
บาย นําทานเดินทางตอไปยังเมืองฟารู (Faro) เมืองทาที่สําคัญของโปรตุเกสโดยเมืองน้ีเปน

เขตท่ีอยูทางใตสุดของโปรตุเกส มีความสําคัญเพราะเปนเมืองทาท่ีติดกับสเปน เมืองน้ี
เปนเมืองริมทะเลตากอากาศอันโดงดังของประเทศและเปนที่นิยมท่ีนักทองเที่ยวมักมา
พักผอน ใหทานไดถายรูปกับป�ายเมืองฟารูสัญลักษณท่ีมีช่ือเสียงของเมือง 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก  HOTEL FARO หรือเทียบเทา   

 



 

 

วันท่ี 6 ฟารู – ลิสบอน – มหาวิหารเจอโร นิโม   
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางตอไปยังกรุงลิสบอน (Lisbon)  เมืองหลวงประเทศโปรตุเกส นคร

เกาแกนครหน่ึงในยุโรป ท้ัง ยังเปนเมืองทาท่ีสําคัญ และเปนศูนยกลาง ทางการเมือง 
การคา อุตสาหกรรม พรอมท้ังยังเปนอุทยานนครที่เขียวชอุมรมร่ืน 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเขาชมมหาวิหารเจอโร นิโม (Jeronimos Monastry) ที่สรางข้ึนเพ่ือเปน

เกียรติแก วาสโกดากามา ที่เดินทางสูอินเดียเปนผลสําเร็จ ในป ค.ศ.1498 จัดเปน
ผลงานอันเย่ียมยอดของงานสถาปตยกรรมที่เรียกกันวามานูเอลไลน (Manueline) ใช
เวลากอสรางทั้งส้ินถึง 70 ป จึงแลวเสร็จสมบูรณ และไดรับการรับรองจากองคการ
ยูเนสโกวาใหเปนมรดกโลก (UNESCO World Heritage) 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN หรือเทียบเทา    
วันท่ี 7 ซินทรา – พระราชวังเปนา – แหลมโรคา – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 เดินทางสูเมืองซินทรา (Sintra) อีกหน่ึงเมืองตากอากาศยอดนิยมของนักทองเท่ียว 
เปนที่ต้ังของพระราชวังท่ีสวยงามท่ีไดรับการรับรองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดก



 

 

โลก ความรมร่ืนของเขตอุทยานเปนที่พักผอนหยอนใจในวันหยุดของชาวเมือง เปนอีก
เมืองที่มีสถาปตยกรรมท่ีคอนขางมีความโดดเดนของแควนแกรนดลิสบอนประเทศ
โปรตุเกส นําทานเขาชมพระราชวังเปนา (Pena National Palace) พระราชวังฤดู
รอนที่ต้ังอยูบนเนินเขาเหนือเมืองซินตรา หน่ึงเจ็ดส่ิงมหัศจรรยณของโปรตุเกส ( 7 
Wonders of Portugal) ในสถานที่ทองเที่ยวที่มีผูเขาชมมากที่สุดในโปรตุเกส โดย
ในอดีตเปนท่ีประทับของกษัตริยโปรตุเกสมาต้ังแตคริสต ศตวรรษท่ี 14 โดยตัวปราสาท
ถูกสรางตอเติมหลายยุคสมัย เดิมเร่ิมแรกต้ังแตสมัยยุคกลางเปนพียงโบสถ ตอมาในป 
ค.ศ. 1493 King John II และ Queen Leonor สรางตอเติมจากโบสถใหใหญข้ึน
เปนอารามเพ่ือรําลึกถึงนักบุญ St.Jerome โดยภายในถูกตกแตงประดับประดาอยาง
วิจิตรงดงาม โดยเฉพาะพ้ืนกระเบ้ืองที่วากันวาสวยงามท่ีสุดในโปรตุเกส และในอดีต
อารามแหงน้ีไดถูกฟ�าผาหลายตอหลังคร้ัง รวมทั้งไดรับความเสียหายจากแผนดินไหว
คร้ังใหญเมื่อป 1755 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
บาย จากน้ันพาทานเดินทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดที่เปนปลายดานตะวันตก

สุดของทวีปยุโรป ซ่ึงทานสามารถซ้ือใบประกาศนียบัตร (Certificate) เปนท่ีระลึกใน
การมาเยือน ณ ท่ีแหงน้ี 

17.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบินลิสบอน มีเวลาใหทานทําเร่ืองคืนภาษี 
21.15 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน EK194 

**สําหรับคณะท่ีออกเดินทางต้ังแตเดือน พ.ย. เปนตนไปจะออกเดินทางเวลา 20.45น.
และจะไปถึงดูไบเวลา 08.15น.*** 
 

วันท่ี 8 ดูไบ – กรุงเทพ 
08.05 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบรอเปล่ียนเคร่ือง 
09.40 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบิน EK 372 

**สําหรับคณะท่ีออกเดินทางต้ังแตเดือน พ.ย. เปนตนไปจะออกเดินทางเวลา 09.30 
น.และจะไปถึงกรุงเทพเวลา 18.40 น.*** 

19.15 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
  
  
 
 
 

 
 



 

 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

18-25 ก.ย. 62 49,900.- 49,900.- 49,900.- 33,900.- 8,900.- 
2-9 ต.ค. 62 49,900.- 49,900.- 49,900.- 36,900.- 8,900.- 
6-13 พ.ย. 62 47,900.- 47,900.- 47,900.- 31,900.- 6,900.- 
27 พ.ย.– 4 ธ.ค. 

