
 

 

รหัส  GOH1903697 
ทัวรโปรตุเกส สเปน THE HIDDEN GEMS 10 วัน 7คืน  (EK) 
ซานเตียโกเดคอมโพสเทลลา – มหาวิหารซานเตียโกเดคอมโพสเตลา - ปอนเฟรรราดา –  
เลออน – บายาโดลิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปอรโต |  ปอนเฟรรราดา | บูรกอส | บิลเบา | ซานเตียโก เด คอมโพสเทลลา 
ซาราโกซา | บารเซโลนา | โบสถซากราดา แฟมิเลีย 

 
 
 

THE HIDDEN GEMS OF PORTUGAL AND SPAIN 
โปรตุเกส – สเปน 10 วัน 7 คืน 

เดินทาง กุมภาพนัธ์ – มนีาคม 2563 

ราคาแนะนําเพียง 55,900.- 



 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ  
23.55 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 9 

เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

 
วันที่ 2 กรุงเทพฯ - ดูไบ – ปอรโต 

03.30 น. ออกเดินทางสูปอรโต โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 377 
07.15 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเคร่ือง 
09.20 น. ออกเดินทางตอสูปอรโต ประเทศโปรตุเกส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบิน 

EK197  
13.30 น. 
 

ถึงสนามบินสนามบินฟรานซิสโก ซา คาเนียรโร เมืองปอรโต ประเทศ
โปรตุเกส (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 7 ช่ัวโมง และจะเปล่ียนเปน 6 ช่ัวโมง
ในวันที่ 08 มีนาคม 2562) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ผาน
ขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูเมืองปอร
โตซึ่งเปนเมืองใหญอันดับสองของประเทศโปรตุเกสต้ังอยูทางตอนเหนือของ

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1. กรุงเทพฯ  
วนัที� 2. กรุงเทพฯ - ดไูบ – ปอร์โต้ 
วนัที� 3. ปอร์โต้ - ซานเตียโก้ เด คอมโพสเทลลา – มหาวิหารซานเตยีโกเดคอมโพสเตลา 
วนัที� 4.ซานเตียโก้ เด คอมโพสเทลลา – อเูรนเซ่ - ปอนเฟรร์ราดา 
วนัที� 5. ปอนเฟรร์ราดา – เลออน – บายาโดลิด 
วนัที� 6. บายาโดลิด – บร์ูกอส – บิลเบา 
วนัที� 7. บิลเบา – ซาราโกซ่า 
วนัที� 8. ซาราโกซ่า – บาร์เซโลน่า – สนามฟตุบอลคมัป์น ู- สวนปาร์ค กเูอล 
วนัที� 9.  โบสถ์ซากราดา แฟมิเลยี - เนินเขา Montjuïc – OUTLET – สนามบิน 
วนัที� ��  กรุงเทพ 



 

 

ประเทศ เปนเมืองที่มี ช่ือเสียงเร่ืองการผลิตไวน หรือ ปอรโตไวนดวยและ
นอกจากน้ันเมืองน้ียังไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในป 1996 อีกดวย 
ดวย นําทานชมยานจัตุรัสกลางเมือง Praça dos Liberdade ประกอบดวย
อาคารสวยงามที่เปนที่ทําการของธนาคารและโรงแรม และศาลาวาการเมือง ชม
สถานีรถไฟ São Bento ซึ่งภายในมีการตกแตงดวยกระเบ้ืองเขียนสีที่มีลวดลาย
สีน้ําเงิน ที่เลาเร่ืองราวของชาวโปรตุเกส แวะถายรูปกับโบสถ Sé de Porto ที่
เกาแกที่สุดของเมือง อายุกวาพันป โบสถแหงน้ีเปนที่จัดงานอภิเษกสมรสของ
กษัตริย João ที่ 1 บิดาของเจาชายเฮนร่ี ผูบุกเบิกการเดินเรืออันยิ่งใหญของ
โปรตุเกส สรางอยูบนเนินที่สามารถมองเห็นทิวทัศนของเมือง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก EUROSTARS OPORTO หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 3 ปอรโต - ซานเตียโก เด คอมโพสเทลลา – มหาวิหารซานเตียโกเดคอม
โพสเตลา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองซานเตียโก เด คอมโพสเทลลา (Santiago De 

