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 KINGDOM OF SPAIN AND  
PORTUGUESE EGG TART 

สเปน โปรตเุกส  
10 วนั 7 คนื  

โดยสายการบนิเอมเิรสต ์(EK) 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

• เขา้ชมโบสถซ์ากราดา แฟมเิลยี (La Sagrada Familia) โบสถศ์ักดิส์ทิธิส์ัญลักษณ์ของเมอืง 

โดยฝีมอืการออกแบบของ อันตอน ีเกาด ี  

• ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม ที ่La Roca Village Outlet 

• ตืน่ตากับรางสง่นํา้โรมนั (Acueducto de Segovia) สรา้งขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษที ่1 

• เขา้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) 

• ตืน่ตาตืน่ใจกับแหลมวนิเซนท ์(Cape of St.Vincent) 

• ชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จดุทีเ่ป็นปลายดา้นตะวนัตกสดุของทวปียโุรป 

• ชมโชว ์ระบาํ  ฟลามงิโก ศลิปะระบาํสเปน 

• ชมิเมนทูอ้งถ ิน่ทีไ่มค่วรพลาด ขา้วผดัสเปน,หมหูนัสเปน,ทารต์ไขโ่ปรตเุกส 

 

  

 

ราคาเร ิม่ตน้ 58,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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         กาํหนดการเดนิทาง        
                                                       
วนัที ่ 1-10, 8-17 ต.ค. 61 59,900.- 

วนัที ่19-28, 22-31 ต.ค. 61 61,900.- 

วนัที ่ 7-16, 21-30 พ.ย., 30 พ.ย.- 9 ธ.ค. 61 58,900.- 

วนัที ่ 4-13 ธ.ค. 61 58,900.- 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลาง
วนั คํา่ 

โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2. 
กรงุเทพฯ - ดไูบ – บารเ์ซโลน่า –  เขา้ชมโบสถซ์ากราดา แฟมเิลยี 
– เขา้ชมปารค์ กเูอล 

✈   ✈ O 
FRONTAIR 
CONGRESS 

3. เนนิเขา Montjuïc – La Roca Village Outlet – ซาราโกซา่ O X O DIAGONAL PLAZA  

4. ซาราโกซา่ – เซอรโ์กเบยี – ชมรางสง่น้ําโรมนั - มาดรดิ O O O 
MELIA AVENIDA 
AMERICA 

5. พระราชวังหลวง – พลาซา่มายอร ์– โชวร์ะบําฟลามนิโก ้ O O O 
MELIA AVENIDA 
AMERICA 

6. มาดรดิ – โทเลโด – กอรโ์ดบา O O O AYRE CORDOBA 

7. กอรโ์ดบา – เซบยีา่ – ฟาร ู O O O FARO 

8. ฟาร ู– ซาเกรส – แหลมเซนทว์นิเซนท ์– ลากอส O O O 
MERCURE LISBOA 
ALMADA 

9. 
ลสิบอน – แหลมโรคา่ – ซนิทรา – ลสิบอน –  
เขา้ชมมหาวหิารเจอโร นโิม - สนามบนิ 

O ✈ ✈  

10 ดไูบ - กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   
วนัที ่1: กรงุเทพฯ  

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

วนัที ่2: กรงุเทพฯ - ดไูบ – บารเ์ซโลนา่ –  เขา้ชมโบสถซ์ากราดา แฟมเิลยี –  

เขา้ชมปารค์ กเูอล 

01.35 น. ออกเดนิทางสูบ่ารเ์ซโลน่า โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 385 

***ตณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่7 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 01.05 น. และถงึดไูบ 

เวลา 05.00 น.*** 
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04.45 น.
  

เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

08.15 น.
  

