รหัส B2B1902703

ทัวรโปรตุเกสและสเปน 10 วัน 7 คืน (EK)

ปอรโต | ปอนเฟรรราดา | บูรกอส

บิลเบา| ซานเตียโก เด คอมโพสเทลลา

ซาราโกซา | บารเซโลนา | โบสถซากราดา แฟมิเลีย

THE HIDDEN GEMS OF PORTUGAL AND SPAIN
เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 62
ปอรโต | ปอนเฟรรราดา |โปรตุ
บูรก
 อส เ| กสและสเปน
บิลเบา| ซานเตียโก เด คอมโพสเทลลา
ซาราโกซา | บารเซโลนา | โบสถซากราดา แฟมิเลีย
10 DAYS 7 NIGHTS

ราคาเพียง
เส้ นทางการเดินทาง
วันที 1. กรุงเทพฯ - ดูไบ – ปอร์โต้
วันที 2. กรุงเทพฯ - ดูไบ – ปอร์โต้

55,900.-

วันที่ 1

23.55

กรุงเทพฯ

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 9

น.

เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความ

วันที่ 2

กรุงเทพฯ - ดูไบ – ปอรโต

03.30

น.

สะดวก

ออกเดินทางสูป
 อรโต โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 377

**สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแตเดือน พ.ย. เปนตนไปจะออกเดินทางเวลา
03.30 น.และจะไปถึงดูไบเวลา 07.15 น.***

06.55 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลีย
่ นเครือ
่ ง

09.15 น. ออกเดินทางตอสูป
 อรโต ประเทศโปรตุเกส โดยเที่ยวบิน EK197

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

14.30 น. ถึงสนามบินสนามบินฟรานซิสโก ซา คาเนียรโร เมืองปอรโต ประเทศโปรตุเกส
(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชัว่ โมง และจะเปลี่ยนเปน 7 ชัว่ โมงในวันที่ 28

ตุลาคม 2562) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ผานขัน
้ ตอนการตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากร จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูเมืองปอรโตซึ่งเปนเมืองใหญ

อันดับสองของประเทศโปรตุเกสตัง้ อยูทางตอนเหนือของประเทศ เปนเมืองทีม
่ ีชื่อเสียง

เรื่องการผลิตไวน หรือ ปอรโตไวนดวยและนอกจากนั้นเมืองนีย
้ ังไดรับการขึ้นทะเบียน
เปนมรดกโลกในป 1996 อีกดวย

ดวย นําทานชมยานจัตุรัสกลางเมือง Praça dos Liberdade ประกอบดวยอาคาร

สวยงามที่เปนที่ทาํ การของธนาคารและโรงแรม และศาลาวาการเมือง ชมสถานีรถไฟ
São Bento ซึง่ ภายในมีการตกแตงดวยกระเบื้องเขียนสีที่มีลวดลายสีนํ้าเงิน ที่เลา

เรื่องราวของชาวโปรตุเกส แวะถายรูปกับโบสถ Sé de Porto ที่เกาแกที่สุดของเมือง

อายุกวาพันป โบสถแหงนี้เปนที่จด
ั งานอภิเษกสมรสของกษัตริย João ที่ 1 บิดาของ

เจาชายเฮนรี่ ผูบก
ุ เบิกการเดินเรืออันยิ่งใหญของโปรตุเกส สรางอยูบ
 นเนินที่สามารถ
คํ่า

มองเห็นทิวทัศนของเมือง

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ที่พก
ั

เดินทางเขาสูท
 ี่พก
ั EUROSTARS OPORTOหรือเทียบเทา

วันที่ 3

ปอรโต - ซานเตียโก เด คอมโพสเทลลา – มหาวิหารซานเตียโกเดคอมโพสเตลา

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสูเ มืองซานเตียโก เด คอมโพสเทลลา (Santiago De

Compostela) เมืองหลวงของแควนกาลิเซีย ซึ่งตัวเมืองนี้เคยไดรบ
ั การประกาศให

เปนเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปประจําป ค.ศ. 2000 และวากันวาเมืองนี้ยงั เปน

จุดหมายปลายทางของเสนทางจาริกแสวงบุญสําคัญ หรือเสนทางนักบุญเจมส (Way
กลางวัน
บาย

of St. James) ทีม
่ ีมาตั้งแตสมัยยุโรปกลางอีกดวย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นําทานเขาชมมหาวิหารซานเตียโกเดคอมโพสเตลา (The Cathedral of