62 47,900.- 47,900.- 47,900.- 30,900.- 6,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
เง่ือนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ

จองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน 
ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 



 

 

5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศโปรตุเกส (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันยื่น 
เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถ่ิน  (17 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 ยูโร) 
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 

 

 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง 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 เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 



 

 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (โปรตุเกส) 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15-20 วันทําการ 
ย่ืนวีซาแสดงตนท่ีศูนยย่ืนวีซา TLS Contact 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารท่ีออกจากทางราชการ 
และทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมหนังสือเดินทางออกมากอนได 

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 

1. หนังสือเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดนิทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทบัวีซ่าอย่างน้อย � หน้า อายุ
การใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า � เดือน นับจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสือเดินทางจะต้องไม่ชํารุด (หนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณา
นํามาประกอบการยื�นวีซ่าด้วย)  
***ในกรณีที�ถือพาสปอร์ต สญัชาติไทย แต่พํานักอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่
ตา่งประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที�ของทางบริษัทใหท้ราบทนัที เพราะการยื�นขอวีซ่าจะมีเงื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูต



 

 

ตอ้งการเพิ�มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวีซ่าในประเทศไทยได ้ข้อกําหนดนี�รวมไปถึงผูเ้ดินทางที�ถือพาสปอร์ต
ต่างชาติดว้ย *** 
 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด � นิ �ว หรือ 3.5 x 4.5 ซม.จาํนวน 2 ใบ  
 *** ใบหน้าสูง 2.5-3 ซม. ขึ�นอยู่กบัลกัษณะใบหน้าของแต่ละบุคคล พื�นหลงัขาวเท่านั�น ถ่ายไม่เกิน � เดือน รวบผม ให้เห็นหู 

เห็นคิ�ว หา้มสวมแว่นตาหรือเครื�องประดบั ไม่ใสค่อนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก.และไม่มีร่องรอยชํารุด*** 
 ตัวอย่างรูป 
 
 
 
 
 
 
 
3. หลักฐานการทาํงาน   

-  เจ้าของกิจการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน (DBD) ที�มีชื�อของผู้ เดนิทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายไุม่เกิน � เดือน 
หรือ สําเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) (ต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ และมีตราประทบัจากร้านแปล) 

- กจิการไม่จดทะเบียน จดหมายชี �แจงการทํางาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน โฉนดที�ดิน สญัญาเช่าที� (ต้อง
แปลเป็นภาษาองักฤษ และมีตราประทบัจากร้านแปล) เป็นต้น 

-  เป็นพนกังาน หนงัสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบตุําแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริ�มทํางาน (ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ
� เดือน ชื�อ-สกลุต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

-  นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที�ออกจากสถาบันที�กําลังศึกษาอยู่ (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ � 
เดือน ชื�อ-สกลุต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

-  กรณีที�เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบตัรข้าราชการบํานาญมาด้วย 
 

4. หลักฐานการเงนิ 
4.1   กรณีผู้ เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 3 เดือน ที�ออกจากทางธนาคาร 

(รบกวนลูกค้าทํารายการเดินบญัชี โดยการฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล้ว ค่อยขอ Statement เพื�อให้อพัเดทไม่เกิน 
15-20 วัน) และ ขอ Bank Certificate (หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน) ต้องสะกดชื�อ – สกุล ให้ตรงตามหน้า
พาสปอร์ต 

4.2   กรณีผู้ เดินทางไม่ได้ออกคา่ใช้จา่ยเอง ใช้ 
          - สําเนา Bank Statement บญัชีออมทรัพย์ย้อนหลงั 3 เดือนของผู้ ที�ออกค่าใช้จ่ายให้ (เงื�อนไขหลกัฐานการเงินเหมือน

ข้อ4.1) 
              - Bank Certificate ที�ออกจากธนาคาร ระบุชื�อเจ้าของบญัชีที�ออกค่าใช้จ่าย พร้อมระบุชื�อบุคคลที�เจ้าของบัญชีออก

คา่ใช้จ่ายให้ (ผู้เดนิทาง) ต้องสะกดชื�อ – สกลุ ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต  
 - ทําหนงัสือรับรองคา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter) ระบชืุ�อเจ้าของบญัชี   



 

 

