
 

 

รหัส B2B1902703 
ทัวรโปรตุเกสและสเปน 10 วัน 7 คืน  (EK) 
ปอรโต |  ปอนเฟรรราดา | บูรกอส  
บิลเบา| ซานเตียโก เด คอมโพสเทลลา  
ซาราโกซา | บารเซโลนา | โบสถซากราดา แฟมิเลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปอรโต |  ปอนเฟรรราดา | บูรกอส | บิลเบา| ซานเตียโก เด คอมโพสเทลลา  
ซาราโกซา | บารเซโลนา | โบสถซากราดา แฟมิเลีย  
 
 
 
  
 
 
 

THE HIDDEN GEMS OF PORTUGAL AND SPAIN 
โปรตุเกสและสเปน 
10 DAYS 7 NIGHTS 

เดินทาง กันยายน -  ธันวาคม 62  

ราคาเพียง 55,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1. กรุงเทพฯ - ดไูบ – ปอร์โต้ 
วนัที� 2. กรุงเทพฯ - ดไูบ – ปอร์โต้ 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ  
  23.55 
น. 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 9 
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

 
วันที่ 2 กรุงเทพฯ - ดูไบ – ปอรโต 
  03.30 
น. 

ออกเดินทางสูปอรโต โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 377 
**สําหรบัคณะที่ออกเดินทางตั้งแตเดอืน พ.ย. เปนตนไปจะออกเดนิทางเวลา 
03.30 น.และจะไปถงึดูไบเวลา 07.15 น.*** 

06.55 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปล่ียนเคร่ือง 
09.15 น. ออกเดินทางตอสูปอรโต ประเทศโปรตุเกส โดยเที่ยวบิน EK197  

**สําหรบัคณะที่ออกเดินทางตั้งแตเดอืน พ.ย. เปนตนไปจะออกเดนิทางเวลา 
09.00 น.และจะไปถงึปอรโตเวลา 13.10 น.*** 

14.30 น. 
 

ถึงสนามบินสนามบินฟรานซิสโก ซา คาเนียรโร เมืองปอรโต ประเทศโปรตุเกส 
(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ช่ัวโมง และจะเปล่ียนเปน 7 ช่ัวโมงในวันที่ 28 
ตุลาคม 2562) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ผานขัน้ตอนการตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากร จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูเมืองปอรโตซึ่งเปนเมืองใหญ
อันดับสองของประเทศโปรตุเกสต้ังอยูทางตอนเหนือของประเทศ เปนเมืองทีม่ีช่ือเสียง



 

 

เร่ืองการผลิตไวน หรือ ปอรโตไวนดวยและนอกจากน้ันเมอืงน้ียังไดรับการขึ้นทะเบียน
เปนมรดกโลกในป 1996 อีกดวย 
ดวย นําทานชมยานจตุัรัสกลางเมอืง Praça dos Liberdade ประกอบดวยอาคาร
สวยงามที่เปนที่ทาํการของธนาคารและโรงแรม และศาลาวาการเมือง ชมสถานีรถไฟ 
São Bento ซึง่ภายในมีการตกแตงดวยกระเบ้ืองเขียนสีที่มีลวดลายสีน้ําเงิน ที่เลา
เร่ืองราวของชาวโปรตุเกส แวะถายรูปกับโบสถ Sé de Porto ที่เกาแกที่สุดของเมือง 
อายุกวาพันป โบสถแหงน้ีเปนที่จดังานอภิเษกสมรสของกษตัริย João ที ่1 บิดาของ
เจาชายเฮนร่ี ผูบุกเบิกการเดินเรืออันยิ่งใหญของโปรตุเกส สรางอยูบนเนินที่สามารถ
มองเห็นทวิทศันของเมือง 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก EUROSTARS OPORTOหรือเทียบเทา 
วันที่ 3 ปอรโต - ซานเตียโก เด คอมโพสเทลลา – มหาวหิารซานเตียโกเดคอมโพสเตลา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองซานเตียโก เด คอมโพสเทลลา (Santiago De 