Compostela) เมืองหลวงของแควนกาลิเซีย ซึ่งตัวเมืองน้ีเคยไดรับการประกาศ
ใหเปนเมืองหลวงทางวฒันธรรมของยุโรปประจําป ค.ศ. 2000 และวากันวาเมือง
น้ียังเปนจุดหมายปลายทางของเสนทางจาริกแสวงบุญสําคัญ หรือเสนทางนักบุญ
เจมส (Way of St. James)  ที่มีมาตั้งแตสมัยยุโรปกลางอีกดวย   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเขาชมมหาวิหารซานเตียโกเดคอมโพสเตลา (The Cathedral of 

Santiago de Compostela) โดยคําวาคอมโพสเทลลลาของช่ือวิหารน้ันมา
จากภาษาลาตินมคีวามหมายวา ทองทุงแหงดวงดาว เน่ืองจากเมืองน้ีเปนจุดหมาย
ปลายทางของเสนทางนักบุญเจมสจึงทําใหมีชาวคริสตที่มีความศรัทธามักเดินทาง
มา แสวงบุญ ณ มหาวิหารแหงน้ี  โดยมหาวิหารแหงน้ีถูกสรางขึ้นโดยพระ
ประสงคของพระเจาอัลฟองโซที่ 6 แหงคาสติลญาในป ค.ศ. 1075 ดวยศิลปะ
แบบโรมาเนสกโดยมีไฮไลทคือ ซุมประตูปอรติโก เดลา กลอเรีย ของวิหาร ซึ่งถือ
วาเปนศิลปะแบบโรมาเนสกที่สวยที่สุดแหงหน่ึงเลยทีเดียว 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก GRAND HOTEL SERCOTEL LOS ABERTOS หรือ

เทียบเทา 
 

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

โดยเมืองน้ีมีช่ือเสียงเร่ืองการทําไวน และบอน้ําพุรอน  นําทานถายรูปกับวิหารอู
เรนเซ (Ourense Cathedral) วิหารที่มีความผสมผสานกันระหวางศิลปะโร
มาเนสก โกธิค และ บาโรค โดยวิหารแหงน้ีถูกสรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงนักบุญมารติน
ผูลวงลับ 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
บาย นําทานเดินทางตอสูเมืองปอนเฟรรราดา (Ponferrada) ซึ่งอยูในเขตแควนคาส

ติลญาและลีออน โดยเมืองน้ีอยูติดกบัแมน้ําซิล นําทานเขาชมปราสาทอัศวินเทมพ
ลาร (Templarios Castle) สถานที่สําคัญของเมืองและเคยเปนที่พักของอัศวิน
เทมพลารในอดีต นําทานถายรูปกับโบสถเซนทโทมัส (Santo Tomas de las 
Ollas) ซึ่งเปนโบสถที่สรางต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 10 และเปนโบสถที่มีความ
ผสมผสานของศิลปะหลายแบบที่ลงตัว นําทานถายรูปกับมหาวิหารพระแมมารี 
(Basilica de la Virgin de la Encina) มหาวิหารที่สรางตั้งแตต้ังแตศตวรรษ
ที่ 12 โดยใชสถาปตแบบเรเนซองคและไดมกีารบรูณะใหมในป 1573 โดยใชเวลา
ในการบูรณะเกือบ 100 ป เน่ืองจากติดปญหาดานการเงินและโรคระบาด 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก TEMPLE PONFERRADA หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 5 ปอนเฟรรราดา – เลออน – บายาโดลิด 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางตอสูเมืองเลออน (Leon) ที่ เปนที่ ต้ั งของถํ้ าวัลปอเกรโร 
(Cuevas de Valporquero) และยังเปนเมืองที่ไดช่ือเร่ืองความสวยงามของ
ศิลปะอีกดวย นําทานเขาชมถํ้าวัลปอเกรโร ซึ่งภายในประกอบดวยหินงอกหิน
ยอยและธรรมชาติอันสวยงาม หลังจากน้ันนําทานเขาชมมหาวิหารแหงเลออน 
(Cathedral of Leon) หรือมหาวิหารซานตามาเรีย ซึ่งเปนมหาวิหารที่ใหญ
ที่สุดในเมืองเลออน เปน 1 ในเสนทางแสวงบุญของนักบุญเจมส โดยมหาวิหาร
แหงน้ีสรางดวยศิลปะที่ผสมผสานกันระหวาง ไสถาปตยกรรมแบบโรมัน, ปาเทอ
เรสของไอบีเรียน, โกธิก, เรเนซองก, และโมซาราบิค 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ขาวผัดสเปน) 
บาย นําทานเดินทางตอสูเมืองบายาโดลิด (Valladolid) เมืองอุตสาหกรรมในที่ราบ

ภาคกลางคอนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสเปน ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําป
ซวยรกาเปนเมืองที่มีช่ือเสียงเร่ืองการผลิตไวนของแควนคาสติลแอนดเลออน นํา
ทานเดินทางสูพลาซามารยอ (Plaza Mayor) หรือจตุรัสใจกลางเมืองซึ่งจตุรัส



 

 

แหงน้ียังนับเปนจตุรัสแหงแรกในประเทศสเปนอีกดวย 
คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก  SILKEN JUAN DE AUSTRIA หรือเทียบเทา   

 
วันที่ 6 บายาโดลิด – บูรกอส – บิลเบา  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองบรูกอส (Burgos) เมืองหลวงของแควนคาสติลญาซ่ึงเปน

เมืองที่มีประวัติศาสตรมาอยางยาวนานและยังเปน 1 ในเสนทางแสวงบุญของ
นักบุญเจมสอีกดวย นําทานเขาชมมหาวิหารบูรโกส (Burgos Cathedral) 
เปนมหาวิหารที่ใหญที่สุด เปนอันดับ 3 ของประเทศสเปนและ ไดรับการจด
ทะเบียนขึ้นเปนมรดกโลกในปค.ศ. 1984 สรางขึ้นโดยบิชอป ดอน เมาริซิโอ และ
พระเจาเฟอนันโด ที่ 3 ในปค.ศ. 1221 และไดมีการตอเติมในสวนตางๆ จนแลว
เสร็จในชวงศตวรรษที่ 16 โดยตัวมหาวิหารน้ันสรางขึ้นดวยศิลปะแบบโกธิค  
ความงดงามของการตกแตงประติมากรรมและสัดสวนที่ยิ่งใหญทําใหมหาวิหาร
แหงน้ีเปนที่นาประทับใจที่สุดแหงหน่ึงในสเปน หลังจากน้ันนําทานชมภายนอก
ปราสาทบูรโกส (Burgos Castle) ปราสาทที่มีความสวยงามต้ังอยูบนที่ราบ
สูง สรางขึ้นตั้งแต ค.ศ.884  และบูรณะในรัชสมัยของ พระเจาอัลฟองโซที่ 8 แหง
คาสติลญาและพระเจาเอนริเกที่ 4 ตามลําดับปราสาทแหงน้ีเคยถูกทําลายจน
เกือบหมดดวยฝมือของนโปเลียนแหงฝร่ังเศส 
 

 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย หลังจากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองบิลเบา (Bilbao) เมืองทาอุตสาหกรรมแหง

แควนบาสกโดยเมืองน้ีมีช่ือเสียงจากพิพิธภัณฑระดับโลกอยางพิพิธภัณฑกักเกน
ไฮม (Guggenheim Museum)  และยังเปนเมืองที่ประกอบไปดวยสถปตย
กรรมอันสวยงามแหงยุค 90 อีกดวย  

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก NH LA AVANZADAหรือเทียบเทา    

 
วันที่ 7 บิลเบา – ซาราโกซา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานผานชมพิพิธภัณฑกักเกนไฮม (Guggenheim Bilbao) ซึ่งตัวอาคาร
น้ันมีสีเงินสะทอนแสง สรางขึ้นดวยแผนโลหะสีเงินวางตอกันแบบศิลปะสมัยใหม 
ต้ังเดนอยูริมแมน้ําเนอรเวียง เปนอาคารที่ไดรับยกยองจากผูคนทั่วโลก วาเปน
อาคารที่นาต่ืนตาตื่นใจที่สุดในศตวรรษที่ 20  เขาชมโบสถแหงบิลเบา (Bilbao 
Cathedral) หรือโบสถซานเตียโกซึ่งเปนโบสถที่สรางต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 14-
15 ดวยศิลปะแบบโกธิคและเปน 1 ใน เสนทางแสวงบุญของนักบุญเจมสผูยิ่งใหญ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 



 

 

