
 

 

รหัสทัวร B2B1903156 
ทัวรสเปน โปรตเุกส BEST OF SPAIN & PORTUGAL  
8 วัน 5 คืน (EK) 
อนุสาวรียดิสคัฟเวอร่ี มหาวิหารเจอโร นิโม ชมแหลมโรกา เมืองซนิทรา เมืองฟาติมา  

โบสถแมพระฟาติมา เมืองโกอิมบรา มหาวิทยาลัยโกอิมบรา เมืองปอรโต  

Las Rozas Village Outlet เมืองโทเลโด มหาวิหารแหงโทเลโด อนุสาวรียเซอรแวนเตส  

น้ําพุไซเบเลส อนุสาวรียดอนกิโฆเต 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

BEST OF SPAIN & PORTUGAL  
สเปน – โปรตุเกส 8 วัน 5 คืน 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
21.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 9 

เคานเตอร T สายการบินเอมิเรสต โดยมีเจาหนาท่ีคอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

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

** คณะเดินทางต้ังแตวนัท่ี  11 พ.ย. 62 ออกเดินทาง เวลา 01.05 น. และถึงดูไบ 
เวลา 05.00 น. ** 

04.45 น. เดินทางถึง สนามบินดไูบ แวะรอเปลี่ยนเคร่ือง 
07.25 น. ออกเดินทางสูเมืองกรุงลิสบอน โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินท่ี EK 191 

** คณะเดินทางต้ังแตวนัท่ี  11 พ.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 07.25น. 
และถึงลิสบอน เวลา 12.00 น. ** 

12.35 น. ถึงสนามบินลิสบอน ประเทศโปรตุเกส (Portugal) (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 
6 ชั่วโมง และจะเปล่ียนเปน 7 ช่ัวโมงในวันท่ี 28 ตุลาคม 2562) ผานขั้นตอนการ
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานบันทึกภาพกับอนุสาวรียดิสคัฟเวอรี่สรางขึ้นในป ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการ

ครบ 500 ป แหงการส้ินพระชนมของเจาชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร แวะถายรูปกบั
หอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดิมสรางไวกลางน้ําเพ่ือเปนป�อมรักษาการณดูแล
การเดินเรือเขาออก เปนจุดเริ่มตนของการเดินเรือออกไปสํารวจ และคนพบโลกของ 
วาสโก ดากามา นักเดินเรือชาวโปรตุเกส เปนอีกหน่ึงสถาปตยกรรมแบบมานูเอลไลน
ที่สวยงาม นําเขาชมมหาวิหารเจอโร นิโม (Jeronimos Monastry) ที่สรางขึ้นเพ่ือ
เปนเกียรติแก วาสโกดากามา ที่เดินทางสูอินเดียเปนผลสําเร็จ ในป ค.ศ.1498 
จัดเปนผลงานอันเยี่ยมยอดของงานสถาปตยกรรมท่ีเรียกกันวามานูเอลไลน 
(Manueline) ใชเวลากอสรางท้ังสิ้นถึง 70 ป จึงแลวเสร็จสมบูรณ และไดรับการ
รับรองจากองคการยูเนสโกวาใหเปนมรดกโลก (UNESCO World Heritage) 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 

ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาที่พัก OLAIAS PARK หรือเทียบเทา 
  
วันที่ 3 ลิสบอน – แหลมโรกา – ซินทรา – ฟาติมา – โกอิมบรา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันพาทานเดินทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดท่ีเปนปลายดาน

ตะวันตกสุดของทวีปยุโรป ซึง่ทานสามารถซื้อใบประกาศนียบัตร (Certificate) เปน
ที่ระลึกในการมาเยือน ณ ที่แหงน้ี จากน้ันเดินทางสูเมืองซินทรา (Sintra) อีกหน่ึง
เมืองตากอากาศยอดนยิมของนักทองเท่ียว เปนท่ีต้ังของพระราชวังท่ีสวยงามท่ีไดรับ
การรับรองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ความรมร่ืนของเขตอุทยานเปนที่
พักผอนหยอนใจในวันหยดุของชาวเมือง เปนอีกเมืองท่ีมีสถาปตยกรรมทีค่อนขางมี
ความโดดเดนของแควนแกรนดลิสบอน ประเทศโปรตุเกส  