Compostela) เมืองหลวงของแควนกาลิเซีย ซึ่งตัวเมืองน้ีเคยไดรับการประกาศให
เปนเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยโุรปประจําป ค.ศ. 2000 และวากนัวาเมืองน้ียงัเปน
จุดหมายปลายทางของเสนทางจาริกแสวงบุญสําคัญ หรือเสนทางนักบุญเจมส (Way 
of St. James)  ทีม่ีมาต้ังแตสมัยยุโรปกลางอีกดวย   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเขาชมมหาวหิารซานเตียโกเดคอมโพสเตลา (The Cathedral of 

Santiago de Compostela) โดยคําวาคอมโพสเทลลลาของช่ือวิหารน้ันมาจาก
ภาษาลาตินมคีวามหมายวา ทองทุงแหงดวงดาว เน่ืองจากเมืองน้ีเปนจุดหมาย
ปลายทางของเสนทางนักบุญเจมสจงึทําใหมชีาวคริสตทีม่ีความศรัทธามกัเดินทางมา 
แสวงบุญ ณ มหาวหิารแหงน้ี  โดยมหาวหิารแหงน้ีถูกสรางขึ้นโดยพระประสงคของพระ
เจาอัลฟองโซที่ 6 แหงคาสติลญาในป ค.ศ. 1075 ดวยศิลปะแบบโรมาเนสกโดยมีไฮ
ไลทคือ ซุมประตูปอรติโก เดลา กลอเรีย ของวิหาร ซ่ึงถือวาเปนศิลปะแบบโรมาเนสกที่
สวยที่สุดแหงหน่ึงเลยทีเดียว 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 



 

 

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก GRAND HOTEL SERCOTEL LOS ABERTOS หรือ
เทียบเทา 

วันที่ 4 ซานเตียโก เด คอมโพสเทลลา – อูเรนเซ - ปอนเฟรรราดา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
  นําทานเดินทางสูเมืองอูเรนเซ (Ourense) เมืองสวยงามแหงแควนกาเลอิค โดย

เมืองน้ีมช่ืีอเสียงเร่ืองการทําไวน และบอน้ําพุรอน  นําทานถายรูปกบัวหิารอูเรนเซ 
(Ourense Cathedral) วิหารทีม่คีวามผสมผสานกันระหวางศิลปะโรมาเนสก โกธคิ 
และ บาโรค โดยวหิารแหงน้ีถกูสรางขึ้นเพื่อรําลึกถงึนักบุญมารตินผูลวงลับ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง  
บาย นําทานเดินทางตอสูเมืองปอนเฟรรราดา (Ponferrada) ซึ่งอยูในเขตแควนคาส

ติลญาและลีออน โดยเมืองน้ีอยูติดกับแมน้ําซลิ นําทานเขาชมปราสาทอัศวินเทมพลาร 
(Templarios Castle) สถานที่สําคัญของเมืองและเคยเปนทีพ่ักของอัศวินเทมพลาร
ในอดีต นําทานถายรูปกับโบสถเซนทโทมัส (Santo Tomas de las Ollas) ซึ่งเปน
โบสถที่สรางต้ังแตสมัยศตวรรษที ่10 และเปนโบสถทีม่คีวามผสมผสานของศิลปะหลาย
แบบที่ลงตวั นําทานถายรุปกับมหาวหิารพระแมมารี (Basilica de la Virgin de la 
Encina) มหาวหิารที่สรางตัง้แตต้ังแตศตวรรษที่ 12 โดยใชสถาปตแบบเรเนซองคและ
ไดมกีารบรูณะใหมในป 1573 โดยใชเวลาในการบูรณะเกือบ 100 ป เน่ืองจากติด
ปญหาดานการเงินและโรคระบาด 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก TEMPLE PONFERRADA หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 ปอนเฟรรราดา – เลออน – บายาโดลดิ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางตอสูเมืองเลออน (Leon) ที่เปนที่ต้ังของถํ้าวัลปอเกรโร (Cuevas 
de Valporquero) และยงัเปนเมืองที่ไดช่ือเร่ืองความสวยงามของศิลปะอีกดวย นํา
ทานเขาชมถํ้าวลัปอเกรโร ซึ่งภายในประกอบดวยหินงอกหินยอยและธรรมชาติอัน
สวยงาม หลังจากน้ันนําทานเขาชมมหาวิหารแหงเลออน (Cathedral of Leon) หรือ
มหาวหิารซานตามาเรีย ซึง่เปนมหาวิหารที่ใหญที่สุดในเมืองเลออน เปน 1 ในเสนทาง
แสวงบุญของนักบุญเจมส โดยมหาวิหารแหงน้ีสรางดวยศิลปะทีผ่สมผสานกนัระหวาง 