Santiago de Compostela) โดยคําวาคอมโพสเทลลลาของชื่อวิหารนั้นมาจาก
ภาษาลาตินมีความหมายวา ทองทุง แหงดวงดาว เนื่องจากเมืองนี้เปนจุดหมาย

ปลายทางของเสนทางนักบุญเจมสจงึ ทําใหมชี าวคริสตทม
ี่ ีความศรัทธามักเดินทางมา

แสวงบุญ ณ มหาวิหารแหงนี้ โดยมหาวิหารแหงนีถ
้ ูกสรางขึ้นโดยพระประสงคของพระ
เจาอัลฟองโซที่ 6 แหงคาสติลญาในป ค.ศ. 1075 ดวยศิลปะแบบโรมาเนสกโดยมีไฮ

ไลทคือ ซุม
 ประตูปอรติโก เดลา กลอเรีย ของวิหาร ซึ่งถือวาเปนศิลปะแบบโรมาเนสกที่
คํ่า

สวยที่สด
ุ แหงหนึง่ เลยทีเดียว

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ที่พก
ั

เดินทางเขาสูท
 ี่พก
ั GRAND HOTEL SERCOTEL LOS ABERTOS หรือ

วันที่ 4

ซานเตียโก เด คอมโพสเทลลา – อูเรนเซ - ปอนเฟรรราดา

เชา

เทียบเทา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสูเ มืองอูเรนเซ (Ourense) เมืองสวยงามแหงแควนกาเลอิค โดย

เมืองนี้มชี ื่อเสียงเรือ
่ งการทําไวน และบอนํา้ พุรอ
 น นําทานถายรูปกับวิหารอูเรนเซ

(Ourense Cathedral) วิหารทีม
่ ค
ี วามผสมผสานกันระหวางศิลปะโรมาเนสก โกธิค

กลางวัน
บาย

และ บาโรค โดยวิหารแหงนี้ถก
ู สรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงนักบุญมารตินผูลวงลับ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นําทานเดินทางตอสูเ มืองปอนเฟรรราดา (Ponferrada) ซึ่งอยูในเขตแควนคาส

ติลญาและลีออน โดยเมืองนี้อยูต
 ด
ิ กับแมนํ้าซิล นําทานเขาชมปราสาทอัศวินเทมพลาร

(Templarios Castle) สถานที่สําคัญของเมืองและเคยเปนทีพ
่ ักของอัศวินเทมพลาร
ในอดีต นําทานถายรูปกับโบสถเซนทโทมัส (Santo Tomas de las Ollas) ซึ่งเปน

โบสถที่สรางตัง้ แตสมัยศตวรรษที่ 10 และเปนโบสถทม
ี่ ค
ี วามผสมผสานของศิลปะหลาย
แบบที่ลงตัว นําทานถายรุปกับมหาวิหารพระแมมารี (Basilica de la Virgin de la
Encina) มหาวิหารที่สรางตัง้ แตตั้งแตศตวรรษที่ 12 โดยใชสถาปตแบบเรเนซองคและ
ไดมก
ี ารบรูณะใหมในป 1573 โดยใชเวลาในการบูรณะเกือบ 100 ป เนื่องจากติด
คํ่า

ปญหาดานการเงินและโรคระบาด

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน
้ เมือง

ที่พัก

เดินทางเขาสูท
 ี่พก
ั TEMPLE PONFERRADA หรือเทียบเทา

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

วันที่ 5

ปอนเฟรรราดา – เลออน – บายาโดลิด

นําทานเดินทางตอสูเ มืองเลออน (Leon) ที่เปนที่ตงั้ ของถํ้าวัลปอเกรโร (Cuevas

de Valporquero) และยังเปนเมืองที่ไดชื่อเรื่องความสวยงามของศิลปะอีกดวย นํา
ทานเขาชมถํ้าวัลปอเกรโร ซึ่งภายในประกอบดวยหินงอกหินยอยและธรรมชาติอัน

สวยงาม หลังจากนั้นนําทานเขาชมมหาวิหารแหงเลออน (Cathedral of Leon) หรือ
มหาวิหารซานตามาเรีย ซึง่ เปนมหาวิหารที่ใหญที่สุดในเมืองเลออน เปน 1 ในเสนทาง
แสวงบุญของนักบุญเจมส โดยมหาวิหารแหงนี้สรางดวยศิลปะทีผ
่ สมผสานกันระหวาง