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองฟาติมา (Fatima) ซึงเปนอีกเมืองหน่ึงที่มีความสําคัญของ

คริสตศาสนิกชน นําทานชมโบสถแมพระฟาติมา (The Lady of Fatima 
Basilica) ซึ่งเปนโบสถโรมันคาทอลิก กอสรางในป 1928 – 1953 ชมรูปปم�นพระ
แมมารี ท่ีมคีวามศักด์ิสิทธิ์และเปนหน่ึงในหลายเสนทางของคริสตศาสนิกชนในการ
แสวงบุญ ท่ีมคีวามเช่ือวาพระแมมารีไดเคยปรากฏตัวใหเด็กนอย 3 คนไดเห็นเปน
ครั้งแรกท่ีแอบหลบภัยสงครามโลกครัง้ท่ี 1 และไดบอกกบัเด็กทั้งสามคนถงึเหตุผลท่ี
พระองคลงมาจากสวรรค เพ่ือใหลูเซีย ไดบันทึกไวถึงคําทํานายและคําสอนของพระ
แมมารี ซึง่เหตุการณตางๆท่ีลูเซียไดบันทึกไวก็ลวนเปนความจริงทีป่รากฏข้ึนมา
ภายหลัง จากน้ันเดินทางสูเมืองโกอิมบรา (Coimbra) อีกเมืองหน่ึงที่สําคัญของ
โปรตุเกส ต้ังอยูบนเนินเขาเหนือแมน้ํามอนเดโก (Mondego) ซึ่งสมยัถูกปกครอง
โดยอาณาจักรโรมันไดรับการเรียกขานวา เอมีเนียม และไดถกูยึดครองโดยชาว
แขกมัวร ในป ค.ศ.711 และเปนเมืองที่เช่ือมการคาระหวางชาวคริสตทางเหนือและ
ชาวมุสลิมทางใต จนในป ค.ศ.1064 กษัตริยเฟอรดินัลที่ 1 แหงลีออน ไดรบชนะ
แขกมัวรและปลดปลอยเมืองโกอิมบรา นําทานสูมหาวิทยาลัยโกอิมบรา(Coimbra 
University) อิสระใหทานไดถายรูปกับสถานท่ีสําคัญภายในมหาวิทยาลัยที่เกาแก
ที่สุดแหงหน่ึงของโลก กอต้ังในป ค.ศ.1290 แตก็ถูกเปลี่ยนเปนพระราชวังหลวง 
(Coimbra Royal Palace) โดยกษัตริย คิงสจอหนท่ี 3 ในป ค.ศ.1537 ซึ่งยังคง
ศิลปะสไตลบาร็อคที่สวยงาม 



 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพัก  นําทานเดินทางเขาที่พัก TRYP COIMBRAหรือเทียบเทา 

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

เมืองท่ีมีช่ือเสียงถึง “ไวนปอรโต” ซึ่งเปนแหลงไวนช้ันดีของคนท่ีมรีสนิยมในการด่ืม
ไวน และเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสองและต้ังอยูริมแมน้ําโดร ูและเมืองน้ียังไดรับ
การข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกโดยยูเนสโก ในป ค.ศ.1996 อีกดวย นําทานชมเมือง
มรดกโลกปอรโต ชมยานจัตุรัสกลางเมือง Praça dos Liberdade ประกอบดวย
อาคารสวยงามที่เปนท่ีทําการของธนาคารและโรงแรมและศาลาวาการเมือง ชมสถานี
รถไฟ São Bento ซึง่ภายในมีการตกแตงดวยกระเบื้องเขียนสีท่ีมลีวดลายสีน้ําเงิน 
ที่เลาเร่ืองราวของชาวโปรตุเกส แวะถายรปูกบัโบสถ Sé de Porto ที่เกาแกท่ีสุด
ของเมือง อายุกวาพันป โบสถแหงน้ีเปนที่จัดงานอภิเษกสมรสของกษัตริย João ท่ี 1 
บิดาของเจาชายเฮนรี่ ผูบุกเบิกการเดินเรืออันยิ่งใหญของโปรตุเกส สรางอยูบนเนินท่ี
สามารถมองเห็นทิวทัศนของเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางขามพรมแดนสูเมืองซาลามังกา (Salamanca) ในแควนคาสตีลและ