 

 

ไสถาปตยกรรมแบบโรมัน, ปาเทอเรสของไอบีเรียน, โกธกิ, เรเนซองก, และโมซาราบิค 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง (ขาวผัดสเปน) 
บาย นําทานเดินทางตอสูเมืองบายาโดลิด (Valladolid) เมอืงอุตสาหกรรมในทีร่าบภาค

กลางคอนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสเปน ต้ังอยูริมฝم�งแมนํ้าปซวยรกาเปน
เมืองทีม่ีช่ือเสียงเร่ืองการผลติไวนของแควนคาสติลแอนดเลออน นําทานเดินทางสู
พลาซามารยอ (Plaza Mayor) หรือจตุรัสใจกลางเมืองซึง่จตรัุสแหงน้ียังนับเปนจตุรัส
แหงแรกในประเทศสเปนอีกดวย 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง  
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก  SILKEN JUAN DE AUSTRIA หรือเทียบเทา   
วันที่ 6 บายาโดลดิ – บูรกอส – บิลเบา  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองบูรกอส (Burgos) เมอืงหลวงของแควนคาสติลญาซึ่งเปนเมือง

ที่มีประวัตศิาสตรมาอยางยาวนานและยงัเปน 1 ในเสนทางแสวงบุญของนักบุญเจมส
อีกดวย นําทานเขาชมมหาวิหารบรูโกส (Burgos Cathedral) เปนมหาวิหารที่
ใหญที่สุด เปนอันดับ 3 ของประเทศสเปนและ ไดรับการจดทะเบียนขึน้เปนมรดกโลก
ในปค.ศ. 1984 สรางขึ้นโดยบิชอป ดอน เมาริซิโอ และพระเจาเฟอนันโด ที่ 3 ในป
ค.ศ. 1221 และไดมกีารตอเติมในสวนตางๆ จนแลวเสร็จในชวงศตวรรษที ่16 โดยตัว
มหาวหิารน้ันสรางขึ้นดวยศิลปะแบบโกธคิ  ความงดงามของการตกแตงประตมิากรรม
และสัดสวนที่ยิง่ใหญทําใหมหาวิหารแหงน้ีเปนที่นาประทับใจที่สุดแหงหน่ึงในสเปน 
หลังจากน้ันนําทานชมภายนอกปราสาทบูรโกส (Burgos Castle) ปราสาททีม่ีความ
สวยงามต้ังอยูบนที่ราบสงู สรางขึ้นต้ังแต ค.ศ.884  และบูรณะในรัชสมัยของ พระ
เจาอัลฟองโซที่ 8 แหงคาสติลญาและพระเจาเอนริเกที ่4 ตามลําดับปราสาทแหงน้ีเคย
ถูกทําลายจนเกือบหมดดวยฝมือของนโปเลียนแหงฝร่ังเศ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บาย หลังจากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองบลิเบา (Bilbao) เมืองทาอุตสาหกรรมแหง

แควนบาสกโดยเมอืงน้ีมีช่ือเสียงจากพพิิธภัณฑระดับโลกอยางพพิิธภัณฑกกัเกนไฮม 
(Guggenheim Museum)  และยงัเปนเมอืงที่ประกอบไปดวยสถปตยกรรมอัน
สวยงามแหงยคุ 90 อีกดวย  



