
 

 

 

 

  



 

 

 PORTUGAL AND SPAIN 
โปรตุเกส – สเปน 

10 วัน 7 คืน โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES (TK) 
กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ พักเดีย่ว เพ่ิมท่านละ 

16 – 25 พฤษภาคม 2566 89,900.- 19,900.- 

30 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2566 91,900.- 19,900.- 

13 – 22 มิถุนายน 2566 89,900.- 19,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไมร่วมค่าทิปมคัคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถรวม 18 EUR/ท่าน/ทรปิ 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไมร่วมค่าทิปหวัหน้าทัวรท่ี์ดแูลคณะจากเมืองไทย 30 EUR/ท่าน/ทรปิ 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค่า โรงแรมทีพ่ัก 

1 กรุงเทพฯ – อิสตันบูล ✈ ✈ ✈  

2 อิสตันบูล – ปอรโ์ต้ – โกอิมบรา - มหาวิทยาลัยโกอิมบรา ✈   TIVOLI COIMBRA 

3 โกอิมบรา – โบสถ์แมพ่ระฟาติมา - ลิสบอน    TURIM ALAMEDA HOTEL 

4 ลิสบอน – แหลมโรคา – ซนิทรา - พระราชวังเปนา - บาดา
โฮซ 

   HOTEL BADAJOZ CENTER 

5 บาดาโฮซ - เซบยีา่ – พลาซา เดเอสปาญา – หอคอยฆรีัล
ดา - พระราชวัง Royal Alcázar of Seville - กอร์โดบา 

   HOTEL CORDABA CENTER 

6 กอร์โดบา – โทเลโด – ชมมหาวิหารแห่งโทเลโด – มาดรดิ 
– ช้อปปิ้ งถนน Gran Vía 

   HOTEL CHAMARTIN THE ONE  

7 มาดริด – เซโกเบยี - รางสง่นา้โรมนั – มาดริด – 
พระราชวังหลวง - ชมโชว์ ระบ าฟลามงิโก 

   HOTEL CHAMARTIN THE ONE 

8 มาดริด –นั่งรถไฟความเร็วสงูสู ่บารเ์ซโลน่า - เนินเขา 
Montjuïc - สนามคัมปน์ ู

   APATHOTEL ATENEA 
BARCELONA 

9 บารเ์ซโลน่า – โบสถ์ซากราดา แฟมเิลีย - ปาร์ค กูเอล - 
ถนน ลา รัมบลาส - สนามบนิ – อิสตันบูล 

  ✈  



 

 

10 อิสตันบูล – กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

 

วันทีห่นึง่ กรุงเทพฯ – อิสตันบูล 

20.00น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สาย
การบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

23.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองอิสตันบลู ด้วยเท่ียวบิน TK69 

วันทีส่อง อิสตันบูล – ปอรโ์ต้ – โกอิมบรา - มหาวิทยาลัยโกอิมบรา 

05.15 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบลู รอเปล่ียนเคร่ือง 

08.20 น. ออกเดินทางต่อสู่ปอร์โต้ ประเทศโปรตุเกส ด้วยเท่ียวบิน TK1449 

11.10 น. ถึงสนามบินสนามบินฟรานซิสโก้ ซา คาเนยีรโ์ร เมืองปอร์โต้ ประเทศโปรตุเกส (เวลาท้องถ่ินช้ากว่า
ประเทศไทย 7 ช่ัวโมง และจะเปล่ียนเป็น 6 ช่ัวโมงในวันท่ี  มีนาคม 2566) ผ่านข้ันตอนการตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากร ผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่
เมืองปอร์โต้ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศโปรตุเกสต้ังอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ เป็น
เมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองการผลิตไวน์ หรือ ปอร์โต้ไวน์ด้วยและนอกจากน้ันเมืองน้ียังได้รับการข้ึน
ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1996 อีกด้วย  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

บ่าย น าท่านชมย่านจัตุรัสกลางเมือง Praça dos Liberdade ประกอบด้วยอาคารสวยงามท่ีเป็นท่ีท าการ
ของธนาคารและโรงแรม และศาลาว่าการเมือง ชมสถานีรถไฟ São Bento ซ่ึงภายในมีการตกแต่ง
ด้วยกระเบ้ืองเขียนสีท่ีมีลวดลายสีน้าเงิน ท่ีเล่าเร่ืองราวของชาวโปรตุเกส แวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Sé de 
Porto ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง อายุกว่าพันปี โบสถ์แห่งน้ีเป็นท่ีจัดงานอภิเษกสมรสของกษัตริย์ João 
ท่ี 1 บิดาของเจ้าชายเฮนร่ี ผู้บุกเบิกการเดินเรืออันย่ิงใหญ่ของโปรตุเกส สร้างอยู่บนเนินท่ีสามารถ
มองเห็นทิวทัศน์ของเมือง 



 