ออกเดนิทางตอ่สูบ่ารเ์ซโลน่า ประเทศสเปน โดยเทีย่วบนิ EK 185 

***ตณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่7 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 07.50 น. และถงึบาร์

เซโลนา่ เวลา 12.25 น.*** 

13.25 น. ถงึสนามบนิสนามบนิเอล ปรตั (BCN) เมอืงบารเ์ซโลนา่ ประเทศสเปน  (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่า

ประเทศไทย 5 ชัว่โมง และจะเปลีย่นเป็น 6 ชัว่โมงในวันที ่28 ตลุาคม 2561) ผา่นขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืงและศลุกากร ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงบารเ์ซโล

น่า (Barcelona) นครใหญ่แห่งคาตาลันยา และเมืองสําคัญอันดับ 2 ของสเปน นําท่านเขา้ชม

ภายในโบสถซ์ากราดา แฟมเิลยี (La Sagrada Familia)  โบสถศ์ักดิส์ทิธิส์ัญลักษณ์ของเมอืง 

โดยฝีมือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี สถาปนิกชาวคาตาลัน เป็นผลงานที่เรียกว่า โมเดิร์น

นสิโม เป็นงานศลิปะเฉพาะถิน่และเป็นอารต์นูโวทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเริม่สรา้งตัง้แตปี่ 1882 แม ้

กระทัง้จนถงึปัจจบุนัก็ยงัสรา้งไมแ่ลว้เสร๊จ ถงึกระนัน้องคก์ารยเูนสโก ้ก็ไดจั้ดใหเ้ป็นมรดกโลก โดยมหา

วหิารมีลักษณะสถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาไม่เหมอืนที่ใดในโลก นําท่านเขา้ชมปารค์ กูเอล 

(Parque Guell) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีโ่ชวผ์ลงานอันโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมของอัน

ตอนี เกาด ีสิง่ปลูกสรา้งต่าง ๆ ทีถู่กลอ้มรอบดว้ยความร่มรืน่ของตน้ไม ้ดว้ยรูปแบบของสถาปัตยกรรม

งานกระเบือ้งทีเ่นน้รูปทรงธรรมชาตใินสสีันทีต่ัดกัน ดูโดดเด่น แปลกตา และเป็นเอกลักษณ์อยา่งมาก 

ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก 

คํา่      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก FRONTAIR CONGRESS  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3: เนนิเขา Montjuïc – La Roca Village Outlet – ซาราโกซา่ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นขึน้สูจ่ดุชมววิของเมอืงทีเ่นนิเขา Montjuïc เป็นเนนิเขาในบารเ์ซโลน่าทีม่ทีัศนยีภาพอนังดงาม 

ทางดา้นตะวันออกของเนนิเขายังมหีนา้ผาสงูชนัซึง่ทําหนา้ทีเ่ป็นดั่งกําแพงเมอืง สว่นดา้นบนเป็นทีต่ัง้

ของป้อมปราการหลายแห่ง       นําท่านสู ่La Roca Village Outlet เชญิท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์

เนมชัน้นํามากมาย อาท ิ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 

กลางวนั       อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

บา่ย นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงซาราโกซ่า (Zaragoza) เมอืงใหญ่ศูนยก์ลางทางการศกึษาและศาสนา

ของประเทศ และเป็นเมอืงทีอ่ยูร่ะหวา่งกลางของบารเ์ซโลนา่ และ แมดรดิ มคีวามโดดเดน่มากในเรือ่ง

ของลักษณะภมูปิระเทศทีม่คีวามแตกตา่งกนั ไมว่า่จะเป็นหบุเขา ทะเลทราย ป่าหนาทบึ 

คํา่       รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก DIAGONAL PLAZA หรอืเทยีบเทา่ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B5_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A7
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วนัที ่4: ซาราโกซา่ – เซอรโ์กเบยี – ชมรางสง่นํา้โรมนั - มาดรดิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่เมอืงเซอโกเบยี (Segovia) เมอืงท่องเที่ยวอกีเมืองหนึ่งของสเปน องค์การ 

UNESCO ยงัไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้มอืงนีเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี 1985 ชมรางสง่นํา้โรมนั (Acueducto 

de Segovia) ทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ ศตวรรษที ่1 โดยไมม่กีารใชก้าวหรอืวัสดุเชือ่มหนิแต่ละกอ้นแต่อยา่ง