 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก NH LA AVANZADAหรือเทียบเทา    
วันที่ 7 บิลเบา – ซาราโกซา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานผานชม พิพิธภัณฑกักเกนไฮม (Guggenheim Bilbao) ซึง่ตัวอาคารน้ันมีสี
เงินสะทอนแสง สรางขึ้นดวยแผนโลหะสีเงินวางตอกันแบบศิลปะสมัยใหม ต้ังเดนอยูริม
แมน้ําเนอรเวียง เปนอาคารที่ไดรับยกยองจากผูคนทั่วโลก วาเปนอาคารที่นาต่ืนตาต่ืน
ใจที่สุดในศตวรรษที่ 20  เขาชมโบสถแหงบิลเบา (Bilbao Cathedral) หรอืโบสถ
ซานเตียโกซึ่งเปนโบสถที่สรางต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 14-15 ดวยศิลปะแบบโกธคิและ
เปน 1 ใน เสนทางแสวงบุญของนักบุญเจมสผูยิ่งใหญ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานออกเดินทางสู เมืองซาราโกซา (Zaragoza) เมืองใหญศูนยกลางทางการ

ศึกษาและศาสนาของประเทศ และเปนเมืองทีอ่ยูระหวางกลางของบารเซโลนา และ 
แมดริด มคีวามโดดเดนมากในเร่ืองของลักษณะภมูิประเทศทีม่ีความแตกตางกัน ไมวา
จะเปนหุบเขา ทะเลทราย ป�าหนาทึบ 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก EURO STARS ZARAGOZA  หรือเทียบเทา    
วันที่ 8 ซาราโกซา – บารเซโลนา – สนามฟุตบอลคัมป�นู - สวนปารค กูเอล 



 

 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสูเมืองบารเซโลนา (Barcelona) นครใหญแหงคาตาลันยา และเมืองสําคัญ

อันดับ 2 ของสเปน โดยเมืองน้ีเปนทีต้ั่งของสโมสรฟตุบอลบารเซโลนาอีกดวย เปน
เมืองที่เต็มไปดวยเสนหของสถาปตยกรรมหลากยคุสมัยมีสวนสาธารณะสิง่แวดลอม 
และการวางผงัเมอืงทีผ่สมผสานกันอยางลงตวั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานถายรูปคูดานนอกกับสนามคัมป�นู (Camp nou) สนามฟตุบอลขนาดยกัษทีม่ี

ความจุเฉียดแสนคนของสโมสรฟตุบอลบารเซโลนาเจาของแชมป�ลาลีกาของประเทศ
สเปนป 2018-2019 โดยคาํวาคัมป�นูน้ันแปลวา “อางขนาดยกัษ” หลังจากน้ัน นําทาน
ขึ้นสูจุดชมวิวของเมอืงที่ เนินเขา Montjuïc เปนเนินเขาในบารเซโลนาทีม่ีทศันียภาพ
อันงดงาม ทางดานตะวันออกของเนินเขายังมหีนาผาสูงชันซึง่ทาํหนาท่ีเปนด่ังกําแพง
เมือง สวนดานบนเปนทีต้ั่งของป�อมปราการหลายแหง นําทานเขาชมสวนปารค กูเอล 
(Parque Guell) สวนสาธารณะขนาดใหญที่โชวผลงานอันโดดเดนทางดาน
สถาปตยกรรมของอันตอนี เกาดี สิ่งปลูกสรางตาง ๆ ทีถู่กลอมรอบดวยความรมร่ืนของ
ตนไม ดวยรูปแบบของสถาปตยกรรมงานกระเบ้ืองที่เนนรูปทรงธรรมชาติในสีสันทีตั่ด
กัน ดูโดดเดน แปลกตา และเปนเอกลกัษณอยางมาก ซึง่ไดรับการยกยองใหเปนมรดก
โลกจากองคการยูเนสโก 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก FRONT AIR CONGRESS หรือเทียบเทา    
วันที่ 9 โบสถซากราดา แฟมิเลีย - เนินเขา Montjuïc – OUTLET – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชมภายในโบสถซากราดา แฟมิเลยี (La Sagrada Familia)  โบสถ