บาย นําทานออกเดินทางสู เมืองซาราโกซา (Zaragoza) เมืองใหญศูนยกลาง
ทางการศึกษาและศาสนาของประเทศ และเปนเมืองที่อยูระหวางกลางของบาร
เซโลนา และ แมดริด มีความโดดเดนมากในเร่ืองของลักษณะภมูิประเทศที่มีความ
แตกตางกัน ไมวาจะเปนหุบเขา ทะเลทราย ป�าหนาทึบ 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก EURO STARS ZARAGOZA  หรือเทียบเทา 

    
วันที่ 8 ซาราโกซา – บารเซโลนา – สนามฟุตบอลคัมป�นู - สวนปารค กูเอล 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสูเมืองบารเซโลนา (Barcelona) นครใหญแหงคาตาลันยา และเมือง

สําคัญอันดับ 2 ของสเปน โดยเมืองน้ีเปนที่ต้ังของสโมสรฟุตบอลบารเซโลนาอีก
ดวย เปนเมืองที่เต็มไปดวยเสนหของสถาปตยกรรมหลากยุคสมัยมีสวนสาธารณะ
สิ่งแวดลอม และการวางผังเมืองที่ผสมผสานกันอยางลงตัว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานถายรูปคูดานนอกกับสนามคัมป�นู (Camp nou) สนามฟุตบอลขนาด

ยักษที่มีความจุเฉียดแสนคนของสโมสรฟุตบอลบารเซโลนาเจาของแชมป�ลาลีกา
ของประเทศสเปนป 2018-2019 โดยคําวาคัมป�นูน้ันแปลวา “อางขนาดยักษ” 
หลังจากน้ัน นําทานขึ้นสูจุดชมวิวของเมืองที่ เนินเขา Montjuïc เปนเนินเขาใน
บารเซโลนาที่มีทัศนียภาพอันงดงาม ทางดานตะวันออกของเนินเขายังมีหนาผาสูง
ชันซึ่งทําหนาที่เปนด่ังกําแพงเมือง สวนดานบนเปนที่ต้ังของป�อมปราการหลาย
แหง นําทานเขาชมสวนปารค กูเอล (Parque Guell) สวนสาธารณะขนาด
ใหญที่โชวผลงานอันโดดเดนทางดานสถาปตยกรรมของอันตอนี เกาดี สิ่งปลูก
สรางต าง ๆ ที่ ถูกลอมรอบดวยความรม ร่ืนของตนไม  ด วยรูปแบบของ
สถาปตยกรรมงานกระเบ้ืองที่เนนรูปทรงธรรมชาติในสีสันที่ตัดกัน ดูโดดเดน 
แปลกตา และเปนเอกลักษณอยางมาก ซึ่งไดรับการยกยองใหเปนมรดกโลกจาก
องคการยูเนสโก 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก FRONT AIR CONGRESS หรือเทียบเทา    

 
วันที่ 9 โบสถซากราดา แฟมิเลีย - เนินเขา Montjuïc – OUTLET – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชมภายในโบสถซากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia)  

โบสถศักด์ิสิทธิ์สัญลักษณของเมือง โดยฝมือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี 
สถาปนิกชาวคาตาลัน เปนผลงานที่เรียกวา โมเดิรนนิสโม เปนงานศิลปะเฉพาะถิ่น
และเปนอารตนูโวที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว โดยเร่ิมสรางตั้งแตป 1882 แมกระทั้ง
จนถึงปจจุบันก็ยังสรางไมแลวเสรจ ถึงกระน้ันองคการยูเนสโก ก็ไดจัดใหเปนมรดก
โลก โดยมหาวิหารมีลักษณะสถาปตยกรรมโดดเดนแปลกตาไมเหมือนที่ใดในโลก 
นําทานขึ้นสูจุดชมวิวของเมืองที่ เนินเขา Montjuïc เปนเนินเขาในบารเซโลนาที่มี
ทัศนียภาพอันงดงาม ทางดานตะวันออกของเนินเขายังมีหนาผาสูงชันซึ่งทําหนาท่ี
เปนด่ังกําแพงเมือง สวนดานบนเปนที่ต้ังของป�อมปราการหลายแหง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 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 คืนภาษี (Tax Refund) และ
มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

22.05 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบิน EK188 
 

วันที่ 10 กรุงเทพฯ   
07.35 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบรอเปลี่ยนเคร่ือง 
09.30 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบิน EK 372 
18.40 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
  

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

ราคาแนะนําเพียง 
THE HIDDEN GEMS OF PORTUGAL AND SPAIN 

โปรตุเกส – สเปน 10 วัน 7 คืน 
โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ทานละ 

03 – 12 ก.พ. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 36,100.- 10,900.- 
29 ก.พ. – 09มี.ค. 