ใด จงึไดรั้บการยกย่องว่าเป็นสิง่ก่อสรา้งทางวศิวกรรมโดยชาวโรมันทีสํ่าคัญทีสุ่ดของสเปน และยังมี

สภาพสมบรูณ์ทีส่ดุอกีดว้ย รางสง่น้ําประกอบขึน้จากหนิแกรนติกวา่ 25,000 กอ้น มคีวามยาว 818 เมตร 

มโีคง้ 170 โคง้ จดุทีส่งูทีส่ดุสงูถงึ 29 เมตร จุดเริม่ตน้ของรางสง่น้ํานี้ เริม่ตัง้แต่นอกเมอืง แลว้ลําเลยีง

สง่น้ําเขา้มาในเมอืง รางส่งน้ําแห่งนี้ถอืไดว้่าเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงเซอโกเบยี และเป็นไฮไลทห์ลัก

ของเมอืง นําทา่นเดนิเลน่ในเขตเมอืงเกา่ ซึง่เต็มไปดว้ยสนิคา้นานาชนดิตลอดสองขา้งทาง 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (หมหูนัสเปน) 

บา่ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูก่รงุมาดรดิ (Madrid) เมอืงหลวงของประเทศสเปน ตัง้อยูใ่จกลางแหลมไอบี

เรยีน ในระดับความสงู 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัยล้ํายคุ ทีซ่ ึง่กษัตรยิฟิ์ลลปิที ่2 ไดท้รงยา้ยที่

ประทับจากเมอืงโทเลโดมาทีน่ี ่และประกาศใหม้าดรดิเป็นเมอืงหลวงใหม ่ยกเวน้ในชว่งประมาณปี ค.ศ. 

1601-1607 เมอืงมาดรดิไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก และสงูสดุแห่งหนึง่ในยโุรป 

นําท่านเทีย่วชมกรุงแมดรดิ ที่มสีถาปัตยกรรมที่สวยงามอยู่มากมาย ทัง้อนุสาวรยีนํ์า้พุไซเบเลส 

(The Cibeles Fountain) ตัง้อยูท่ีจ่ตัรุสัรสัซเิบเลส (Plaza de Cibeles)  ซึง่เป็นวงเวยีนสําคัญ

และสวยทีสุ่ดแห่งหนึง่ของกรุงมาดรดิ  โดยบรเิวณนี้ มอีาคารสวยงามและสําคัญ ประจําอยู่ทัง้ 4 มุม

ไดแ้ก่ ธนาคารแห่งชาตสิเปน,กองบัญชาการทหารบก,ทีทํ่าการใหญ่ไปรษณีย ์ประตูชัยอาคาล่า และ

ศนูยว์ัฒนธรรมทวปีอเมรกิาโดยประตชูยัอาคาลา่ มาดรดิ (Splendid puerta de alcala) สรา้งขึน้

ในปี 1599 ประตูชยัแห่งนี้สรา้งขึน้เพือ่ถวายแด่พระเจา้ชารล์สท์ี ่3 ตัง้ตระหง่านทางตะวันออกของใจ

กลางเมอืง ชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza de espana)  เพือ่แวะถา่ยรปูกับอนุสาวรยีด์อนกโิฆเต ้

(Donquixote) 

คํา่      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  
 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก MELIA AVENIDA AMERICA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5: พระราชวงัหลวง – พลาซา่มายอร ์– โชวร์ะบาํฟลามนิโก ้

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเขา้ชม พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ซึง่ตัง้อยู่บนเนนิเขารมิฝ่ังแม่น้ําแมนซานาเรส 

สวยงามโออ่า่อลังการไมแ่พพ้ระราชวังใดในทวปียโุรป พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูกสรา้งในปี ค.ศ. 1738 

ดว้ยหนิทัง้หลังในสไตลบ์าโรค โดยการผสมผสานระหวา่งศลิปะแบบฝร่ังเศสและอติาเลยีน ประกอบดว้ย

