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ปอรโ์ต ้|  โกอิมบรา | ซาลามงักา | มาดรดิ | โทเลโด 
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ปอรโ์ต้ – มาดริด ตดิไซเรน 

8 วัน 5 คืน โดยสายการบนิเอมิเรตส ์

เดนิทาง  พฤศจกิายน 2562 – มีนาคม 2563  

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ  
วนัที่ 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – ปอรโ์ต ้- โกอิมบรา 

วนัที่ 3. โกอิมบรา – มหาวิทยาลยัโกอิมบรา – ซาลามงักา – มาดริด 

วนัที่ 4.มาดรดิ – เซอโกเบีย – รางสง่น า้โรมนั – มาดริด 

วนัที่ 5. มาดริด – โทเลโด – มหาวิหารแห่งโทเลโด – กอรโ์ดบา 

วนัที่ 6 กอรโ์ดบา – เซบีย่า – มหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่า - บาดาโฮซ 

วนัที่ 7 บาดาโฮซ – แหลมโรกา - ลิสบอน – หอคอยเบเล็ง - มหาวิหารเจอโร นิโม – สนามบิน 

วนัที่ 8. ดไูบ – กรุงเทพฯ 

ราคาแนะน าเริ่มต้นเพยีง 38,900.- 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 

 22.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการบิน
เอมิเรตส ์โดยมีเจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

** คณะเดินทางวนัที่ 12 – 19 ก.พ. 63 และ 02 – 09 มี.ค. 63 นดัหมาย เวลา 23.30 น. ** 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – ปอรโ์ต้ - โกอิมบรา 

  01.05 น. ออกเดินทางสูป่อรโ์ต ้โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 385 

** คณะเดินทางวนัที่ 12 – 19 ก.พ. 63 และ 02 – 09 มี.ค. 63 ออกเดินทางดว้ยเที่ยวบินที่ EK 377 เวลา 03.30 

น. ถึงดไูบ เวลา 07.15 น. ** 
05.00 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ รอเปลี่ยนเครื่อง 

09.00 น. ออกเดินทางต่อสู่ปอรโ์ต ้ประเทศโปรตเุกสโดยเที่ยวบิน EK197 

** คณะเดินทางวนัที่ 12 – 19 ก.พ. 63 และ 02 – 09 มี.ค. 63 ออกเดินทาง เวลา 09.20 น. ถึงปอรโ์ต ้เวลา 
13.30 น. ** 

13.10 น. 

 

ถึงสนามบินสนามบินฟรานซิสโก้ ซา คาเนียรโ์ร เมืองปอรโ์ต้ ประเทศโปรตุเกส(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่า
ประเทศไทย 7 ชั่วโมง) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศลุกากร จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองปอรโ์ตซ้ึ่งเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองของประเทศโปรตุเกสตัง้อยู่ทาง
ตอนเหนือของประเทศ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการผลิตไวน ์หรือ ปอรโ์ตไ้วนด์ว้ยและนอกจากนัน้เมืองนีย้ัง
ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1996 อีกดว้ย น าท่านชมย่านจตัรุสักลางเมือง Praça dos Liberdade 

ประกอบดว้ยอาคารสวยงามที่เป็นที่ท าการของธนาคารและโรงแรม และศาลาว่าการเมือง ชมสถานีรถไฟ São 

Bento ซึ่งภายในมีการตกแต่งดว้ยกระเบือ้งเขียนสีที่มีลวดลายสีน า้เงิน ที่เล่าเรื่องราวของชาวโปรตุเกส แวะ
ถ่ายรูปกบัโบสถ ์Sé de Porto ที่เก่าแก่ที่สดุของเมือง อายุกว่าพนัปี โบสถแ์ห่งนีเ้ป็นที่จดังานอภิเษกสมรสของ
กษัตริย์ João ที่ 1 บิดาของเจ้าชายเฮนรี่ ผู ้บุกเบิกการเดินเรืออันยิ่งใหญ่ของโปรตุเกส สรา้งอยู่บนเนินที่
สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมือง จากนั้นเดินทางสู่เมืองโกอิมบรา (Coimbra) อีกเมืองหนึ่งที่ส  าคัญของ
โปรตเุกส  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

ทีพั่ก เดินทางเข้าสู่ทีพั่ก TRYP COIMBRA หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 