กลางวัน
บาย

ไสถาปตยกรรมแบบโรมัน, ปาเทอเรสของไอบีเรียน, โกธิก, เรเนซองก, และโมซาราบิค

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ขาวผัดสเปน)

นําทานเดินทางตอสูเ มืองบายาโดลิด (Valladolid) เมืองอุตสาหกรรมในทีร่ าบภาค

กลางคอนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสเปน ตัง้ อยูรม
ิ ฝง ﻤแมนํ้าปซวยรกาเปน
เมืองทีม
่ ีชื่อเสียงเรื่องการผลิตไวนของแควนคาสติลแอนดเลออน นําทานเดินทางสู

พลาซามารยอ (Plaza Mayor) หรือจตุรัสใจกลางเมืองซึง่ จตุรัสแหงนี้ยังนับเปนจตุรัส
คํ่า

แหงแรกในประเทศสเปนอีกดวย

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ที่พก
ั

เดินทางเขาสูท
 ี่พก
ั SILKEN JUAN DE AUSTRIA หรือเทียบเทา

วันที่ 6

บายาโดลิด – บูรก
 อส – บิลเบา

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสูเ มืองบูรก
 อส (Burgos) เมืองหลวงของแควนคาสติลญาซึ่งเปนเมือง
ที่มีประวัตศ
ิ าสตรมาอยางยาวนานและยังเปน 1 ในเสนทางแสวงบุญของนักบุญเจมส
อีกดวย นําทานเขาชมมหาวิหารบูรโกส (Burgos Cathedral) เปนมหาวิหารที่

ใหญที่สุด เปนอันดับ 3 ของประเทศสเปนและ ไดรับการจดทะเบียนขึน
้ เปนมรดกโลก
ในปค.ศ. 1984 สรางขึ้นโดยบิชอป ดอน เมาริซิโอ และพระเจาเฟอนันโด ที่ 3 ในป

ค.ศ. 1221 และไดมก
ี ารตอเติมในสวนตางๆ จนแลวเสร็จในชวงศตวรรษที่ 16 โดยตัว

มหาวิหารนั้นสรางขึ้นดวยศิลปะแบบโกธิค ความงดงามของการตกแตงประติมากรรม
และสัดสวนที่ยงิ่ ใหญทําใหมหาวิหารแหงนี้เปนที่นาประทับใจที่สุดแหงหนึง่ ในสเปน

หลังจากนั้นนําทานชมภายนอกปราสาทบูรโ กส (Burgos Castle) ปราสาททีม
่ ีความ
สวยงามตัง้ อยูบนที่ราบสูง สรางขึ้นตั้งแต ค.ศ.884 และบูรณะในรัชสมัยของ พระ

เจาอัลฟองโซที่ 8 แหงคาสติลญาและพระเจาเอนริเกที่ 4 ตามลําดับปราสาทแหงนี้เคย
กลางวัน
บาย

ถูกทําลายจนเกือบหมดดวยฝมือของนโปเลียนแหงฝรัง่ เศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

หลังจากนั้นนําทานเดินทางตอสูเ มืองบิลเบา (Bilbao) เมืองทาอุตสาหกรรมแหง

แควนบาสกโดยเมืองนีม
้ ีชอ
ื่ เสียงจากพิพิธภัณฑระดับโลกอยางพิพิธภัณฑกก
ั เกนไฮม
(Guggenheim Museum) และยังเปนเมืองที่ประกอบไปดวยสถปตยกรรมอัน
สวยงามแหงยุค 90 อีกดวย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน
้ เมือง

ที่พก
ั

เดินทางเขาสูท
 ี่พก
ั NH LA AVANZADAหรือเทียบเทา

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

วันที่ 7

บิลเบา – ซาราโกซา

นําทานผานชม พิพิธภัณฑกักเกนไฮม (Guggenheim Bilbao) ซึง่ ตัวอาคารนั้นมีสี

เงินสะทอนแสง สรางขึ้นดวยแผนโลหะสีเงินวางตอกันแบบศิลปะสมัยใหม ตั้งเดนอยูร ิม
แมนํ้าเนอรเวียง เปนอาคารที่ไดรับยกยองจากผูคนทั่วโลก วาเปนอาคารที่นาตื่นตาตื่น
ใจที่สุดในศตวรรษที่ 20 เขาชมโบสถแหงบิลเบา (Bilbao Cathedral) หรือโบสถ
ซานเตียโกซึ่งเปนโบสถที่สรางตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 14-15 ดวยศิลปะแบบโกธิคและ
เปน 1 ใน เสนทางแสวงบุญของนักบุญเจมสผย
ู ิ่งใหญ

กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

นําทานออกเดินทางสู เมืองซาราโกซา (Zaragoza) เมืองใหญศูนยกลางทางการ

ศึกษาและศาสนาของประเทศ และเปนเมืองทีอ
่ ยูระหวางกลางของบารเซโลนา และ

แมดริด มีความโดดเดนมากในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศทีม
่ ีความแตกตางกัน ไมวา
คํ่า

ที่พก
ั

วันที่ 8

จะเปนหุบเขา ทะเลทราย ปาหนาทึบ

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน
้ เมือง

เดินทางเขาสูท
 ี่พก
ั EURO STARS ZARAGOZA หรือเทียบเทา

ซาราโกซา – บารเซโลนา – สนามฟุตบอลคัมปนู - สวนปารค กูเอล

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

เดินทางสูเ มืองบารเซโลนา (Barcelona) นครใหญแหงคาตาลันยา และเมืองสําคัญ
อันดับ 2 ของสเปน โดยเมืองนี้เปนทีต
่ งั้ ของสโมสรฟุตบอลบารเซโลนาอีกดวย เปน

เมืองที่เต็มไปดวยเสนหของสถาปตยกรรมหลากยุคสมัยมีสวนสาธารณะสิง่ แวดลอม
กลางวัน
บาย

และการวางผังเมืองทีผ
่ สมผสานกันอยางลงตัว

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

นําทานถายรูปคูดา นนอกกับสนามคัมปนู (Camp nou) สนามฟุตบอลขนาดยักษทม
ี่ ี
ความจุเฉียดแสนคนของสโมสรฟุตบอลบารเซโลนาเจาของแชมปลาลีกาของประเทศ

สเปนป 2018-2019 โดยคําวาคัมปนูนั้นแปลวา “อางขนาดยักษ” หลังจากนั้น นําทาน
ขึ้นสูจุดชมวิวของเมืองที่ เนินเขา Montjuïc เปนเนินเขาในบารเซโลนาทีม
่ ีทศ
ั นียภาพ

อันงดงาม ทางดานตะวันออกของเนินเขายังมีหนาผาสูงชันซึง่ ทําหนาที่เปนดั่งกําแพง

เมือง สวนดานบนเปนทีต
่ งั้ ของปอมปราการหลายแหง นําทานเขาชมสวนปารค กูเอล
(Parque Guell) สวนสาธารณะขนาดใหญที่โชวผลงานอันโดดเดนทางดาน

สถาปตยกรรมของอันตอนี เกาดี สิ่งปลูกสรางตาง ๆ ทีถ
่ ูกลอมรอบดวยความรมรื่นของ
ตนไม ดวยรูปแบบของสถาปตยกรรมงานกระเบื้องที่เนนรูปทรงธรรมชาติในสีสันทีต
่ ด
ั

กัน ดูโดดเดน แปลกตา และเปนเอกลักษณอยางมาก ซึง่ ไดรับการยกยองใหเปนมรดก
คํ่า

โลกจากองคการยูเนสโก

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ที่พก
ั

เดินทางเขาสูท
 ี่พก
ั FRONT AIR CONGRESS หรือเทียบเทา

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

วันที่ 9

โบสถซากราดา แฟมิเลีย - เนินเขา Montjuïc – OUTLET – สนามบิน

นําทานเขาชมภายในโบสถซากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia) โบสถ

ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณของเมือง โดยฝมอ
ื การออกแบบของ อันตอนี เกาดี สถาปนิกชาวคา
ตาลัน เปนผลงานที่เรียกวา โมเดิรนนิสโม เปนงานศิลปะเฉพาะถิ่นและเปนอารตนูโวที่มี
เอกลักษณเฉพาะตัว โดยเริม
่ สรางตัง้ แตป 1882 แมกระทัง้ จนถึงปจจุบันก็ยงั สรางไม