 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโกอิมบรา (Coimbra) อีกเมืองหน่ึงท่ีส าคัญของโปรตุเกส ต้ังอยู่บนเนินเขา
เหนือแม่น้ามอนเดโก (Mondego) ซ่ึงสมัยถูกปกครองโดยอาณาจักรโรมันได้รับการเรียกขานว่า เอมี
เนียม และได้ถูกยึดครองโดยชาวแขกมัวร์ ในปี ค.ศ.711 และเป็นเมืองท่ีเช่ือมการค้าระหว่างชาว
คริสต์ทางเหนือและชาวมุสลิมทางใต้ จนในปี ค.ศ.1064 กษัตริย์เฟอร์ดินัลท่ี 1 แห่งลีออน ได้รบชนะ
แขกมัวร์และปลดปล่อยเมืองโกอิมบรา น าท่านชมมหาวิทยาลัยโกอิมบรา (Coimbra University) 
อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสถานท่ีส าคัญภายในมหาวิทยาลัยท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ก่อต้ังใน
ปี ค.ศ.1290 แต่ก็ถูกเปล่ียนเป็นพระราชวังหลวง (Coimbra Royal Palace) โดย กษัตริย์ คิงส์จอห์น
ท่ี 3 ในปี ค.ศ.1537 ซ่ึงยังคงศิลปะสไตล์บาร็อคท่ีสวยงาม 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ทีพ่ัก นําท่านเข้าสู่ทีพ่ัก TIVOLI COIMBRA หรอืเทยีบเท่า 

วันทีส่าม โกอิมบรา – โบสถ์แม่พระฟาติมา - ลิสบอน 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองฟาติมา (Fatima) ซึงเป็นอีกเมืองหน่ึงท่ีมีความส าคัญของคริสต์ศาสนิกชน 
น าท่านชมโบสถ์แม่พระฟาติมา (The Lady of Fatima Basilica) ซ่ึงเป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก 
ก่อสร้างในปี 1928 – 1953 ชมรูปป้ันพระแม่มารี ท่ีมีความศักด์ิสิทธ์ิและเป็นหน่ึงในหลายเส้นทาง
ของคริสต์ศาสนิกชนในการแสวงบุญ ท่ีมีความเช่ือว่าพระแม่มารีได้เคยปรากฏตัวให้เด็กน้อย 3 คน
ได้เห็นเป็นคร้ังแรกท่ีแอบหลบภัยสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และได้บอกกับเด็กท้ังสามคนถึงเหตุผลท่ี
พระองค์ลงมาจากสวรรค์ เพื่ อให้ลูเซีย ได้บันทึกไว้ถึงค าท านายและค าสอนของพระแม่มารี ซ่ึง
เหตุการณ์ต่างๆท่ีลูเซียได้บันทึกไว้ก็ล้วนเป็นความจริงท่ีปรากฏข้ึนมาภายหลัง 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี 



 

 

บ่าย น าท่านเดินทางต่อไปยังกรุงลิสบอน (Lisbon)  เมืองหลวงประเทศโปรตุเกส นครเก่าแก่นครหน่ึงใน
ยุโรป ท้ัง ยังเป็นเมืองท่าท่ีส าคัญ และเป็นศูนย์กลาง ทางการเมือง การค้า อุตสาหกรรม พร้อมท้ังยัง
เป็นอุทยานนครท่ีเขียวชอุ่มร่มร่ืน น าท่านเข้าชมมหาวิหารเจอโร นิโม (Jeronimos Monastry) ท่ี
สร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่ วาสโกดากามา ท่ีเดินทางสู่อินเดียเป็นผลส าเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็น
ผลงานอันเยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมท่ีเรียกกันว่ามานูเอลไลน์ (Manueline) ใช้เวลาก่อสร้าง
ท้ังสิ้นถึง 70 ปี จึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ และได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ว่าให้เป็นมรดกโลก 
(UNESCO World Heritage)  ห ลังจาก น้ันน าท่ าน ถ่ าย รูป คู่ กั บ ม ห าวิห ารลิ ส บ อ น  (Lisbon 
Cathedral) เป็นโบสถ์นิกายโรมันคาธอลิกท่ีต้ังอยู่ในเมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส โบสถ์ท่ีเก่าแก่
ท่ีสุดในเมือง เป็นท่ีต้ังของ Patriarchate of Lisbon น าท่านเดินทางต่อสู่จตุรัสปราซาดูกูแมร์ซียู 
(Praca do Comercio Square)หรือจตุรัสการค้า (Commerce Square) ท่ีต้ังอยู่ริมแม่น้าเทกัสใน
กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส จัตุรัสน้ียังคงเป็นท่ีรู้จักกันท่ัวไปในช่ือ ตึไรรูดูปาซู เน่ืองจากในอดีต
เป็นท่ีต้ังของพระราชวังรีไบรา จนกระท่ังพระราชวังน้ีถูกท าลายโดยแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่ในลิสบอน 
น าท่านชมซุ้มประตูชัยหิน Rua Augusta Arch เป็นประตูชัยหินท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อร าลึกถึงการฟื้ นฟู
เมืองหลัง 1755 หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหว มีเสาสูง 11 เมตร และประดับประดาด้วยรูปป้ันของ
บุคคลส าคัญทางประวัติศาสตร์ต่างๆ    