 

 

วันที่ 3 โกอิมบรา – มหาวิทยาลัยโกอิมบรา – ซาลามังกา – มาดริด 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยโกอิมบรา(Coimbra University) อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสถานที่ส  าคัญ
ภายในมหาวิทยาลยัที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ก่อตัง้ในปี ค.ศ.1290 แต่ก็ถูกเปลี่ยนเป็นพระราชวงัหลวง 
(Coimbra Royal Palace) โดยกษัตริย ์คิงสจ์อหน์ที 3 ในปี ค.ศ.1537 ซึ่งยังคงศิลปะสไตลบ์าร็อคที่สวยงาม 
และน าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่เมืองซาลามังกา (Salamanca) ในแควน้คาสตีลและเลออน ทางภาค
ตะวันตกของประเทศสเปน ตั้งอยู่บนที่ราบสูงริมแม่น ้าตอรเ์มส เป็นเมืองที่มีความส าคัญเนื่องจากเป็น
ศูนยก์ลางของการคา้ขายในสมัยโรมันเรืองอ านาจ ปัจจุบันเมืองนีไ้ดร้บัขึน้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ ในปี 
ค.ศ. 1988  

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่กรุงมาดริด (Madrid) เมืองหลวงของประเทศสเปน ตัง้อยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดับ
ความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอนัทันสมยัล า้ยุค ที่ซึ่งกษัตริยฟิ์ลลิปที่ 2 ไดท้รงยา้ยที่ประทบัจากเมืองโทเล
โดมาที่นี่ และประกาศใหม้าดรดิเป็นเมืองหลวงใหม่ ยกเวน้ในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมืองมาดรดิได้
ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สดุแห่งหนึ่งในโลก และสงูสดุแห่งหนึ่งในยโุรป  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพั่ก เดินทางเข้าสู่ทีพั่ก SENATOR BARAJAS หรือเทยีบเท่า 

 

 

 



 

 

วันที่ 4 มาดริด – เซอโกเบยี – รางส่งน ้าโรมัน – มาดริด 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งของสเปน องคก์าร UNESCO ยงัได้
ขึน้ทะเบียนใหเ้มืองนีเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985 ชมรางส่งน ้าโรมัน (Acueducto de Segovia) ที่สรา้งขึน้
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 โดยไม่มีการใชก้าวหรือวัสดุเชื่อมหินแต่ละก้อนแต่อย่างใด จึงได้รบัการยกย่องว่าเป็น
สิ่งก่อสรา้งทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันที่ส  าคัญที่สุดของสเปน และยังมีสภาพสมบูรณท์ี่สุดอีกดว้ย รางส่งน า้
ประกอบขึน้จากหินแกรนิตกว่า 25,000 ก้อน มีความยาว 818 เมตร มีโค้ง 170 โค้ง จุดที่สูงที่สุดสูงถึง 29 

เมตร จุดเริ่มตน้ของรางส่งน า้นี ้เริ่มตัง้แต่นอกเมือง แลว้ล าเลียงส่งน า้เขา้มาในเมือง รางส่งน า้แห่งนีถื้อไดว้่า
เป็นสญัลกัษณข์องเมืองเซอโกเบีย และเป็นไฮไลทห์ลกัของเมือง น าท่านเดินเล่นในเขตเมืองเก่า ซึ่งเต็มไปดว้ย
สินคา้นานาชนิดตลอดสองขา้งทาง 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย น าท่านเที่ยวชมกรุงแมดริด ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอยู่มากมาย ทั้งอนุสาวรียน์ ้าพุไซเบเลส (The 

Cibeles Fountain) ตัง้อยู่ที่จัตุรัสรัสซิเบเลส (Plaza de Cibeles)  ซึ่งเป็นวงเวียนส าคัญและสวยที่สุดแห่ง
หนึ่งของกรุงมาดริด  โดยบริเวณนี ้มีอาคารสวยงามและส าคัญ ประจ าอยู่ทั้ง 4 มุมไดแ้ก่ ธนาคารแห่งชาติ
สเปน,กองบญัชาการทหารบก,ที่ท าการใหญ่ไปรษณีย ์ประตชูยัอาคาล่า และศนูยว์ฒันธรรมทวีปอเมริกาโดย
ประตูชัยอาคาล่า มาดริด (Splendid puerta de alcala) สรา้งขึน้ในปี 1599 ประตูชัยแห่งนีส้รา้งขึน้เพื่อ
ถวายแด่พระเจา้ชารล์สท์ี่ 3 ตัง้ตระหง่านทางตะวนัออกของใจกลางเมือง ชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza de 

espana)  เพื่อแวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้ (Donquixote) น าท่านสู่ พลาซ่า มายอร์ (Plaza 