หอ้งต่างๆกว่า 2,830 หอ้ง ซึง่นอกจากจะมกีารตกแต่งอย่างงดงามแลว้ ยังเป็นคลังเก็บภาพเขยีนชิน้

สําคัญทีว่าดโดยศลิปินในยคุนัน้ รวมทัง้ส ิง่ของมคี่าต่างๆอาท ิพัดโบราณ, นาฬกิา, หนังสอื, เครือ่งใช,้ 

อาวุธ จากนัน้นําท่านชมอทุยานหลวงทีม่กีารเปลีย่นพันธุไ์มทุ้กฤดูกาล ชมอนุสาวรยีเ์ซอรแ์วนเตส กวี

เอกชาวสเปนทีต่ัง้อยูเ่หนอือนุสาวรยีด์อนกโิฆเตใ้นสวนสาธารณะ 
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กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

บา่ย นําท่านสู่ พลาซ่า มายอร ์(Plaza Mayor of Madrid) ใกลเ้ขตปเูอตา้เดลซอล หรอืประตูพระ

อาทติย ์ซึง่เป็นจตรัุสใจกลางเมอืง นับเป็นจุดนับกโิลเมตรแรกของสเปน (กโิลเมตรทีศู่นย)์ และยังเป็น

ศนูยก์ลางรถไฟใตด้นิและรถเมลท์กุสาย นอกจากนีย้งัเป็นจดุตัดของถนนสายสําคัญของเมอืงทีห่นาแน่น

ดว้ยรา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่มากมาย นําท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นหมเีกาะตน้เชอรี ่(The 

bear and the cherry tree in Madrid) อันเป็นสัญลักษณ์สําคัญอกีแห่งของกรุงมาดรดิ อสิระให ้

ทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย 

คํา่        รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (ขา้วผดัสเปน)  

พรอ้มพรอ้มชมโชว ์ ระบาํ  ฟลามงิโก ศลิปะระบาํสเปน หนึง่ในการแสดงทีข่ ึน้ชือ่ลอืชาไปท ัว่

โลกท ัง้ทว่งทา่การรา่ยรําประกอบเสยีงดนตรทีีเ่รา้ใจสนกุสนาน 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  MELIA AVENIDA AMERICA หรอืเทยีบเทา่   
  

วนัที ่6: มาดรดิ – โทเลโด – เขา้ชมมหาวหิารแหง่โทเลโด -  กอรโ์ดบา 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงโทเลโด (Toledo)  เมอืงหลวงเกา่ของสเปน เมอืงแห่งนี้ตัง้อยูท่างภาคกลาง

ของประเทศสเปน องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้มอืงนี้เป็นแหล่งมรดกโลกทางประวัตศิาสตร์และ

วัฒนธรรม มีทัศนีภาพที่สวยงาม โดยมีแม่น้ําเทกัส ไหลผ่านเมือง ลักษณะผังเมืองโทเลโดเป็น

เอกลักษณ์ทีน่่าชืน่ชมทีสุ่ดของการจัดสรา้งเมอืงโบราณอันสมบูรณ์แบบตัวเมอืงรายลอ้มดว้ยเนนิเขา

ประดุจกําแพงธรรมชาตดิว้ยหุบผา 3 แห่ง จากนัน้นําท่านเขา้ชมมหาวหิารแหง่โทเลโด (Toledo 

Cathedral) เป็นวหิารทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ 2 ของสเปน รองจากวหิารเมอืงเซบญี่า ทีส่รา้งตัง้แต่ศตวรรษ

ที ่13  ความงดงามอลังการสไตลโ์กธกิ ภายในมหาวหิารมกีารตกแตง่อยา่งงดงามวจิติรดว้ยไมแ้กะสลัก

และภาพสลักหนิออ่น 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงกอรโ์ดบา(Cordoba) เมอืงทีส่วยงามในแบบมเูดกา้และเป็นเมอืงที

เจรญิรุง่เรอืงทีส่ดุในยคุทีม่วัรป์กครอง  

คํา่       รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั        เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก AYRE CORDOBA หรอืเทยีบเทา่    
 