ค่า อิสระอาหารค่าตามอัธยาศยั 

ทีพ่ัก นําท่านเข้าสู่ทีพ่ัก TURIM ALAMEDA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วันทีส่ี ่ ลิสบอน –แหลมโรคา– ซินทรา - พระราชวังเปนา - บาดาโฮซ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดท่ีเป็นปลายด้านตะวันตกสุดของทวีปยุโรป ซ่ึง
ท่านสามารถซ้ือใบประกาศนียบัตร (Certificate) เป็นท่ีระลึกในการมาเยือน ณ ท่ีแห่งน้ี  

 หลังจากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองซินทรา (Sintra) อีกหน่ึงเมืองตากอากาศยอดนิยมของ
นักท่องเท่ียว เป็นท่ีต้ังของพระราชวังท่ีสวยงามท่ีได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดก
โลก ความร่มร่ืนของเขตอุทยานเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดของชาวเมือง เป็นอีกเมืองท่ีมี
สถาปัตยกรรมท่ีค่อนข้างมีความโดดเด่นของแคว้นแกรนด์ลิสบอน ประเทศโปรตุเกส  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

 

บ่าย น าท่าน เข้าชมพระราชวังเปนา (Pena National Palace) พระราชวังฤดูร้อนท่ีต้ังอยู่บนเนินเขา
เหนือเมืองซินตร้า เป็นหน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยณ์ของโปรตุเกส ( 7 Wonders of Portugal) เป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีผู้เข้าชมมากท่ีสุดในโปรตุเกส โดยในอดีตเป็นท่ีประทับของกษัตริย์โปรตุเกสมา



 

 

ต้ังแต่คริสต์ ศตวรรษท่ี 14 โดยตัวปราสาทถูกสร้างต่อเติมหลายยุคสมัย เดิมเร่ิมแรกต้ังแต่สมัยยุค
กลางเป็นพียงโบสถ์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1493 King John II และ Queen Leonor สร้างต่อเติมจากโบสถ์
ให้ใหญ่ข้ึนเป็นอารามเพื่อร าลึกถึงนักบุญ St.Jerome โดยภายในถูกตกแต่งประดับประดาอย่างวิจิตร
งดงาม โดยเฉพาะพื้นกระเบ้ืองท่ีว่ากันว่าสวยงามท่ีสุดในโปรตุเกส และในอดีตอารามแห่งน้ีได้ถูก
ฟ้าผ่าหลายต่อหลังคร้ัง รวมท้ังได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่เม่ือปี 1755 

 จากน้ันน าท่านเดินทางเมืองบาดาโฮซ (Badajoz) ต้ังอยู่ชายแดนทางตะวันตกของประเทศสเปน 
เป็นเมืองท่ีมีความโดดเด่นในระดับหน่ึงเน่ืองจากอยู่ติดกับซากเนินปราสาทมัวร์และยังสามารถ
มองเห็นแม่น้ากวาเดียนาท่ีไหลผ่านระหว่างตัวเนินปราสาทกับป้อมซานกริสโตบัลท่ีมีการเสริมก าลัง
อย่างแข็งแกร่งอีกด้วย สถาปัตยกรรมในตัวเมืองเป็นตัวบ่งช้ีประวัติศาสตร์ท่ีวุ่นวายของเมืองเอง 
แม้แ ต่อาสนวิหารบาดาโคซ ท่ีส ร้างข้ึนใน ปี  ค .ศ . 1238 ก็ยั งมี ลักษณะเป็น ป้อมปราการ

 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

ทีพ่ัก นําท่านเข้าสู่ทีพ่ัก HOTEL BADAJOZ CENTER หรอืเทยีบเท่า 

วันทีห่้า บาดาโฮซ - เซบยีา่ – พลาซา เดเอสปาญา – หอคอยฆรีลัดา - พระราชวัง 
Royal Alcázar of Seville - กอรโ์ดบา 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่เมืองเซบย่ีา (Seville) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของสเปน  ชมพลาซา เดเอสปาญา 
(Plaza De Espana) ท่ีสร้างข้ึนเมือปี ค.ศ. 1982 เป็นกลุ่มอาคารรูปคร่ึงวงกลมซ่ึงรวมความเป็น



 

 

สถาปัตยกรรมแบบสเปนท่ีเรียงต่อกันเป็นแนวยาวสวยงามย่ิงนัก แต่ละซุ้มโค้งประตูมีตราประจ า
จังหวัดไล่เรียงตามตัวอักษร อิสระให้ท่านเก็บภาพความงามรอบบริเวณ นําท่านถ่ายรูปกับหอคอย
ฆีรัลดา (Giralda Tower) หอศักด์ิสิทธ์ิแห่งน้ีเป็นหอคอยท่ีสร้างข้ึนโดยชาวมุสลิม เป็นตึกทรงรูป
สี่เหล่ียมผืนผ้าสูง 93 เมตร ติดกันกับมหาวิหารเป็นลานส้มและน้าพุ เพื่อใช้ในพิธีช าระร่างกายของ
ชาวมุสลิม จากน้ันน าท่านชมภายนอกและถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่า (Seville 
Cathedral) เร่ิมสร้างใน ค.ศ.1042 และสร้างเสร็จ ค.ศ.1519 ซ่ึงมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสาม รอง
จากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ท่ีกรุงโรม และเซนต์ปอลท่ีลอนดอน และใหญ่ท่ีสุดในสเปน สร้างด้วย
ศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแต่งได้อย่างวิจิตรตระการตา สร้างข้ึนแทนท่ีต้ังของสุเหร่าเดิม โดย
ต้องการให้ย่ิงใหญ่แบบไม่มีใครเทียบเทียมได้ ในห้องเก็บทรัพย์สมบัติล้าค่า มีท้ังภาพเขียน เคร่ืองใช้
ในศาสนพิธี ท่ีท ามาจากทองค าและเงินล้วนแล้วแต่ประเมินค่ามิได้ ตอนกลางโบสถ์เป็นท่ีต้ังของ
สุสานคริสโตเฟอร์โคลัมบัส ซ่ึงสร้างอย่างย่ิงใหญ่สมเกียรติยศ เป็นหีบศพหินอ่อนท่ีต้ังอยู่บนบ่าของ
รูปสลักชายหนุ่ม 4 คน ซ่ึงเป็นผู้แทนของราชอาณาจักรของกษัตริย์คาธอลิคท้ัง 2 พระองค์อัน
ได้แก่คัสตีล เลออน อาราก็อนและนาวาร์เร 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