Mayor of Madrid) ใกลเ้ขตปูเอตา้เดลซอล หรือประตูพระอาทิตย ์ซึ่งเป็นจตุรสัใจกลางเมือง นับเป็นจุดนับ



 

 

กิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย)์ และยังเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตดิ้นและรถเมลท์ุกสาย นอกจากนีย้ัง
เป็นจุดตดัของถนนสายส าคญัของเมืองที่หนาแน่นดว้ยรา้นคา้และหา้งสรรพสินคา้ใหญ่มากมาย น าท่านแวะ
ถ่ายรูปกับ รูปป้ันหมีเกาะต้นเชอร่ี (The bear and the cherry tree in Madrid) อันเป็นสญัลกัษณ์ส าคัญ
อีกแห่งของกรุงมาดรดิ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ทีพั่ก เดินทางเข้าสู่ทีพั่ก SENATOR BARAJAS หรือเทยีบเท่า 

 

วันที่ 5 มาดริด – โทเลโด – มหาวิหารแห่งโทเลโด – กอรโ์ดบา 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองโทเลโด (Toledo)  เมืองแห่งนีต้ัง้อยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน องคก์ารยูเนสโก
ไดป้ระกาศใหเ้มืองนีเ้ป็นแหล่งมรดกโลกอีกดว้ย มีทศันียภาพที่สวยงาม เนื่องจากมีแม่น า้เทกสั ไหลผ่านเมือง 
น าท่านเขา้ชมมหาวิหารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) เนื่องจากเป็นวิหารที่ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของสเปน 
รองจากวิหารเมืองเซบีญ่า ที่สรา้งตัง้แต่ศตวรรษที่ 13  ความงดงามอลงัการสไตลโ์กธิก ภายในมหาวิหารมีการ
ตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรดว้ยไมแ้กะสลกัและภาพสลกัหินอ่อน 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองกอรโ์ดบา (Cordoba) เมืองที่สวยงามในแบบมูเดกา้และเป็นเมืองทีเจริญรุ่งเรือง

ที่สดุในยุคที่มวัรป์กครอง น าท่านชมเมืองเก่าที่ยงัคงมีสถาปัตยกรรมน่าประทบัใจหลายแห่งที่ยอ้นไปเมื่อครัง้
เมืองนีเ้ป็นเมืองหลวงที่เจริญรุ่งเรือง ชมสะพานโรมันเป็นสะพานส าหรบัการสัญจรข้ามแม่น ้ากัวดัลกิบีร ์
(Guadalquivir) เสน้เลือดที่หล่อเลีย้งนครแห่งนีม้าแต่ครัง้โบราณ โดยความเก่าแก่ของสะพานก็มีอายุราว 2 



 

 

พันปี เพราะถูกสรา้งขึน้เมื่อราวคริสตศ์ตวรรษที่ 1 สมัยที่อาณาจักรโรมันเรืองอ านาจในดินแดนแถบนี ้โดย
บริเวณเมืองเก่ายังเป็นที่ตั้งของมหาวิหารกอรโ์ดบา   หรือในอดีต คือ มัสยิดใหญ่แห่งกอรโ์ดบา  The 

Mosque–Cathedral of Córdoba หนึ่งในมรดกโลก 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ทีพั่ก เดินทางเข้าสู่ทีพั่ก  AYRE CORDOBA หรือเทยีบเท่า   

 

วันที่ 6 กอรโ์ดบา – เซบยี่า – มหาวิหารแห่งเมืองเซบยี่า - บาดาโฮซ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองเซบีย่า (Seville) เป็นเมืองใหญ่อันดบั 4 ของสเปน  ชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza 