วนัที ่7: กอรโ์ดบา – เซบยีา่ – ฟาร ู

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซบยีา่ (Seville) เป็นเมอืงใหญอ่นัดับ 4 ของสเปน  ชมปลาซาเดเอสปาญา 

(Plaza De Espana) ทีส่รา้งขึน้เมอืปี ค.ศ. 1982 เป็นกลุ่มอาคารรูปครึง่วงกลมซึง่รวมความเป็น

สถาปัตยกรรมแบบสเปนทีเ่รยีงต่อกันเป็นแนวยาวสวยงามยิง่นัก แต่ละซุม้โคง้ประตูมตีราประจําจังหวัด

ไล่เรยีงตามตัวอักษร อสิระใหท้่านเก็บภาพความงามรอบบรเิวณ นําทา่นถา่ยรูปกบัหอคอยฆรีลัดา 

(Giralda Tower) หอศักดิ์สทิธิแ์ห่งนี้เป็นหอคอยที่สรา้งขึน้โดยชาวมุสลมิ เป็นตึกทรงรูป
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สีเ่หลีย่มผนืผา้สงู 93 เมตร ตดิกนักบัมหาวหิารเป็นลานสม้และน้ําพุ เพือ่ใชใ้นพธิชีําระร่างกายของชาว

มสุลมิ จากนัน้นําท่านชมภายนอกและถา่ยรูปมหาวหิารแหง่เมอืงเซบยีา่ (Seville Cathedral) 

เริม่สรา้งใน ค.ศ.1042 และสรา้งเสร็จ ค.ศ.1519 ซึง่มขีนาดใหญเ่ป็นอนัดับสาม รองจากมหาวหิารเซนต์

ปีเตอรท์ีก่รุงโรม และเซนตป์อลทีล่อนดอน และใหญ่ทีส่ดุในสเปน สรา้งดว้ยศลิปะแบบโกธคิ ภายใน

ตกแตง่ไดอ้ยา่งวจิติรตระการตา สรา้งขึน้แทนทีต่ัง้ของสเุหร่าเดมิ โดยตอ้งการใหย้ิง่ใหญ่แบบไมม่ใีคร

เทยีบเทยีมได ้ในหอ้งเก็บทรัพยส์มบัตล้ํิาค่า มทีัง้ภาพเขยีน เครือ่งใชใ้นศาสนพธิ ีทีทํ่ามาจากทองคํา

และเงนิลว้นแลว้แต่ประเมนิค่ามไิด ้ตอนกลางโบสถเ์ป็นทีต่ัง้ของสุสานครสิโตเฟอรโ์คลัมบัส ซึง่สรา้ง

อย่างยิง่ใหญ่สมเกยีรตยิศ เป็นหบีศพหนิออ่นทีต่ัง้อยู่บนบ่า่ของรูปสลักชายหนุ่ม 4 คน ซึง่เป็นผูแ้ทน

ของ ราชอาณาจักรของกษัตรยิค์าธอลคิทัง้  2 พระองคอ์นัไดแ้กค่ัสตลี เลออน อาราก็อน และนาวารเ์ร 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงฟาร ู(Faro) เมอืงทา่ทีสํ่าคญัของโปรตเุกสโดยเมอืงนีเ้ป็นเขตทีอ่ยูท่าง 

ใตส้ดุของโปรตเุกส มคีวามสําคญัเพราะเป็นเมอืงทา่ทีต่ดิกบัสเปน 

คํา่        รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก FARO  หรอืเทยีบเทา่    

วนัที ่8: ฟาร ู– ซาเกรส – แหลมวนิเซนท ์– ลากอส 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่ซาเกรส (Sagres)  นําท่านชมแหลมเซนทว์นิเซนท ์(Cape St.Vincent) 

แหลมทีต่ัง้อยูส่ดุขอบตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศโปรตเุกส ทีว่่ากันว่าเปรยีบเสมอืนสดุขอบเขตของ

โลก เพราะเป็นที่ๆ  ครสิโตเฟอร ์โคลมับสั (Christopher Columbus) นักเดนิเรอืทีม่ชี ือ่เสยีง

