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PORTUGAL NORTH TO SOUTH 
โปรตุเกสเหนือจรดใต้ 
8 DAYS 5 NIGHTS 

เดนิทาง กันยายน –  พฤศจกิายน 62  

ราคาเพยีง 47,900.- 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
22.35 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู9 เคาน์เตอร์ T สายการบนิ

เอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าท่ี คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

 

 บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ  

วนัท่ี 2. กรุงเทพ – ดไูบ – ปอร์โต้ 

วนัท่ี 3. ปอร์โต้ – กีมาไรส์ – โกอิมบรา 

วนัท่ี 4.โกอิมบรา – มหาวิทยาลยัโกอิมบรา – ฟาตมิา – เอโวรา 

วนัท่ี 5. เอโวรา– อลับเูฟย์รา – ลอ่งเรือชมถ า้และปลาโลมา – ฟารู 

วนัท่ี 6 ฟารู – ลิสบอน – มหาวิหารเจอโร นิโม   

วนัท่ี 7.ซินทรา – พระราชวงัเปนา – แหลมโรคา – สนามบิน 

วนัท่ี 8. ดไูบ – สนามบนิ 

วนัท่ี 9.  กรุงเทพ 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที่ 2 กรุงเทพ – ดูไบ – ปอร์โต้ 
  01.35 น. ออกเดนิทางสูป่อร์โต้ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี EK 385 

**ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่เดือน พ.ย. เป็นต้นไปจะออกเดินทางเวลา 01.05น.และจะไปถึง
ดูไบเวลา 05.00 น.*** 

04.45 น. เดนิทางถึงสนามบนิดไูบ รอเปล่ียนเคร่ือง 
09.15 น. ออกเดนิทางตอ่สู่ปอร์โต้ ประเทศโปรตเุกสโดยเท่ียวบนิ EK197  

**ส าหรับคณะท่ีออกเดนิทางตัง้แต่เดือน พ.ย. เป็นต้นไปจะออกเดนิทางเวลา 09.00 น.และจะไปถึง
ปอร์โต้เวลา 13.10 น.*** 

14.30 น. 
 

ถึงสนามบินสนามบินฟรานซิสโก้ ซา คาเนียร์โร เมืองปอร์โต้ ประเทศโปรตุเกส(เวลาท้องถ่ินช้ากว่า
ประเทศไทย 6 ชัว่โมง และจะเปล่ียนเป็น 7 ชัว่โมงในวันท่ี 28 ตุลาคม 2562) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้า
เมืองและศลุกากร ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองปอร์โต้ซึ่ง
เป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองของประเทศโปรตเุกสตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองการ
ผลิตไวน์ หรือ ปอร์โต้ไวน์ด้วยและนอกจากนัน้เมืองนีย้งัได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1996 อีกด้วย 
ด้วย น าท่านชมย่านจตัรัุสกลางเมือง Praça dos Liberdade ประกอบด้วยอาคารสวยงามท่ีเป็นท่ีท าการของ
ธนาคารและโรงแรม และศาลาว่าการเมือง ชมสถานีรถไฟ São Bento ซึ่งภายในมีการตกแตง่ด้วยกระเบือ้ง
เขียนสีท่ีมีลวดลายสีน า้เงิน ท่ีเล่าเร่ืองราวของชาวโปรตเุกส แวะถ่ายรูปกบัโบสถ์ Sé de Porto ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ
ของเมือง อายกุว่าพนัปี โบสถ์แห่งนีเ้ป็นท่ีจดังานอภิเษกสมรสของกษัตริย์ João ท่ี 1 บิดาของเจ้าชายเฮนร่ี ผู้
บกุเบกิการเดนิเรืออนัยิ่งใหญ่ของโปรตเุกส สร้างอยูบ่นเนินท่ีสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของเมือง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก HOLIDAY INN PORTO หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 ปอร์โต้ – กีมาไรส์ – โกอิมบรา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองกีมาไรส์ (Guimaraes) เมืองท่องเท่ียวทางประวตัิศาสตร์ท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลก ซึ่งเมืองนีเ้ป็นท่ีตัง้ของปราสาทกีมาไรส์สยัลกัษณ์ทางประวตัิศาสตร์ท่ีส าคญัของโปรตเุกส น าท่าน
เดินทางสู่จตัรัุสโอลิเวียรา (Largo Da Oliveira) ศนูย์กลางประวตัิศาสตร์ของเมืองกิมาไรส์ และเป็นหนึ่งใน
สถานท่ีท่ีสวยงามท่ีสุดในเมือง ซึ่งถูกรายล้อมไปด้วยอาคารบ้านเรือน รวมไปถึงสิ่งปลกูสร้างท่ีมีความส าคญั
ทาง ประวตัิศาสตร์ รวมไปถึงร้านอาหารและร้านกาแฟ ซึ่งเปิดบริการนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวชมเมือง
เป็นจ านวนมาก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่เมืองโกอิมบรา (Coimbra) อีกเมืองหนึ่งท่ีส าคญัของโปรตเุกส ตัง้อยู่บนเนินเขา