De Espana) ที่สรา้งขึน้เมือปี ค.ศ. 1982 เป็นกลุ่มอาคารรูปครึ่งวงกลมซึ่งรวมความเป็นสถาปัตยกรรมแบบ
สเปนที่เรียงต่อกันเป็นแนวยาวสวยงามยิ่งนัก แต่ละซุม้โคง้ประตูมีตราประจ าจังหวัดไล่เรียงตามตัวอักษร 
อิสระให้ท่านเก็บภาพความงามรอบบริเวณ น าท่านถ่ายรูปกับหอคอยฆีรัลดา (Giralda Tower) หอ
ศกัดิ์สิทธิ์แห่งนีเ้ป็นหอคอยที่สรา้งขึน้โดยชาวมสุลิม เป็นตึกทรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผา้สงู 93 เมตร ติดกันกับมหา
วิหารเป็นลานสม้และน า้พ ุเพื่อใชใ้นพิธีช าระร่างกายของชาวมสุลิม จากนัน้น าท่านชมภายนอกและถ่ายรูป
มหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่า (Seville Cathedral) เริ่มสรา้งใน ค.ศ.1042 และสรา้งเสร็จ ค.ศ.1519 ซึ่งมีขนาด
ใหญ่เป็นอนัดบัสาม รองจากมหาวิหารเซนตปี์เตอรท์ี่กรุงโรม และเซนตป์อลที่ลอนดอน และใหญ่ที่สดุในสเปน 
สรา้งด้วยศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแต่งได้อย่างวิจิตรตระการตา สรา้งขึน้แทนที่ตั้งของสุเหร่าเดิม โดย
ตอ้งการใหย้ิ่งใหญ่แบบไม่มีใครเทียบเทียมได้ ในหอ้งเก็บทรพัยส์มบติัล า้ค่า มีทัง้ภาพเขียน เครื่องใชใ้นศาสน
พิธี ที่ท ามาจากทองค าและเงินลว้นแลว้แต่ประเมินค่ามิได ้ตอนกลางโบสถ์เป็นที่ตั้งของสุสานคริสโตเฟอร์
โคลมับัส ซึ่งสรา้งอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติยศ เป็นหีบศพหินอ่อนที่ตัง้อยู่บนบ่าของรูปสลกัชายหนุ่ม 4 คน ซึ่ง
เป็นผูแ้ทนของราชอาณาจกัรของกษัตรยิค์าธอลิคทัง้ 2 พระองคอ์นัไดแ้ก่คสัตีล เลออน อาราก็อนและนาวารเ์ร 



 

 

 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย น าท่านเดินทางเมืองบาดาโฮซ (Badajoz) ตัง้อยู่ชายแดนทางตะวนัตกของสเปน เป็นเมืองที่มีความโดดเด่น
ในระดับหนึ่งเนื่องจากอยู่ติดกับซากเนินปราสาทมัวรแ์ละยังสามารถมองเห็นแม่น า้กวาเดียนาที่ไหลผ่าน
ระหว่างตัวเนินปราสาทกับป้อมซานกริสโตบลัที่มีการเสริมก าลงัอย่างแข็งแกร่งอีกดว้ย สถาปัตยกรรมในตัว
เมืองเป็นตวับ่งชีป้ระวติัศาสตรท์ี่วุ่นวายของเมืองเอง แมแ้ต่อาสนวิหารบาดาโคซที่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1238 ก็
ยงัมีลกัษณะเป็นปอ้มปราการ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

ทีพั่ก เดินทางเข้าสู่ทีพั่ก IIUNION GOLF BADAJOZ หรือเทยีบเท่า    
 

วันที่ 7 
บาดาโฮซ – แหลมโรกา - ลิสบอน – หอคอยเบเล็ง - มหาวิหารเจอโร  
นิโม – สนามบนิ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดที่เป็นปลายด้านตะวันตกสุดของทวีปยุโรป ซึ่งท่าน
สามารถซือ้ใบประกาศนียบัตร (Certificate) เป็นที่ระลึกในการมาเยือน ณ ที่แห่งนี ้จากนัน้เดินทางสู่เมือง
ลิสบอน แวะถ่ายรูปกับอนุสาวรียดิ์สคัฟเวอรี่ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่งการ
สิน้พระชนมข์องเจา้ชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์ และถ่ายรูปกับหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดิมสรา้งไว้
กลางน า้เพื่อเป็นป้อมรกัษาการณ์ดูแลการเดินเรือเขา้ออก เป็นจุดเริ่มตน้ของการเดินเรือออกไปส ารวจ และ
ค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา นักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ที่
สวยงาม  