แลวเสรจ ถึงกระนั้นองคการยูเนสโก ก็ไดจด
ั ใหเปนมรดกโลก โดยมหาวิหารมีลักษณะ
สถาปตยกรรมโดดเดนแปลกตาไมเหมือนที่ใดในโลก นําทานขึ้นสูจุดชมวิวของเมืองที่
เนินเขา Montjuïc เปนเนินเขาในบารเซโลนาที่มีทศ
ั นียภาพอันงดงาม ทางดาน

ตะวันออกของเนินเขายังมีหนาผาสูงชันซึง่ ทําหนาที่เปนดัง่ กําแพงเมือง สวนดานบนเปน

กลางวัน
บาย

ที่ตงั้ ของปอมปราการหลายแหง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

นําทานสู La Roca Village Outlet เชิญทานชอปปﻤงสินคาแบรนดเนมชั้นนํา

มากมาย อาทิ 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

18.00 น. นําเดินทางสูสนามบิน เพื่อใหทานมีเวลาในการทํา คืนภาษี (Tax Refund) และมี
เวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน

22.40 น. ออกเดินทางกลับสูก
 รุงเทพดวยเที่ยวบิน EK188

**สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแตเดือน พ.ย. เปนตนไปจะออกเดินทางเวลา

วันที่ 10

22.05 และจะไปถึงดูไบเวลา 07.35 น.***
กรุงเทพฯ

07.35 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบรอเปลี่ยนเครื่อง

09.40 น. ออกเดินทางสูก
 รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบิน EK 372

**สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแตเดือน พ.ย. เปนตนไปจะออกเดินทางเวลา

19.15 น.

09.30และจะไปถึงกรุงเทพเวลา 18.40 น.***

คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

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

อัตราคาบริการ

THE HIDDEN GEMS OF PORTUGAL AND SPAIN โปรตุเกสและสเปน
10 DAYS 7 NIGHTS โดยสายการบินเอมิเรตส (EK)

กําหนดการเดินทาง
23 ก.ย. – 2 ต.ค. 62

ผูใหญพัก 23 ทาน

ทานละ
59,900.-

เด็กอายุไมเกิน

เด็กอายุไมเกิน

(เสริมเตียง)

(ไมเสริมเตียง)

12 ป

ทานละ

59,900.-

12 ป

ทานละ

59,900.-

ไมรวมตั๋ว
ทานละ

9,500.-

39,900.-

7,900.-

55,900.-

55,900.-

38,900.-

30 ธ.ค. 62 – 8 ม.ค.63 69,900.-

69,900.-

69,900.-

52,900.-

25 พ.ย. – 4 ธ.ค. 62

55,900.-

55,900.-

55,900.-

ทานละ

42,900.-

55,900.-

11-20 พ.ย. 62

พักเดี่ยวเพิ่ม

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

7,900.-

11,900.-

เงื่อนไขการใหบริการ
1.

ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ทีน
่ ั่งจะยืนยันเมือ
่ ไดรับ

2.

สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม
่ อ
ี ายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน

เงินมัดจําแลวเทานั้น

เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสง สําเนาหนา
พาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

3.

เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซา

4.

หากทานที่ตอ
 งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลก
ู คาอยูต
 างจังหวัด)

5.

ไดทันที

ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดย
มิแจงเจาหนาที่ ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึน
้

การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไม

เหมือนกัน ทั้งแบบหมูค
 ณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถาม
ขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่

6.

หากในคณะของทานมีผต
ู องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก,

ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลา

เกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เนือ
่ งจากการเดินทางเปนหมูค
 ณะ หัวหนาทัวรมค
ี วาม
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทงั้ หมด
อัตราคาบริการนี้รวม
1

คาตัว๋ เครือ
่ งบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับ

พรอมคณะ (ในกรณีมค
ี วามประสงคอยูต
 อ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยู
ภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2.

คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

4.

คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)

3.
5.

6.
7.

คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ

คาเขาชมสถานที่ทอ
 งเที่ยวตามรายการ

คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถาม
ไดจากเจาหนาที่)

คาประกันอุบต
ั ิเหตุคม
ุ ครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ
1,000,000 บาท

คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท

(ตามเงือ
่ นไขกรมธรรม)

ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได

เบี้ยประกันเริม
่ ตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

เบี้ยประกันเริม
่ ตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มอ
ี ายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **
8.
9.