เลออน ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 
ชั่วโมง) ต้ังอยูบนท่ีราบสูงริมแมน้ําตอรเมส เปนเมืองที่มีความสําคัญเน่ืองจากเปน
ศูนยกลางของการคาขายในสมัยโรมันเรืองอํานาจ ปจจุบันเมืองน้ีไดรับข้ึนเปนมรดก
โลกจากยูเนสโก ในป ค.ศ. 1988 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก SALAMANCA FORUM หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 5 ซาลามังกา – เซอโกเบีย – เอาทเลท – มาดรดิ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสูพลาซา มายอร (La Plaza Mayor) ศูนยกลางของเมืองทีส่รางโดยศิลปะ

สไตลบาร็อค ที่เปนเอกลักษณของความร่ํารวยในยุคศตวรรษท่ี 16 -18 อิสระใหทาน
ไดเดินเลนชมเมืองตามอัธยาศัย  จากน้ันเดินทางสูเมืองเซอโกเบีย (Segovia) เมือง
ทองเท่ียวอีกเมืองหน่ึงของสเปน องคการ UNESCO ยังไดขึ้นทะเบียนใหเมืองน้ีเปน
เมืองมรดกโลกในป 1985 ชมรางสงน้ําโรมนั (Acueducto de Segovia) ท่ีสราง



 

 

ขึ้นต้ังแตศตวรรษที่ 1 โดยไมมกีารใชกาวหรือวัสดุเชื่อมหินแตละกอนแตอยางใด จึง
ไดรับการยกยองวาเปนสิ่งกอสรางทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันท่ีสําคัญที่สุดของสเปน 
และยังมีสภาพสมบูรณที่สุดอีกดวย รางสงน้ําประกอบข้ึนจากหินแกรนิตกวา 
25,000 กอน มคีวามยาว 818 เมตร มโีคง 170 โคง จุดที่สูงที่สุดสูงถึง 29 เมตร 
จุดเริ่มตนของรางสงน้ําน้ี เริ่มต้ังแตนอกเมือง แลวลําเลียงสงน้ําเขามาในเมือง รางสง
น้ําแหงน้ีถือไดวาเปนสัญลักษณของเมืองเซอโกเบีย และเปนไฮไลทหลักของเมือง นํา
ทานเดินเลนในเขตเมืองเกา ซึ่งเต็มไปดวยสินคานานาชนิดตลอดสองขางทาง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (หมูหันสเปน) 
บาย นําทานสู Las Rozas Village Outlet อิสระใหทานไดเดินเลนเลือกซื้อสินคามี

กวารอยรานคา อาทิ เชน Amani, Barbour, Coach, Diesel, Furla, Onisuka 
Tiger,Polo Ralph lauren, Hugo Boss, Samsonite, Camper, Burbury, 
Superdry, Tag Heuer, Bvlgari, Calvin Klein ฯลฯ จากน้ันนําทานเดินทางสู
กรุงมาดรดิ (Madrid)  เมืองหลวงของประเทศสเปน ต้ังอยูใจกลางแหลมไอบีเรียน 
ในระดับความสูง 650 เมตร เปนมหานครอันทันสมัยลํ้ายุค ที่ซ่ึงกษัตริยฟลลิปที่ 2 
ไดทรงยายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาท่ีน่ี และประกาศใหมาดรดิเปนเมืองหลวง
ใหม ยกเวนในชวงประมาณป ค.ศ. 1601-1607 เมืองมาดริดไดช่ือวาเปนเมือง
หลวงที่สวยที่สุดแหงหน่ึงในโลก และสูงสุดแหงหน่ึงในยุโรป 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก NOVOTEL MADRID CAMPO หรือเทียบเทา 