ของโลกไดอ้อกเดนิทางไปคน้หาโลกใหมแ่ละเป็นจดุทีพ่ระอาทติยต์กดนิหายลับไปกบัทอ้งมหาสมทุร 

นําทา่นเดนิทางสูล่ากอส (Lagos) เป็นเมอืงรมิทะเลบทีอ่ดุมไปดว้ยชายหาดงดงามทอดยาวอยูข่า้ง

ทาง โดยเมอืงแหง่นีต้ัง้อยูใ่นแควน้แอลการแ์ละเคยเกดิแผน่ดนิไหวเสยีหายหนักในปี 1755 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เอโวลา่ (Evora) เมอืงมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององคก์ารยเูนสโก เมอืงนี้ยังคง

ไดรั้บการดูแลรักษาร่องรอยของสถาปัตยกรรม ที่มมีาตัง้แต่สมัยโรมัน ชมวดัโรมนัแห่งเอโวร่า 

(Roman Temple) วัดซึง่มเีอกลักษณ์ของโรมันแสดงถงึศักยานุภาพของอาณาจักรโรมันในอดตีที่

ไดแ้ผ่ขยายมาถงึโปรตุเกส  นําท่านเดนิทางสูจ่ตัรุสักริลัโด (Giraldo Square) ศูนยก์ลางสําคัญ

ของเมือง และเป็นที่ตัง้ของลานน้ําพุที่สรา้งแบบศลิปะยุคเรอเนสซองอสิระใหท้่านเดนิเล่นและ

ถา่ยภาพความประทับใจและเลอืกซือ้สนิคา้ตาอธัยาศัย  หลังจากนัน้ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทาง

ต่อไปยังกรุงลสิบอน (Lisbon)  เมอืงหลวงประเทศโปรตุเกส นครเกา่แกน่ครหนึง่ในยโุรป ทัง้ ยัง

เป็นเมอืงท่าทีสํ่าคัญ และเป็นศูนยก์ลาง ทางการเมอืง การคา้ อตุสาหกรรม พรอ้มทัง้ยังเป็นอทุยาน

นครทีเ่ขยีวชอุม่รม่รืน่ 

คํา่       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก MERCURE LISBOA ALMADA หรอืเทยีบเทา่    
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วนัที ่9: ลสิบอน – แหลมโรคา่ – ซนิทรา – ลสิบอน – เขา้ชมมหาวหิารเจอโร นโิม - สนามบนิ 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จดุทีเ่ป็นปลายดา้นตะวันตกสดุของทวปียโุรป ซึง่

ทา่นสามารถซือ้ใบประกาศนยีบตัร (Certificate) เป็นทีร่ะลกึในการมาเยอืน ณ ทีแ่หง่นี ้ จากนัน้

เดนิทางสูเ่มอืงซนิทรา (Sintra) อกีหนึง่เมอืงตากอากาศยอดนยิมของนักทอ่งเทีย่ว เป็นทีต่ัง้ของ

พระราชวังทีส่วยงามทีไ่ดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ความรม่รืน่ของเขตอทุยาน

เป็นทีพั่กผอ่นหยอ่นใจในวันหยดุของชาวเมอืง เป็นอกีเมอืงทีม่สีถาปัตยกรรมทีค่อ่นขา้งมคีวามโดดเดน่

ของแควน้แกรนดล์สิบอนประเทศโปรตเุกส 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ชมิทารต์ไขโ่ปรตเุกส) 

บา่ย ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านกลับกรุงลิสบอนนําท่านเขา้ชมมหาวหิารเจอโร นโิม (Jeronimos 

Monastry) ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิก ่วาสโกดากามา ทีเ่ดนิทางสูอ่นิเดยีเป็นผลสําเร็จ ในปี ค.ศ.