 (ผู้ ที�ออกค่าใช้จ่ายให้) ต้องสะกดชื�อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที�เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้
เดินทาง) ต้องสะกดชื�อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต โดยจะต้องระบุความสมัพนัธ์มาโดยชัดเจนว่าเกี�ยวข้องกนั
อย่างไร เป็นฉบบัภาษาองักฤษ  

 * Bank Statement จะต้องมีตราประทบัจากทางธนาคาร และสะกดชื�อ-นามสกลุให้ตรงกบัพาสปอร์ต แสดงเลขที�บญัชี
ครบทกุตวั และจะต้องมีแสดงทั �งหมดในทกุ ๆ หน้า * 

**สถานทูตไม่รับพจิารณาบญัชีติดลบ บญัชีกระแสรายวนั 
พนัธบตัร ตราสารหนี � กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 
5. กรณีเดก็อายไุม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปตา่งประเทศพร้อมบดิา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต้นสงักัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือ
ยินยอมระบใุห้บตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบับดิา) พร้อมแนบสําเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนงัสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต้นสงักดั (โดยบิดาจะต้องคดัหนังสือยินยอม
ระบใุห้บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบสําเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั �งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัใคร มีความสมัพันธ์เป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอําเภอต้นสงักดั พร้อมแนบสําเนาบตัรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที�บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ มีอํานาจ
ปกครองบตุรแต่เพียงผู้ เดียว 

- * กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า 18 ปี บิดาและมารดาต้องเซ็นกํากับในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า โดยลายเซ็นจะต้องตรงตาม
พาสปอร์ต หรือ ใบยินยอม (ในกรณีไม่ได้เดินทางด้วย) 

** กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า 18 ปี เอกสารที�เป็นภาษาไทย ที�ต้องใช้ในการยื�นขอวีซา่ จะต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ และเอกสารต้อง
ได้รับการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศของไทย (แปลประทบัตราจากกงศลุ) เท่านั �น 

** กรณีอายตุั �งแต่ 18 ปี ขึ �นไป เอกสารที�เป็นภาษาไทย ที�ต้องใช้ในการยื�นขอวีซา่ จะต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ และเอกสารต้อง
ได้รับการรับรองจากร้านแปลที�มีตราประทบัเท่านั �น 

** เอกสารภาษาไทย ที�ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ ทางผู้ สมัครจะต้องนําไปแปลด้วยตัวเอง ที�ร้านแปล หรือที�กรมการกงศุล 
คา่ใช้จ่าย ประมาณ 200 – 500 บาท/ใบ 

 
6. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบียนบ้าน 
- บตัรประชาชน 
- สตูบิตัร (กรณีเดก็อายุตํ�ากว่า 18 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถ้ามี) 
- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถ้ามีการเปลี�ยน) 

7. ท่านไม่จําเป็นต้องเซน็ รับรองสําเนาถกูต้อง ให้ท่านเซน็เฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร้องขอวีซา่เท่านั �น  
 
 



 

 

เอกสารยื�นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี�ยนและขออัพเดทเพิ�มเติมได้ทกุเวลา 
หากทางสถานทตูแจ้งขอเพิ�มเติม 

 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยื�นวซีา่เชงเกนประเทศโปรตเุกส 

    (กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื�องจากทางเราจะใชข้อ้มูลนี�ในการจองควินดั

หมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ั�นเอกสารที�ทา่นสง่ตามมาที�หลงัจะตอ้งตรง
กบัขอ้มูลที�ทา่นกรอกใหม้าเทา่น ั�น) 

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

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

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

3. ชื�อตวั [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานที�เกดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศที�เกดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สัญชาตปัิจจุบนั ................................สัญชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจุบนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อื�นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีที�ผูส้มคัรขอวซีา่เป็นเด็ก อายตํุ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ื�อ และที�อยู ่ผูป้กครอง 

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

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



 

 

 

11. ที�อยูปั่จจุบนัของผูข้อวซีา่* 

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

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

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ*............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืที�ตดิตอ่ได*้.................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื�อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้)* 

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

13. ชื�อบรษัิทหรอืรา้นคา้ และที�อยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื�อ ที�อยูข่อง
สถาบนัศกึษา*  

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

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

14. วซีา่เชงเกนที�เคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที�..........................ถงึวนัที�............................ 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิ�วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี� 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที� หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ยอ้นหลงัไมเ่กนิ 5 ปี แนบมา
ดว้ย เพราะจาํเป็นตอ้งใชใ้นการกรอกขอ้มูล** 

16.  ทา่นเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

 

 

 



 

 

17. ความรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผูีอ้ื�นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรุณาระบชุื�อ-สกลุ และความสมัพันธ ์..................  

สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที�พักที�มผีูจั้ดหาให ้

   ชําระค่าที�พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั �งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระค่าพาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   อื�นๆ (โปรดระบ)ุ     อื�นๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเก ี�ยวขอ้งใดๆท ั�งส ิ�น 
ท ั�งนี�บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั�น 

 