บ่าย น าท่านเข้าชมพระราชวัง Royal Alcázar of Seville เป็นพระราชวังเก่าแก่ เดิมทีเป็นพระราชวัง
ของกษัตริย์มุสลิมมัวร์ราชวงศ์อัล-โมฮัด เรียกว่า ‘พระราชวังมูวารัก’ ต่อมาเมืองเซบีย่าถูกกองทัพค
ริสเตียนยึดครอง และกษัตริย์เปโดร แห่งคาสตีล โปรดฯ ให้สร้างวังข้ึนมาใหม่บนท่ีต้ังเดิม โดยใช้ช่าง
ชาวมัวร์จึงท าให้พระราชวังท่ีถูกสร้างข้ึนมาใหม่น้ันมีลักษณคล้ายกับสถาปัตยกรรมของชาวมุสลิม 
จึงท าให้พระราชวังแห่งน้ีโดดเด่นและสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบมูเดฆาร์ นอกจจากน้ียังมีสวน
สวยๆ ท่ีถูกจัดตกแต่งอย่างมืออาชีพ มีครบท้ังพืชสวน ผลไม้ ดอกไม้หอม ท าให้พระราชวังแห่งเซบี
ย่าน้ีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์  อีกท้ังยังได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก ในปี 
ค.ศ.1987 อีกด้วย 

 จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองกอร์โดบา(Cordoba) เมืองท่ีสวยงามในแบบมูเดฆาร์และเป็น
เมืองท่ีเจริญรุ่งเรืองท่ีสุดในยุคท่ีมัวร์ปกครอง 



 

 

 

ค่า รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ทีพ่ัก นําท่านเข้าสู่ทีพ่ัก HOTEL CORDABA CENTER หรอืเทยีบเท่า 

วันทีห่ก กอรโ์ดบา – โทเลโด – ชมมหาวิหารแห่งโทเลโด – มาดรดิ – ชอ้ปปิ้ งถนน 
Gran Vía 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่เมืองโทเลโด (Toledo) เมืองแห่งน้ีต้ังอยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน องค์การ
ยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองน้ีเป็นแหล่งมรดกโลกอีกด้วย มีทัศนีภาพท่ีสวยงาม เน่ืองจากมีแม่น้า
เทกัส ไหลผ่านเมือง 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

บ่าย น าท่านเข้าชมมหาวิหารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) เน่ืองจากเป็นวิหารท่ีใหญ่เป็นอันดับ 2 
ของสเปน รองจากวิหารเมืองเซบีญ่า ท่ีสร้างต้ังแต่ศตวรรษท่ี 13  ความงดงามอลังการสไตล์โกธิก 
ภายในมหาวิหารมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรด้วยไม้แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน 



 

 

 

  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่กรุงมาดรดิ (Madrid) เมืองหลวงของประเทศสเปน ต้ังอยู่ใจกลางแหลมไอ
บีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัยล้ายุค ท่ีซ่ึงกษัตริย์ฟิลลิปท่ี 2 ได้ทรง
ย้ายท่ีประทับจากเมืองโทเลโดมาท่ีน่ี และประกาศให้มาดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ ยกเว้นในช่วง
ประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมืองมาดริดได้ช่ือว่าเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก และ
สูงสุดแห่งหน่ึงในยุโรป น าท่านสู่ พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor of Madrid) ใกล้เขตปูเอต้าเดลซอล 
หรือประตูพระอาทิตย์ ซ่ึงเป็นจตุรัสใจกลางเมือง นับเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรท่ี
ศูนย์) และยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดินและรถเมล์ทุกสาย นอกจากน้ียังเป็นจุดตัดของถนนสาย
ส าคัญของเมืองท่ีหนาแน่นด้วยร้านค้าและห้างสรรพสินค้าใหญ่มากมาย น าท่านแวะถ่ายรูปกับ รูป
ปั้ นหมเีกาะต้นเชอรี ่(The bear and the cherry tree in Madrid) อันเป็นสัญลักษณ์ส าคัญอีกแห่ง
ของกรุงมาดริด จากน้ันน าท่านสู่ EL CORTE  DEPARTMENT STORE อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเลือก
ซ้ือสินค้ามีกว่าร้อยร้านค้า อาทิ เช่น Balenciaga, Bvlgari, Dior, Gucci, Hermes, Louis Vuitton, 
Prada, Dolce & Gabbana, Mulberry, Givenchy, Burbury, Valentino, Tag Heuer, Bvlgari, 
Rimowa ฯลฯ 