 

 

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

ประเทศสเปน องคการยูเนสโกไดประกาศใหเมืองน้ีเปนแหลงมรดกโลกอีกดวย มี
ทัศนีภาพที่สวยงาม เน่ืองจากมีแมน้ําเทกัส ไหลผานเมือง นําทานเขาชมมหาวิหาร
แหงโทเลโด (Toledo Cathedral) เน่ืองจากเปนวิหารท่ีใหญเปนอันดับ 2 ของ
สเปน รองจากวิหารเมอืงเซบีญา ท่ีสรางต้ังแตศตวรรษท่ี 13  ความงดงามอลังการ
สไตลโกธิก ภายในมหาวิหารมีการตกแตงอยางงดงามวิจิตรดวยไมแกะสลักและภาพ
สลักหินออน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําเวลาทานเดินชมเมืองท่ีสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึงของสเปน และมีเวลาใหทานหาซ้ือ

ของที่ระลึกในยานกลางเมืองเปนงานฝมือท่ีรูจักกันดี คือดาบและมีดเหล็กกลา 
นอกจากน้ียังมีงานเซรามิคทุกประเภทใหทานไดสะสมเปนของประดับบานอีกดวย  
จากน้ันนําทานเดินกลับสูกรุงมาดริด  เพื่อนําทานสู พลาซา มายอร (Plaza Mayor 
of Madrid) ใกลเขตปูเอตาเดลซอล หรือประตูพระอาทิตย ซึ่งเปนจตุรัสใจกลาง
เมือง นับเปนจดุนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย) และยังเปนศูนยกลาง
รถไฟใตดินและรถเมลทุกสาย นอกจากน้ียังเปนจุดตัดของถนนสายสําคัญของเมืองท่ี
หนาแนนดวยรานคาและหางสรรพสินคาใหญมากมาย นําทานแวะถายรูปกับ รปูปم�น
หมีเกาะตนเชอรี่ (The bear and the cherry tree in Madrid) อันเปน



 

 

สัญลักษณสําคัญอีกแหงของกรุงแมดริด 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พรอมชมโชวระบําฟลามินโก อันเราใจอาหาร

พ้ืนเมือง (ขาวผัดสเปน) 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก ZENIT CONDE DE ORGAZ หรือเทียบเทา 

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

แมนซานาเรส สวยงามโออาอลังการไมแพพระราชวังใดในทวีปยุโรป พระราชวัง
หลวงแหงน้ีถูกสรางในป ค.ศ. 1738 ดวยหินท้ังหลังในสไตลบาโรค โดยการ
ผสมผสานระหวางศิลปะแบบฝรัง่เศสและอิตาเลียน ประกอบดวยหองตางๆกวา 
2,830 หอง ซึ่งนอกจากจะมีการตกแตงอยางงดงามแลว ยังเปนคลังเก็บภาพเขียน
ช้ินสําคัญท่ีวาดโดยศิลปนในยุคนั้น รวมท้ังสิ่งของมีคาตางๆอาทิ พัดโบราณ, นาฬกิา, 
หนังสือ, เคร่ืองใช, อาวุธ จากน้ันนําทานชมอุทยานหลวงที่มีการเปลี่ยนพันธุไมทุก
ฤดูกาล ชมอนุสาวรียเซอรแวนเตส กวีเอกชาวสเปนที่ต้ังอยูเหนืออนุสาวรียดอนกิโฆ
เตในสวนสาธารณะ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเที่ยวชมกรุงแมดริด ท่ีมีสถาปตยกรรมที่สวยงามอยูมากมาย ทั้งอนุสาวรีย