 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านผ่านชมมหาวิหารเจอโร นิโม (Jeronimos Monastry) ที่สรา้งขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก่ วาสโกดากามา ที่
เดินทางสู่อินเดียเป็นผลส าเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จดัเป็นผลงานอนัเยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมที่เรียกกนัว่า
มานูเอลไลน์ (Manueline) ใชเ้วลาก่อสรา้งทั้งสิน้ถึง 70 ปี จึงแลว้เสร็จสมบูรณ์ และได้รบัการรบัรองจาก
องคก์ารยเูนสโกว้่าใหเ้ป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage) 

16.00 น. น าท่านเดินทางสูส่นามบินลิสบอน มีเวลาใหท้่านท าเรื่องคืนภาษี 

20.45 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพดว้ยเที่ยวบิน EK194 

 

วันที่ 8 ดูไบ – กรุงเทพฯ 

08.15 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบรอเปลี่ยนเครื่อง 

09.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบิน EK 372 

18.40 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

  

 

 

 

 



 

 

ราคาแนะน าเริม่ต้นเพยีง 

ปอรโ์ต้ มาดริด ตดิไซเรน 8 วนั 5 คืน  
โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 

ท่านละ 

27 พ.ย.– 4 ธ.ค. 62 38,900.- 38,900.- 38,900.- 18,100.- 5,900.- 

12 – 19 ก.พ. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 19,100.- 5,900.- 

02 – 09 มี.ค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 19,100.- 5,900.- 

 โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการให้บริการ  

1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 

2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง 
หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 

4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 
หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมกีารเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบคุคล (แสดงตน) 
ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกิน
จ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 



 

 

 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท

ได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจากทางสาย
การบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทาง
หรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 

4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสเปน (ผู้ย่ืนวีซ่าต้องช าระเงนิตรงกับศูนยย่ื์นวีซ่าในวันย่ืน เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 3,500 
บาท) 

6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (17 ยโูร) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 ยโูร) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บรษิัททวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของสถานทูต
ง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซา่ หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบรษิัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิัทฯ ทราบล่วงหนา้
เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมา
ระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได ้ 



 

 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรือศึกษาอยู่
เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่น
ค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบรษิัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของ
ท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้  

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ 
ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ 
Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้
ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่ นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี บรษิัท
ฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอ้งน าไป
ช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดินทางของ
ท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัวิีซา่จากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว เครื่องบิน
แลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

 



 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 
ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 

3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่ง
ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สเปน)  
ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ  

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ BLS International 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

                                                                               

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 
หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้ง
ไมช่ ารดุ 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง
ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 
3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออม
ทรัพย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถ่ายส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวน
ลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ย
ปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 30 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณี
ทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         
3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถ่ายส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –



 

 

เลม่ใหม)่ 
3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  
     3.3.1. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor 

Letter) 

     3.3.2. ตอ้งใช ้ สตูบิตัร เพือ่เชือ่มโยงความสมัพันธร์ะหวา่งผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหแ้ละผูเ้ดนิทาง
เทา่นัน้( ในกรณี อายตุ ่ากวา่ 18 ปี ) หรอืใชท้ะเบยีนสมรสในกรณีแตง่งาน  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีากประจ า** 

4. หลกัฐานการท างาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปีและในกรณีออกคา่ใชจ่า่ยใหพ้่อ แม ่หรอื พ่อ แม ่ออก

คา่ใชจ้า่ยให)้ 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 
- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา
จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร
ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา
จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร
ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 



 

 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุ
ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้
สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด
วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา
สมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 

 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา 
หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสเปน 
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของ
ทา่น) 
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1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….………………………………. 
3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….……………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………….……………………….. 
5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ………………………………………………………………………….………………  
6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………….………………….………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ...........................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน……….………….…….. 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 
 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)              
  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 
10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ



 

 

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์
    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

……………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................ 
12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง
สถาบันศกึษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.............................ถงึวันที.่............................................. 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)......................................... 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการ
ปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ............................................  
  

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 



 

 

   บัตรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพ่ักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ 
ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