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั ิเหตุ 1.5 ลานบาท]

คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
คาภาษีมูลคาเพิม
่ 7% และหัก ณ ที่จาย 3 %

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1.

2.

คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

คาใชจา ยสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดืม
่ ที่สงั่ พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด,

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คานํา้ หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกิน

กวา 30 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจาก

โรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคา ที่สูญหายในระหวางการ
3.
4.
5.
6.
7.

เดินทาง เปนตน

คาธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน
้ ราคา
คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึง่ ทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวย
ตัวทานเอง

คาธรรมเนียมวีซาประเทศสเปน (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวี
ซาในวันยื่น เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท)

คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (20 ยูโร)
คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูโร)

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง

หากทานไมผา นการอนุมต
ั ิวีซา หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา
1.

2.

การพิจารณาวีซา เปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียม

เอกสารที่ดแี ละถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น

กรณีทา นใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทาง
กับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษท
ั ฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการ

ขอวีซา ของทาน ซึง่ บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซา ทีค
่ อนขางนานและ
3.

อาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัตวิ ีซาได

สําหรับผูเดินทางที่ศก
ึ ษาหรือทํางานอยูตา งประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอ
วีซาดวยตนเองในประเทศทีต
่ นพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น

4.

หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริม
่ เดินทางออกนอก

ประเทศ หากนับแลวตํา่ กวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือ
เดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษท
ั

ดวย เนื่องจากประวัตก
ิ ารเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิง่ ในการยื่น

คํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซา ไม
5.

ตํ่ากวา 3 หนา

ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม

รับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทาง
ราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นงั่ บนเครื่องบิน
1.

ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋ เครือ
่ งบินแลว หากทาน

ยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิก
์ ารเรียกเก็บคามัด
จําตัว๋ เครื่องบิน ซึง่ มีคา ใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสาย

2.

3.

การบินและชวงเวลาเดินทาง

หากตัว๋ เครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจา ยตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทาง
สายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย

นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉก
ุ เฉิน และผูที่จะนัง่ ตองมี
คุณสมบัตต
ิ รงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท
 ี่มรี างกายแข็งแรง

และชวยเหลือผูอ
 ื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถ

เปดประตูฉก
ุ เฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทม
ี่ ีปญ
 หาทางดาน
สุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหทน
ี่ ั่ง Long leg ขึ้นอยูก
 ับทาง
เจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น
กรณียกเลิกการเดินทาง
1.

2.

แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง

แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง
10,000 บาท

คืนคาใชจา ยทัง้ หมด

เก็บคาใชจา ย ทานละ

3.

แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง

4.

แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บ

5.

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทาง

20,000 บาท

เก็บคาใชจา ย ทานละ

คาใชจา ยทัง้ หมด

และมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษท
ั ฯกําหนดไว (30ทาน

ขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษท
ั และผูเดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของ

6.

ทาน

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่ จะตองมีใบรับรองแพทยจาก

โรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน ไปยังคณะ
ตอไปแตทั้งนีท
้ านจะตองเสียคาใชจา ยที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ

คาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และคาธรรมเนียมวีซา ตามที่ สถานทูตฯ เรียก
7.

เก็บ

กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบ
ั การอนุมต
ั วิ ีซาจากทางสถานทูต (วีซา ไมผาน) และ

ทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษท
ั ฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่

เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตัว๋ เครือ
่ งบิน หรือคา
ตั๋วเครือ
่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) คาสวนตางในกรณีทก
ี่ รุปออก
เดินทางไมครบตามจํานวน

8.

กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษท
ั ฯ ขอสงวน

9.

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการหาม

สิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทงั้ หมด

ของเจาหนาที่ ไมวา เหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคา
ทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให

หองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3
ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมตด
ิ กันและบาง

โรงแรม อาจจะไมมห
ี องพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกบ
ั 1
เตียงพับเสริม

2.

โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มี

3.

กรณีทม
ี่ งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก

4.