น้ําพุไซเบเลส (The Cibeles Fountain) ต้ังอยูท่ีจัตุรัสรัสซิเบเลส (Plaza de 



 

 

Cibeles)  ซึ่งเปนวงเวียนสําคัญและสวยท่ีสุดแหงหน่ึงของกรุงมาดริด  โดยบริเวณน้ี 
มีอาคารสวยงามและสําคัญ ประจําอยูทั้ง 4 มุมไดแก ธนาคารแหงชาติสเปน,
กองบัญชาการทหารบก,ที่ทําการใหญไปรษณีย ประตูชัยอาคาลา และศูนย
วัฒนธรรมทวีปอเมรกิาโดยประตูชัยอาคาลา มาดริด (Splendid puerta de 
alcala) สรางข้ึนในป 1599 ประตูชัยแหงน้ีสรางขึ้นเพ่ือถวายแดพระเจาชารลสที่ 3 
ต้ังตระหงานทางตะวันออกของใจกลางเมือง ชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza de 
espana)  เพื่อแวะถายรูปกบัอนุสาวรียดอนกิโฆเต (Donquixote) 

18.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบินบาราจัส  เพื่อทําการเช็คอิน และทําคืนภาษี (Tax 
Refund) 

22.05 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ EK 144 
** คณะเดินทางต้ังแตวนัท่ี  11 พ.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 21.40 น. 
และถึงดูไบ เวลา 07.45 น. ** 
 

วันที่ 8 ดูไบ – กรุงเทพ ฯ  
07.15 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพ่ือรอเปลี่ยนเคร่ือง 

09.40 น. 
ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK 372 
***คณะเดินทางต้ังแตวันที่ 11 พ.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 09.30 น. 
และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.40 น.*** 

19.15 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 
 

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

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพิ่ม 
ทานละ 

14-21 ต.ค 62 46,900.- 46,900.- 46,900.- 29,900.- 6,900.- 
11-18 พ.ย. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 28,900.- 6,900.- 



 

 

25 พ.ย.-02 
ธ.ค. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 28,900.- 6,900.- 

02-09- ธ.ค. 
62 46,900.- 46,900.- 46,900.- 29,900.- 6,900.- 

24-31 ธ.ค. 
62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 30,900.- 6,900.- 

29 ธ.ค.-05 
ม.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 32,900.- 6,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เง่ือนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมดัจาํทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญช ีท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรบัเงนิมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวย่ืนวีซาภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบรษิัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจงัหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาทีก่อนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยืน่วีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน 
ท้ังแบบหมูคณะและยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มี
โรคประจําตัว หรือไม   สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 



 

 

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

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

กรมธรรม) 
 ลกูคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษัิทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกนิกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศสเปน (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปน

จํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (16 ยูโร) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมอืงไทย (24 ยูโร) 
 



 

 

เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรยีมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดงึเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน   

5. ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือ
เดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวติัการเดินทางของทานจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

6. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถอืเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน 

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

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 



 

 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใชผูที่มปีญหาทางดานสุขภาพและรางกาย 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

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเกบ็  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรบัการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามดัจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
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. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรตัและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สเปน)  
ใชเวลาทําการอนุมัติวซีานับจากวันยื่นประมาณ 15 วนัทําการ  
ยื่นวีซาแสดงตนท่ีศูนยยื่นวีซา BLS International 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว
จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซา หนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  
และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 

                                                                                        
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต  
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเรื่อย ๆ** 
                                                                                                                   

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจาก
วันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารดุ (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  



 

 

***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการ
เพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวม
ไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน ถายไม
เกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