63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 36,100.- 10,900.- 

 โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 



 

 

 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจํา

แลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทํา

การจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทั
ขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวซีาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, 
มีโรคประจําตวั หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

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



 

 

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาที่) 

 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 
บาท  

 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม
เงื่อนไขกรมธรรม) 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  

 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. ค าใชจายสวนตัว อาทิ เชน  ค าเค ร่ืองด่ืมที่ สั่ งพิ เศษ, ค าโทรศัพท , ค าซัก รีด , 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 
ก.ก.และมากกวา 1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คา
กระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศสเปน (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงนิตรงกบัศนูยย่ืนวีซาในวันย่ืน 

เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  20 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูโร) 
 



 

 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

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

 
 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะน่ังตองมคุีณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทางคืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทางเก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทางเก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ ไมสามารถเรียกคืนได คือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา



 

 

และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัว
เคร่ืองบินแลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

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

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิ
ต่ํา 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สเปน)  
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 วันทําการ  
ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา BLS International 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอ
เปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซา หนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  
และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 

                                                                                        
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต  
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 
                                                                                                                 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา
เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไม
สามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไป
ถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ 

(พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือ
เคร่ืองประดับ 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 กอนวันยื่นวีซา  และบัญชีตองมีครบทุกเดือน  ในกรณีที่มีไมครบ 6 เดือน 
ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายช้ีแจง         
3.2  กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ทั้งเลม
เกา –เลมใหม) 
3.3  หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตองสะกดช่ือ-สกุล 
ใหตรงตามหนาพาสปอรต ออกมาไมเกิน 1 เดือน ตองเปนบัญชีเดียวกันกับบัญชีออม
ทรัพยในขอ 3.1 
3.4 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
     3.4. 1ตองทํ า BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเท า น้ัน ฉบับ
ภาษาอังกฤษ โดยระบุช่ือเจาของบัญชี (บุคคลที่ออกคาใชจาย) ตองสะกดช่ือ – สกุล ให
ตรงตามหนาพาสปอรต และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกด
ช่ือ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต กรุณายื่นขอจาก ธนาคารลวงหนา โดยใชเวลา
ดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใชย่ืนไดไมเกิน 30 วัน หลังจากธนาคารออกให   
     3.4.2ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 6 เดือนของบุคคลที่ออก
คาใชจาย และตองเปนบัญชีเดียวกัน กับที่ออก BANK GUARANTEE 
     3.4.3. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายที่มีการช้ีแจงความสัมพันธอีกหน่ึงฉบับ 
(Sponsor Letter) 
     3.4.4.ตองใชสูติบัตรเทาน้ัน ในกรณีเปน พอ แม ลูก เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ
ระหวางผูออกคาใชจายใหและผูเดินทาง ไมวาจะอายุเทาไหรก็ตาม หรือใชทะเบียน
สมรสในกรณีสาม-ีภรรยา ที่แตงงานจดทะเบียน  
 

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

 
 
 



 

 

4. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการ

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

ราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน

เร่ิมทํางาน  
(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(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปและในกรณีออกคาใชจายใหพอ แม หรือ พอ 

แม ออกคาใชจายให) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน)  

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ ที่ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 

(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางไปกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก 



 

 

จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี

รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม

เดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเดี่ยวเทาน้ัน) 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี

ซาเทาน้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพ่ิมเติม 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศสเปน 
(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 หากตางจากปจจุบัน……….………….…….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)            แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

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

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ดูแล
ผูเยาว 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................................................ 
12 . อ า ชีพ ป จ จุ บั น (ห าก ค า ข าย  ให ระ บุ ด ว ยว า ค าข าย อ ะไร  เช น  ข าย เสื้ อ ผ า  ข ายอ าห าร  เป น ต น

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

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



 

 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 
            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)    

   
 
 

************************************************ 
 
หมายเหต ุการอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัทเปน

เพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 
 
 