ค่า อิสระอาหารค่าตามอัธยาศยั 

ทีพ่ัก นําท่านเข้าสู่ทีพ่ัก HOTEL CHAMARTIN THE ONE หรอืเทยีบเท่า 

วันทีเ่จ็ด มาดรดิ – เซโกเบีย - รางส่งน้าโรมัน – มาดรดิ – พระราชวังหลวง - ชม
โชว์ ระบําฟลามิงโก 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่เมืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองท่องเท่ียวอีกเมืองหน่ึงของสเปน องค์การ 
UNESCO ยังได้ข้ึนทะเบียนให้เมืองน้ีเป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985 ชมรางส่งน้าโรมัน (Acueducto 
de Segovia) ท่ีสร้างข้ึนต้ังแต่ศตวรรษท่ี 1 โดยไม่มีการใช้กาวหรือวัสดุเช่ือมหินแต่ละก้อนแต่อย่าง
ใด จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันท่ีส าคัญท่ีสุดของสเปน และยังมี
สภาพสมบูรณ์ท่ีสุดอีกด้วย รางส่งน้าประกอบข้ึนจากหินแกรนิตกว่า 25,000 ก้อน มีความยาว 818 



 

 

เมตร มีโค้ง 170 โค้ง จุดท่ีสูงท่ีสุดสูงถึง 29 เมตร จุดเร่ิมต้นของรางส่งน้าน้ี เร่ิมต้ังแต่นอกเมือง แล้ว
ล าเลียงส่งน้าเข้ามาในเมือง รางส่งน้าแห่งน้ีถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซอโกเบีย และเป็น
ไฮไลท์หลักของเมือง น าท่านเดินเล่นในเขตเมืองเก่า ซ่ึงเต็มไปด้วยสินค้านานาชนิดตลอดสองข้าง
ทาง 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (หมูหันสเปน) 

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่กรุงมาดรดิ (Madrid)  

 น าท่านเข้าชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) ซ่ึงต้ังอยู่บนเนินเขาริมฝ่ังแม่น้าแมนซานาเรส 
สวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังใดในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแห่งน้ีถูกสร้างในปี ค.ศ. 
1738 ด้วยหินท้ังหลังในสไตล์บาโรค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิตาเลียน 
ประกอบด้วยห้องต่างๆกว่า 2,830 ห้อง ซ่ึงนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็นคลังเก็บ
ภาพเขียนช้ินส าคัญท่ีวาดโดยศิลปินในยุคน้ัน รวมท้ังสิ่งของมีค่าต่างๆอาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, 
หนังสือ, เคร่ืองใช้, อาวุธ (หากไม่สามารถเข้าชมพระราชวังหลวงมาดริดได้ เนืองจากมีพระราชพิธี
ภายในหรือต๋ัวเต็ม ทางบริษัทขอน าท่านชม Royal Palace of Aranjuez เป็นการทดแทน) จากน้ันน า
ท่านชมอุทยานหลวงท่ีมีการเปล่ียนพันธุ์ไม้ทุกฤดูกาล ชมอนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปนท่ี
ต้ังอยู่เหนืออนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้ในสวนสาธารณะ 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ข้าวผัดสเปน) 
พร้อมชมโชว์ ระบําฟลามิงโก ศิลปะระบ าสเปน หน่ึงในการแสดงท่ีข้ึนช่ือลือชาไปท่ัวโลกท้ังท่วงท่า
การร่ายร าประกอบเสียงดนตรีท่ีเร้าใจสนุกสนาน 

ทีพ่ัก นําท่านเข้าสู่ทีพ่ัก HOTEL CHAMARTIN THE ONE หรอืเทยีบเท่า 



 

 

วันทีแ่ปด มาดริด –น่ังรถไฟความเร็วสูงสู่  บาร์เซโลน่า - เนินเขา Montjuïc - 
สนามคัมป์น ู

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองบารเ์ซโลน่า (Barcelona) นครใหญ่แห่งคาตาลันยา และเมืองส าคัญอันดับ 2 
ของสเปน โดยรถไฟความเร็วสูง (Iryo High Speed Train) ซ่ึงบริหารงานโดยการรถไฟสเปน 
รถไฟขบวนน้ีว่ิงด้วยความเร็ว 310 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง / 620 
กิโลเมตร 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

บ่าย ท่านข้ึนสู่จุดชมวิวของเมืองท่ี เนินเขา Montjuïc เป็นเนินเขาในบาร์เซโลน่าท่ีมีทัศนียภาพอันงดงาม 
ทางด้านตะวันออกของเนินเขายังมีหน้าผาสูงชันซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นด่ังก าแพงเมือง ส่วนด้านบนเป็น
ท่ีต้ังของป้อมปราการหลายแห่ง  