อุณหภูมต
ิ ํ่า

และหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมือง
เพื่อใหเกิดความเหมาะสม

โรงแรมในยุโรปทีม
่ ีลก
ั ษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยว
อาจเปนหองทีม
่ ขี นาดกะทัดรัตและไมมอ
ี างอาบนํ้า ซึง่ ขึ้นอยูก
 ับการออกแบบ
ของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สเปน)

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทําการ
ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา BLS International

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด
และสําเนา 1 ชุด

ในวันยื่นวีซา หนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเรื่อย ๆ**
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับ

ประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และ
หนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวีซาดวย)

***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ,
ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู

ตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที
เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง

สถานทูตตองการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอ

วีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดนี้รวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย***
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือน
หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)

3. หลักฐานการเงิน กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง

3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป

สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝาก

หรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไมเกิน 30 วัน กอนวันยื่นวีซา และบัญชีตองมี
ครบทุกเดือน ในกรณีที่มีไมครบ 6 เดือน ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายชี้แจง

3.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ทั้งเลมเกา –เลม
ใหม)

3.3 หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตองสะกดชื่อ-สกุล ใหตรงตาม
หนาพาสปอรต ออกมาไมเกิน 1 เดือน ตองเปนบัญชีเดียวกันกับบัญชีออมทรัพยในขอ 3.1

3.4 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง

3.4. 1ตองทํา BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุ

่ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต และบุคคลที่
ชื่อเจาของบัญชี (บุคคลที่ออกคาใชจาย) ตองสะกดชือ

่ ขอ
เจาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกดชื่อ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต กรุณายืน
จาก ธนาคารลวงหนา โดยใชเวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใชยื่นไดไมเกิน 30 วัน หลังจาก
ธนาคารออกให

3.4.2ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 6 เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย และ

ตองเปนบัญชีเดียวกัน กับที่ออก BANK GUARANTEE

3.4.3. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายที่มีการชี้แจงความสัมพันธอีกหนึ่งฉบับ (Sponsor

Letter)

3.4.4.ตองใชสูติบัตรเทานั้น ในกรณีเปน พอ แม ลูก เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางผูออก

คาใชจายใหและผูเดินทาง ไมวาจะอายุเทาไหรก็ตาม หรือใชทะเบียนสมรสในกรณีสามี-ภรรยา ที่
แตงงานจดทะเบียน

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีตด
ิ ลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน**
4. หลักฐานการทํางาน
-

เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน
อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)

-

กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชา

ที่ โฉนดที่ดิน เปนตน
-

เปนพนักงาน

หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)

นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)

5. เอกสารสวนตัว
-

สําเนาทะเบียนบาน

บัตรประชาชน

สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปและในกรณีออกคาใชจายใหพอ แม หรือ พอ แม ออก
คาใชจายให)

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ ที่ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดา

จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย

-

หากเด็กเดินทางไปกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตอง

คัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
หนาพาสปอรตบิดามาดวย

-

หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมให

บุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวา
ฝายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว

-

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเดี่ยวเทานั้น)

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั้น
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพิ่มเติม

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซา เชงเกนประเทศสเปน

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน)
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]……………………………………………………………………………
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….……………………………

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….……………………………….
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….………………

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………….………………………..

5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ………………………………………………………………………….………………
6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………….………………….…………

7. สัญชาติปจจุบัน ...........................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน……….………….……..
8. เพศ

9. สถานภาพ

ชาย

โสด

หญิง

หยา

แตงงาน (จดทะเบียน)
แยกกันอยู

อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….

แตงงาน (ไมจดทะเบียน)
หมาย

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจ
ปกครอง/ดูแลผูเยาว

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

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

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ

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

……………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
 ……………………
หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................................................

12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน
...............................................................................................................

13. ชื่อบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท / สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูของ
สถาบันศึกษา

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

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………….……
14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
ไมเคย

เคยได ใชไดตั้งแตวันที่..............................ถึงวันที่..............................................

15. เคยถูกพิมพลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี้
ไมเคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ).........................................

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย**
16. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม
ไมเคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ
ตัวผูขอวีซาเอง

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ
เงินสด

เช็คเดินทาง

มีผูอื่นออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)

กรุณาระบุชื่อ ............................................

…………………………………………………..….
สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ
เงินสด

บัตรเครดิต

ที่พักที่มีผูจัดหาให

ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว

ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว

ชําระคาที่พักลวงหนาแลว
อื่นๆ (โปรดระบุ)

คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให

อื่นๆ (โปรดระบุ)

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทัง้ นี้
บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น