3. หลักฐานการเงิน กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง 
3.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของ
ธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํา
รายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไม
เกิน 30 วัน กอนวันยืน่วีซา  และบัญชีตองมคีรบทุกเดือน  ในกรณีที่มีไมครบ 6 เดือน 
ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายช้ีแจง         
3.2  กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ท้ังเลม
เกา –เลมใหม) 
3.3  หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตองสะกดชื่อ-สกุล ให
ตรงตามหนาพาสปอรต ออกมาไมเกิน 1 เดือน ตองเปนบัญชีเดียวกันกับบัญชีออมทรัพย
ในขอ 3.1 
3.4 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
     3.4. 1ตองทํา BANK GUARANTEE ท่ีออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ฉบับ
ภาษาอังกฤษ โดยระบช่ืุอเจาของบัญชี (บุคคลที่ออกคาใชจาย) ตองสะกดชื่อ – สกุล ให
ตรงตามหนาพาสปอรต และบุคคลท่ีเจาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกด



 

 

ช่ือ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต กรุณายื่นขอจาก ธนาคารลวงหนา โดยใชเวลา
ดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใชยื่นไดไมเกิน 30 วัน หลังจากธนาคารออกให   
     3.4.2ถายสําเนาสมุดบญัชี หรือ Statement ยอนหลัง 6 เดือนของบุคคลท่ีออก
คาใชจาย และตองเปนบัญชีเดียวกัน กบัท่ีออก BANK GUARANTEE 
     3.4.3. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายท่ีมีการชี้แจงความสมัพันธอีกหน่ึงฉบับ 
(Sponsor Letter) 
     3.4.4.ตองใชสูติบตัรเทาน้ัน ในกรณีเปน พอ แม ลูก เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ
ระหวางผูออกคาใชจายใหและผูเดินทาง ไมวาจะอายุเทาไหรก็ตาม หรือใชทะเบียนสมรส
ในกรณีสาม-ีภรรยา ทีแ่ตงงานจดทะเบียน  
 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 
 
4. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการ

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

สัญญาเชาท่ี โฉนดที่ดนิ เปนตน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน

เร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 



 

 

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

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

แม ออกคาใชจายให) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถาม)ี 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามกีารเปลี่ยน)  

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ปบริบรูณ ที่ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย

มารดาจะตองคัดหนังสอืยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกบับิดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางไปกบัมารดา จะตองมีหนังสอืยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

- หากเด็กไมไดเดนิทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จาก
อําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 



 

 

- กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม
เดินทางมาสัมภาษณกบับุตรท่ีสถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี
ซาเทาน้ัน 

 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพ่ิมเติม 
 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศสเปน 
 
 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของ

ทาน) 
 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….…………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….………………………………. 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….……………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………….……………………….. 
5. สถานท่ีเกิด (จังหวัด) ………………………………………………………………………….………………  
6. ประเทศท่ีเกิด…………………………………………………………………….………………….………… 
7. สัญชาติปจจบัุน ...........................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน……….………….…….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ    โสด      แตงงาน (จดทะเบียน)         แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              



 

 

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

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

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

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

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

............................................................................................................... 
13. ช่ือบรษัิทหรือรานคา ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอก

ช่ือ ท่ีอยูของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………….…… 
 

14. วีซาเชงเกนทีเ่คยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

            ไมเคย 

     เคยได   ใชไดต้ังแตวันท่ี..............................ถึงวันที่.............................................. 

15. เคยถูกพมิพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 



 

 

                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันท่ี หาก
ทราบ)......................................... 

 

**กรณีลูกคาเคยมวีีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

 

16.  ทานเคยถกูปฏิเสธวีซาหรือไม 

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

17. ความรับผดิชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุช่ือ ............................................    

ส่ิงที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..….   

   เงินสด     ส่ิงท่ีชวยในการดํารงชพี   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ท่ีพักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายท้ังหมดระหวางพํานักมีผูออก
ให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

   



 

 

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมติัวซีาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งส้ิน 
ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 
 