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนามคัมป์นู (Camp Nou) สนามฟุตบอลของสโมสรบาร์เซโลน่า ท่ีมีขนาด
ใหญ่มาก โดยมีความจุผู้เข้าชมได้ถึงเกือบ 99,000 คน ให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านนอก พร้อมท้ังเลือกซ้ือ
ของท่ี MEGA STORE ของทีมบาร์เซโลน่า 

ค่า รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี 



 

 

ทีพ่ัก นําท่านเข้าสู่ทีพ่ัก APATHOTEL ATENEA BARCELONA หรอืเทยีบเท่า 

วันทีเ่ก้า บาร์เซโลน่า – โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย – สวนปาร์ค กูเอล - ถนน ลา รัมบ
ลาส - สนามบนิ – อิสตันบูล 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเข้าชมภายในโบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia) โบสถ์ศักด์ิสิทธ์ิสัญลักษณ์
ของเมือง โดยฝีมือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี สถาปนิกชาวคาตาลัน เป็นผลงานท่ีเรียกว่า 
โมเดิร์นนิสโม เป็นงานศิลปะเฉพาะถ่ินและเป็นอาร์ตนูโวท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเร่ิมสร้างต้ังแต่
ปี 1882 แม้กระท้ังจนถึงปัจจุบันก็ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ ถึงกระน้ันองค์การยูเนสโก ก็ได้จัดให้เป็น
มรดกโลก โดยมหาวิหารมีลักษณะสถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาไม่เหมือนท่ีใดในโลก นําท่านเข้า
ชมสวนปาร์ค กูเอล (Parque Guell) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีโชว์ผลงานอันโดดเด่นทางด้าน
สถาปัตยกรรมของอันตอนี เกาดี สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ท่ีถูกล้อมรอบด้วยความร่มร่ืนของต้นไม้ ด้วย
รูปแบบของสถาปัตยกรรมงานกระเบ้ืองท่ีเน้นรูปทรงธรรมชาติในสีสันท่ีตัดกัน ดูโดดเด่น แปลกตา 
และเป็นเอกลักษณ์อย่างมาก ซ่ึงได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก จากน้ันน า
ท่านเดินเล่นบริเวณ ถนน ลา รัมบลาส (La Ramblas) ถือเป็นถนนช่ือดังของเมืองบาร์เซโลน่า 
นอกจากจะสะอาดสะอ้านและมีต้นไม้คอยสร้างความร่มร่ืนให้ตลอดทางแล้ว ยังมีร้านค้ามากมาย 
โดยท่ีปลายสุดของถนนสายน้ีเป็นท่ีต้ังของอนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส Christopher Columbus 
ผู้ค้นพบทวีปอเมริกาในปี ค.ศ.1492  อิสระให้ท่านเดินเล่นและช้อปป้ิงตามอัธยาศัย   

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 

13.30 น. น าเดินทางสู่สนามบินเอล ปรตั (BCN) เมืองบาร์เซโลน่า เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax 
Refund) และมีเวลาในการเลือกซ้ือสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

17.55 น. ออกเดินทางสู่อิสตันบูล โดยเท่ียวบินท่ี TK1856 

22.30 น. ถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 

วันทีส่ิบ อิสตันบูล – กรุงเทพฯ 

01.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี TK68 

15.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

PORTUGAL AND SPAIN 



 

 

โปรตุเกส – สเปน 

10 วัน 7 คืน 

 โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดีย่ว 

16 – 25 พฤษภาคม 2566 89,900.- 19,900.- 

30 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน2566 91,900.- 19,900.- 

13 – 22 มิถุนายน 2566 89,900.- 19,900.- 
 

 
ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถ่ินและคนขับรถรวม 18 EUR/ท่าน/ทรปิ 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทย 30 EUR /ท่าน/ทรปิ 

***โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล*** 

 

เง่ือนไขการเดินทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565) 

ผู้มีสัญชาติไทย 

✈ เอกสารท่ีต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน) 

2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมูลตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร International Vaccinated 
Certificate (สามารถลงทะเบียนขอออนไลน์ ได้ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือวัคซีนพาสปอร์ต *เล่มสีเหลือง* ท่ี
ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ท่ีได้รับวัคซีน 

เง่ือนไขการให้บรกิาร 

1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 40,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่าน้ัน 
***ในกรณทีีต้่องการให้บรษัิทย่ืนวีซ่าให้ ค่าวีซ่าจะต้องชําระเข้ามาพรอ้มค่ามัดจํา*** 

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่า 
ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดย
อัตโนมัติ 



 

 

3. เม่ือได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนออก

บัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดข้ึน 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ท้ังแบบหมู่คณะและ
ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่ อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง
เจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกใน  การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแล
คณะทัวร์ท้ังหมด 

อัตราค่าบรกิารรวม 

1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์
 อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวัน และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับ
ทางบรษัิทได้ **  

 - เบีย้ประกันเริม่ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

 - เบีย้ประกันเริม่ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่อีายุต้ังแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **   

[รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชวิีตหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ) 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 



 

 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น้าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 25 ก.ก., ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่า

กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสเปน รวมค่าบริการยื่นวีซ่า (6,900.-บาท)  

6. ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถ่ิน  (18 EUR/ต่อท่าน)  

7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 EUR/ต่อท่าน) 