1498 จัดเป็นผลงานอันเยีย่มยอดของงานสถาปัตยกรรมทีเ่รยีกกันว่ามานูเอลไลน ์(Manueline) ใช ้

เวลาก่อสรา้งทัง้ส ิน้ถงึ 70 ปี จงึแลว้เสร็จสมบูรณ์ และไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยูเนสโกว้่าใหเ้ป็น

มรดกโลก (UNESCO World Heritage) 

 นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกรงุลสิบอน 

21.10 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบดว้ยเทีย่วบนิ EK 194  

***ตณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่7 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 20.35 น.  

และถงึดไูบ เวลา 08.15 น.*** 

วนัที ่10: ดไูบ - กรงุเทพฯ 

08.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

11.45 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพดว้ยเทีย่วบนิ EK 370 

21.25 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิา 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่19 ต.ค. 61 เป็นตน้ไป ถงึกรงุเทพฯ เวลา 20.50 น.*** 

 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ

เหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 
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หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 

โปรแกรม : KINGDOM OF SPAIN AND PORTUGUESE EGG TART 
สเปน โปรตเุกส10 วนั 7 คนื โดยสายการบนิเอมเิรสต ์(EK) 
กาํหนดวนัเดนิทาง :  1-10, 8-17 ต.ค. 61  

 อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 59,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 59,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 59,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
59,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 41,900.- 
ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสเปน 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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กาํหนดวนัเดนิทาง :  19-28, 22-31 ต.ค. 61    
 อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 61,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 61,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 61,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
61,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 41,900.- 
ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสเปน 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

กาํหนดวนัเดนิทาง :  7-16, 21-30 พ.ย., 30 พ.ย.- 9 ธ.ค. 61 / 4-13 ธ.ค. 61  
  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 58,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 58,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 58,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
58,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 40,900.- 
ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสเปน 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน 

และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิ

กําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญู

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต ้

 คา่ธรรมเนยีมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสเปน (ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (24 ยโูร) 

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 10 x 3 = 30 ยโูร) 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
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เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 

 
  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ํ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต่ํากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่คํารอ้ง

ขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่คํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมต่ํ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บคา่มัดจําต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากต๋ัวเครือ่งบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้จรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ ี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น้ําหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที ่ 

     บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป    

     ชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําต๋ัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจําต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  
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8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูต่ํิา 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกนั 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สเปน)  

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัทาํการ  

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ BLS International 
เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่ หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
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**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 
                                                                                                                    

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุเงนิฝาก ออม

ทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา 

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 30 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีม่

ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชีแ้จง         

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

3.3  หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดชือ่-สกลุ ใหต้รงตาม

หนา้พาสปอรต์ ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกันกับบัญชอีอมทรัพยใ์นขอ้ 3.1 

3.4 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.4. 1ตอ้งทํา BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ฉบับภาษาอังกฤษ โดย

ระบชุือ่เจา้ของบัญช ี (บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และ

บคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้ (ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

กรณุายืน่ขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 30 วนั 
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หลังจากธนาคารออกให ้  

     3.4.2ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย และตอ้ง

เป็นบญัชเีดยีวกนั กบัทีอ่อก BANK GUARANTEE 

     3.4.3. ตอ้งทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

     3.4.4.ตอ้งใชส้ตูบิตัรเทา่นัน้ ในกรณีเป็น พอ่ แม ่ ลกู เพือ่เชือ่มโยงความสมัพันธร์ะหวา่งผูอ้อก

คา่ใชจ้า่ยใหแ้ละผูเ้ดนิทาง ไมว่า่จะอายเุทา่ไหรก็่ตาม หรอืใชท้ะเบยีนสมรสในกรณีสาม-ีภรรยา ที่

แตง่งานจดทะเบยีน  
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 
 

4. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุา่กวา่ 20 ปีและในกรณีออกคา่ใชจ่า่ยใหพ้อ่ แม ่หรอื พอ่ แม ่ออก

คา่ใชจ้า่ยให)้ 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์ ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน
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หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางไปกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 20 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 
แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสเปน 

 
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….……………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………….……………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ………………………………………………………………………….………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………….………………….………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ...........................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน……….………….…….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 
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  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

……………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................ 

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่.............................ถงึวนัที.่............................................. 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)......................................... 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….   
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   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 