ศักด์ิสิทธิ์สัญลักษณของเมอืง โดยฝมอืการออกแบบของ อันตอนี เกาดี สถาปนิกชาวคา
ตาลัน เปนผลงานที่เรียกวา โมเดิรนนิสโม เปนงานศิลปะเฉพาะถิ่นและเปนอารตนูโวที่มี
เอกลักษณเฉพาะตัว โดยเร่ิมสรางตัง้แตป 1882 แมกระทัง้จนถงึปจจบัุนก็ยงัสรางไม
แลวเสรจ ถึงกระน้ันองคการยูเนสโก ก็ไดจดัใหเปนมรดกโลก โดยมหาวิหารมีลักษณะ
สถาปตยกรรมโดดเดนแปลกตาไมเหมือนที่ใดในโลก นําทานขึ้นสูจุดชมววิของเมืองที่ 
เนินเขา Montjuïc เปนเนินเขาในบารเซโลนาที่มีทศันียภาพอันงดงาม ทางดาน
ตะวันออกของเนินเขายงัมีหนาผาสงูชันซึง่ทําหนาที่เปนด่ังกาํแพงเมือง สวนดานบนเปน



 

 

ที่ต้ังของป�อมปราการหลายแหง 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานสู La Roca Village Outlet เชิญทานชอปปم�งสินคาแบรนดเนมชั้นนํา

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 คืนภาษ ี(Tax Refund) และมี
เวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษภีายในสนามบิน 

22.40 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน EK188 
**สําหรบัคณะที่ออกเดินทางตั้งแตเดอืน พ.ย. เปนตนไปจะออกเดนิทางเวลา 
22.05 และจะไปถงึดูไบเวลา 07.35 น.*** 

วันที่ 10 กรุงเทพฯ   
07.35 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบรอเปล่ียนเคร่ือง 
09.40 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบนิ EK 372 

**สําหรบัคณะที่ออกเดินทางตั้งแตเดอืน พ.ย. เปนตนไปจะออกเดนิทางเวลา 
09.30และจะไปถึงกรงุเทพเวลา 18.40 น.*** 

19.15 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ 
 ************************************************************************************ 
  
  

 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
THE HIDDEN GEMS OF PORTUGAL AND SPAIN โปรตุเกสและสเปน 

10 DAYS 7 NIGHTS  โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ทานละ 

23 ก.ย. – 2 ต.ค. 62 59,900.- 59,900.- 59,900.- 42,900.- 9,500.- 
11-20 พ.ย. 62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 38,900.- 7,900.- 
25 พ.ย. – 4 ธ.ค. 62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 39,900.- 7,900.- 
30 ธ.ค. 62 – 8 ม.ค.63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 52,900.- 11,900.- 
 โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1.    ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรับ

เงินมดัจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน 

เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนา
พาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทวัรโดยอัตโนมติั 

3. เมื่อไดรับการยนืยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจดัเตรียมเอกสารใหการขอวีซา
ไดทันท ี

4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) 
ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดย
มิแจงเจาหนาที่ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมขีั้นตอนการยื่นวีซาไม
เหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถาม
ขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่



 

 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, 
ผูสูงอาย,ุ มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลา
เกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมคีวาม
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับ

พรอมคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยู
ภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 

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

ไดจากเจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท 

(ตามเงือ่นไขกรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพ

สามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกบัทางบรษัิทได  
 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, 

คาธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกิน
กวา 30 ก.ก.และมากกวา 1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจาก
โรคประจาํตวั, คากระเป�าเดินทางหรอืของมีคาที่สูญหายในระหวางการ
เดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวย

ตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวซีาประเทศสเปน (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวี

ซาในวนัย่ืน เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น  (20 ยโูร) 
7. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูโร) 
 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวซีาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทตู มใิชบริษัททัวร การเตรียม

เอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทาง

กับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษทัฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการ
ขอวีซาของทาน ซึง่บางสถานทตูใชเวลาในการพิจารณาวีซาทีค่อนขางนานและ
อาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัตวิีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอ
วีซาดวยตนเองในประเทศทีต่นพาํนักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 



 

 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอก
ประเทศ หากนับแลวตํา่กวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสอื
เดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสอืเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษทั
ดวย เน่ืองจากประวติัการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิง่ในการยื่น
คํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไม
ต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะไม
รับผดิชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถอืเปนหนังสือของทาง
ราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขดีเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทาน

ยกเลิกทวัร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษทัขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเกบ็คามัด
จําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึง่มคีาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทาง
สายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแขง็แรง 
และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมปีญหา เชน สามารถ
เปดประตูฉกุเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดาน
สุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหทีน่ั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทาง
เจาหนาที่เช็คอนิสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอนิเทาน้ัน 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 

10,000 บาท  



 

 

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 
20,000 บาท 

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บ
คาใชจายทัง้หมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทาง
และมผีลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษทัฯกําหนดไว (30ทาน
ขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของ
ทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจาก
โรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะ
ตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ 
คาธรรมเนียมในการมดัจาํตัว๋ และคาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทตูฯ เรียก
เก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และ
ทานไดชําระคาทวัรหรือมดัจํามาแลว ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคา
ต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) คาสวนตางในกรณีทีก่รุปออก
เดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทัง้หมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหาม
ของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคา
ทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํให

หองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 
ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพกัตางประเภทอาจจะไมติดกันและบาง



 

 

โรงแรม  อาจจะไมมหีองพกัแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกบั 1 
เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มี
อุณหภมูต่ํิา 

3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมาก
และหองพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนหรือยายเมือง
เพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียว
อาจเปนหองทีม่ขีนาดกะทดัรัตและไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบ
ของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สเปน)  
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 วันทําการ  
ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา BLS International 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด 
และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซา หนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทตู  
และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 

                                                                                        
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต  
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย 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 
เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอ



 

 

วีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 
 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือน
หามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ 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 กอนวันย่ืนวีซา  และบัญชีตองมี
ครบทุกเดือน  ในกรณีที่มีไมครบ 6 เดือน ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายช้ีแจง         
3.2  กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ทั้งเลมเกา –เลม
ใหม) 
3.3  หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตองสะกดช่ือ-สกุล ใหตรงตาม
หนาพาสปอรต ออกมาไมเกิน 1 เดือน ตองเปนบัญชีเดียวกันกับบัญชีออมทรัพยในขอ 3.1 
3.4 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
     3.4. 1ตองทํา BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุ
ช่ือเจาของบัญชี (บุคคลที่ออกคาใชจาย) ตองสะกดช่ือ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต และบุคคลที่
เจาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกดช่ือ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต กรุณายืน่ขอ
จาก ธนาคารลวงหนา โดยใชเวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใชย่ืนไดไมเกิน 30 วัน หลังจาก
ธนาคารออกให   
     3.4.2ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 6 เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย และ
ตองเปนบัญชีเดียวกัน กับที่ออก BANK GUARANTEE 
     3.4.3. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายที่มีการช้ีแจงความสัมพันธอีกหน่ึงฉบับ (Sponsor 
Letter) 
     3.4.4.ตองใชสูติบัตรเทาน้ัน ในกรณีเปน พอ แม ลูก เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางผูออก
คาใชจายใหและผูเดินทาง ไมวาจะอายุเทาไหรก็ตาม หรือใชทะเบียนสมรสในกรณีสามี-ภรรยา ที่
แตงงานจดทะเบียน  
 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีตดิลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 
 

4. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน 

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



 

 

ที่ โฉนดที่ดิน เปนตน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

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

คาใชจายให) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)  

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ ที่ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดา

จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบดิา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางไปกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตอง
คัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
หนาพาสปอรตบิดามาดวย 

- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวา
ฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทาน้ัน 
 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพ่ิมเติม 
 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศสเปน 



 

 

 
 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 
 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….…………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….………………………………. 
3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….……………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………….……………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ………………………………………………………………………….………………  
6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………….………………….………… 
7. สัญชาติปจจุบัน ...........................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจบัุน……….………….…….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)         แตงงาน (ไมจดทะเบียน)             

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

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

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

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

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

............................................................................................................... 
13. ช่ือบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยูของ

สถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………….…… 
 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
            ไมเคย 
     เคยได   ใชไดต้ังแตวันที่..............................ถึงวันที่.............................................. 



 

 

15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)......................................... 
 
**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 
 
16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุช่ือ ............................................    

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..….   
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทัง้นี้
บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 
 