เง่ือนไขการชําระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบรษัิทขอเก็บค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 45 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวซีา่หรอืยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น 

ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึนจรงิ 
 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการเตรยีมเอกสารย่ืนวซี่าและการย่ืนวซีา่ 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ

พิจารณา ของสถานทูตง่ายข้ึน 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้

ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่า

ท่ีค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ี

ตนพ านักหรือศึกษาอยู่เท่าน้ัน 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตา่กว่า 6 

เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า 

ให้กับทางบริษัทด้วย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า 

และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ตา่กว่า 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือ

เดินทางน้ันๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ 

แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและทีน่ั่งบนเครื่องบิน 



 

 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีน่ังพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ

ใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  

แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3. น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะน่ังต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการ

บินก าหนด เช่น ต้องเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมี

ปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพ

และร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ี

เช็คอินเท่าน้ัน 

กรณยีกเลิกการเดินทาง 

กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

ตัวแทนจ าหน่าย(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท อย่างใดอย่าง

หน่ึง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทาง

โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย (ผู้มี

ช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัท อย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อท า

เร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน

ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม 

“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกําหนดอัตราการจ่ายเงิน

ค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดังน้ี 

 4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน ยกเว้น ค่าใช้จ่าย

 ท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น” 

 4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ท้ังหมด 

 ยกเว้น ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่ อการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ 

 ต่างประเทศ เป็นต้น” 

 4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 

 ** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเท่ียวตามข้อก าหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมี

 ค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดน าเท่ียวไปแล้ว เช่น การมัดจ าท่ีนั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจอง

 ท่ีพัก  และ ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ  เป็นต้น ** 



 

 

 4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ

 บินมีการการันตีมัดจ าท่ีน่ังกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะ

 ไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมดท่ีช าระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บรษัิทได้โฆษณาไว้  ซ่ึงมิใช่ความผิดของบรษัิทเอง  ทางบรษัิทยินดี

คืนเงินค่าบรกิารตามที่ลูกค้าได้ชําระมาแล้วหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจรงิ โดยต้องมรีะยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 

วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่ อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  ***

 4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ี

 ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อม

 คณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

เง่ือนไขในการยกเลิก  

 1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง ไ ม่

 ครบตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (20ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง

 อ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

 2. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ

 เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 

 ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

 3. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ า

 มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าต๋ัว

 เคร่ืองบินหรือค่าต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว)   ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตาม

 จ านวน  

 4. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คืนค่าทัวร์

 ท้ังหมด 

 5. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ 

 ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมทีพั่ก 



 

 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้อง

 คู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและ

 บางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่า 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม  

       บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัต  

       และไม่มีอ่างอาบน้า ซ่ึงข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ

 แตกต่างกัน 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเก้น (สเปน)  

ใช้เวลาทําการอนุมัติวซี่านับจากวันย่ืนประมาณ 15 วันทําการ  

ย่ืนวซีา่แสดงตนทีศู่นย์ย่ืนวซี่า BLS International 

เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็น
ตัวจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวันย่ืนวซี่า หนังสือเดินทางต้องนําส่งเข้าสถานทูต  

และระหว่างรอผลการอนุมัติวซี่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้ 

**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซ่ามาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีทั่วรใ์ห้รบัทราบต้ังแต่ทีท่่านทําการจอง
ทัวรเ์ข้ามา เพื่อทําการแก้ไขในการขอวีซ่าในครั้งนี ้มิฉะน้ันหากท่านไม่แจ้งให้ทราบ อาจจะมผีลเสยีต่อ

การขอวีซ่าของท่านในครั้งนี*้* 

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการย่ืนขอวซี่าในอดตี  

เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยู่เรื่อย ๆ** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับ

วีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือ

เดินทางจะต้องไม่ช ารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  



 

 

***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พํานักอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่ต่างประเทศ หรือ

นักเรยีน นักศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบรษัิทให้ทราบทันที เพราะ

การย่ืนขอวีซ่าจะมเีง่ือนไข และ ข้อกําหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูต

อาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกําหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ต

ต่างชาติด้วย*** 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ (พื้นหลัง

ขาวเท่าน้ัน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดับ ไม่

ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 

3. หลักฐานการเงิน กรณผีู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง 

3.1  กรณผีู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง BANK STATEMENT ออม

ทรัพย์ธรรมดาของธนาคารท่ัวไป ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6 

เดือน รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน 

แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนท่ียื่นวีซ่า และบัญชีต้องมีครบทุก

เดือน  ในกรณีท่ีมีไม่ครบ 6 เดือน ให้ท าจดหมายช้ีแจง         

3.2  หนังสือรบัรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ต้องสะกดช่ือ-สกุล ให้ตรงตามหน้า

พาสปอร์ต ออกมาไม่เกิน 1 เดือน ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับบัญชีออมทรัพย์ในข้อ 3.1 

3.4 กรณผีู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง  

     3.4. 1ต้องท า BANK GUARANTEE ท่ีออกจากทางธนาคารเท่าน้ัน ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุช่ือ

เจ้าของบัญชี (บุคคลท่ีออกค่าใช้จ่าย) ต้องสะกดช่ือ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลท่ี

เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้องสะกดช่ือ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต กรุณายื่น

ขอจาก ธนาคาร่ลวงหน้า โดยใช้เวลาด าเนินงานประมาณ 3 วัน และใช้ยื่นได้ไม่เกิน 30 วัน หลังจาก

ธนาคารออกให้   

     3.4.2 BANK STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใช้จ่าย และต้องเปน็บญัชเีดยีวกัน กับท่ี

ออก BANK GUARANTEE 

     3.4.3. ต้องท าหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายท่ีมีการช้ีแจงความสัมพันธ์อีกหน่ึงฉบับ (Sponsor Letter) 

     3.4.4.ต้องใช้สูติบัตรเท่าน้ัน ในกรณีเป็น พ่อ แม่ ลูก เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ออก

ค่าใช้จ่ายให้และผู้เดินทาง ไม่ว่าจะอายุเท่าไหรก็่ตาม หรือใช้ทะเบยีนสมรสในกรณีสามี-ภรรยา ท่ี

แต่งงานจดทะเบียน  



 

 

**สถานทูตไม่รบัพิจารณาบัญชติีดลบ บัญชฝีากประจํา บัญชกีระแสรายวัน 

บัญชสีหกรณ์ออมทรพัย์ พันธบัตร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสิน** 

4. หลักฐานการทํางาน   

- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน 

อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

- กิจการไม่จดทะเบยีน จดหมายช้ีแจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่า

ท่ี โฉนดท่ีดิน เป็นต้น 

- เป็นพนักงาน    หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเร่ิมท างาน และ

วันลา  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 

นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีก าลังศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 

5. เอกสารส่วนตัว 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน 

- บัตรประชาชน 

- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี และในกรณีออกค่าใช่จ่ายให้พ่อแม่ หรือพอ่แม่ออก

ค่าใช้จ่ายให้ลูก) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามีการเปล่ียน)  

6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 20 ปบีรบูิรณ์ ทีไ่ม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพรอ้มบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยมารดา

จะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเด็กเดินทางไปกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้อง

คัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือ

หน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางพรอ้มกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้



 

 

บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณเีด็กทีบ่ิดา-มารดาหย่ารา้ง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่า

ฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

- กรณเีด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมา

สัมภาษณ์กับบุตรท่ีสถานทูตด้วย ท้ังสองท่าน (เฉพาะคิวเด่ียวเท่าน้ัน) 

7. ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่าน้ัน 

เอกสารย่ืนวซ่ีาอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออัพเดทเพ่ิมเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูต

แจ้งขอเพ่ิมเติม 

 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกข้อมูลยื่นวซีา่เชงเกนประเทศสเปน 

**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซ่ามาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีทั่วรใ์ห้รบัทราบต้ังแต่ทีท่่านทําการจอง
ทัวรเ์ข้ามา เพื่อทําการแก้ไขในการขอวีซ่าในครั้งนี ้มิฉะน้ันหากท่านไม่แจ้งให้ทราบ อาจจะมผีลเสยีต่อ

การขอวีซ่าของท่านในครั้งนี*้* 

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจรงิ เน่ืองจากจะมผีลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 

ช่ือ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….…………………………… 



 

 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….………………………………. 

3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….……………… 

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

5. สถานท่ีเกิด (จังหวัด) ………………………………………………………………………….………………  

6. ประเทศท่ีเกิด…………………………………………………………………….………………….………… 

7. สัญชาติปัจจุบัน ...........................สัญชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบัน……….………….…….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบียน)         แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หย่า                แยกกันอยู่                       หม้าย 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ท่ีอยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอ านาจ

ปกครอง/ดูแลผู้เยาว์ 

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

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

11. ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ขอ 

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

……………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์……………………… 

    หมายเลขโทรศัพท์มือถือ....................................... อีเมล ....................................... 

12. อาชีพปัจจุบัน(หากค้าขาย ให้ระบุด้วยว่าค้าขายอะไร เช่น ขายเสื้อผ้า ขายอาหาร เป็นต้น

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

13. ช่ือบริษัทหรือร้านค้า ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  ส าหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ท่ีอยู่ของ

สถาบันศึกษา 

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



 

 

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์…………….…… 

14. วีซ่าเชงเกนท่ีเคยได้รับในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา 

            ไม่เคย 

     เคยได้   ใช้ได้ต้ังแต่วันท่ี..............................ถึงวันท่ี.............................................. 

15. เคยถูกพิมพ์ลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้าน้ี 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันท่ี หากทราบ)......................................... 

 

**กรณลีูกค้าเคยมวีีซ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสําเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย** 

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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

17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

      ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อ่ืนออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)  

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

สิ่งท่ีช่วยในการด ารงชีพ    …………………………………………………..….   

   เงินสด     สิ่งท่ีช่วยในการด ารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ท่ีพักท่ีมีผู้จัดหาให้ 

   ช าระค่าท่ีพักล่วงหน้าแล้ว    ค่าใช้จ่ายท้ังหมดระหว่างพ านักมีผู้ออกให้ 

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบรษัิทไม่มสี่วนเกี่ยวข้องใดๆท้ังสิ้น ท้ังนี้

บรษัิทเป็นเพยีงตัวกลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 



 

 

 