  4  PORTUGAL NORTH TO SOUTH โปรตเุกสเหนือจรดใต้ 8 DAYS 5 NIGHTS BY EK                   [GQ3OPO-EK002] 

 

เหนือแมน่ า้มอนเดโก (Mondego) ซึง่สมยัถกูปกครองโดยอาณาจกัรโรมนัได้รับการเรียกขานว่า เอมีเนียม และ
ได้ถกูยดึครองโดยชาวแขกมวัร์ ในปี ค.ศ.711 และเป็นเมืองท่ีเช่ือมการค้าระหว่างชาวคริสต์ทางเหนือและชาว
มุสลิมทางใต้ จนในปี ค.ศ.1064 กษัตริย์เฟอร์ดินัลท่ี 1 แห่งลีออน ได้รบชนะแขกมัวร์และปลดปล่อยเ มือง
โกอิมบรา โดยระหวา่งทางผา่นเมืองวิเซว (Viseu) เมืองท่ีตัง้อยู่ทางตอนกลางของประเทศโปรตเุกสเป็นเมือง
ท่ีมีการเจริญเตบิโตด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านโทรคมนาคม อตุสาหกรรม การค้า และการศกึษา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก TIVOLI หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 โกอิมบรา – มหาวิทยาลัยโกอิมบรา – ฟาตมิา – เอโวรา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  น าท่านชมมหาวิทยาลัยโกอิมบรา(Coimbra University) อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกบัสถานท่ีส าคญัภายใน
มหาวิทยาลัยท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก ก่อตัง้ในปี ค.ศ.1290 แต่ก็ถูกเปล่ียนเป็นพระราชวังหลวง 
(Coimbra Royal Palace) โดยกษัตริย์ คงิส์จอห์นท่ี 3 ในปี ค.ศ.1537 ซึง่ยงัคงศลิปะสไตล์บาร็อคท่ีสวยงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองฟาติมา (Fatima) ซึงเป็นอีกเมืองหนึ่งท่ีมีความส าคญัของคริสต์ศาสนิกชน น าท่านชม

โบสถ์แม่พระฟาติมา (The Lady of Fatima Basilica) ซึ่งเป็นโบสถ์โรมนัคาทอลิก ก่อสร้างในปี 1928 – 1953 
ชมรูปปัน้พระแมม่ารี ท่ีมีความศกัดิส์ิทธ์ิและเป็นหนึง่ในหลายเส้นทางของคริสต์ศาสนิกชนในการแสวงบญุ ท่ีมี
ความเช่ือว่าพระแม่มารีได้เคยปรากฏตวัให้เด็กน้อย 3 คนได้เห็นเป็นครัง้แรกท่ีแอบหลบภยัสงครามโลกครัง้ท่ี 
1 และได้บอกกบัเดก็ทัง้สามคนถึงเหตผุลท่ีพระองค์ลงมาจากสวรรค์ เพ่ือให้ลเูซีย ได้บนัทึกไว้ถึงค าท านายและ
ค าสอนของพระแม่มารี ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆท่ีลูเซียได้บนัทึกไว้ก็ล้วนเป็นความจริงท่ีปรากฏขึน้มาภายหลัง  
หลังจากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองเอโวรา (Evora) เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก 
เมืองนีย้งัคงได้รับการดแูลรักษาร่องรอยของสถาปัตยกรรม ท่ีมีมาตัง้แต่สมัยโรมัน ชมวัดโรมันแห่งเอโวร่า 
(Roman Temple) วดัซึ่งมีเอกลกัษณ์ของโรมนัแสดงถึงศกัยานภุาพของอาณาจกัรโรมนัในอดีตท่ีได้แผ่ขยาย
มาถึงโปรตเุกส   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก EVORA OLIVE หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 เอโวรา– อัลบูเฟย์รา – ล่องเรือชมถ า้และปลาโลมา – ฟารู 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองอัลบูเฟย์รา (Albufeira) เพ่ือล่องเรือชมถ า้และปลาโลมา (Cave & Dolphin 

Watching Cruise) อีกหนึ่งความประทบัใจ ล่องเรือชมปลาโลมาท่ีว่ายน า้เล่นอยู่ในมหาสมุทรแอตเเลนติก 
ท่านจะได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของปลาโลมาแสนรู้ รวมถึงชมความสวยงามของถ า้ หน้าผา ซุ้มหิน ท่ีถูก
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กดัเซาะด้วยน า้ทะเล เกิดเป็นรูปร่างแปลตา และ สวยงาม องค์ประกอบรอบด้านท่ีลงตัว ทัง้น า้ทะเลสีคราม
และผาหินท่ีรวมอยู่ด้วยกนัซึ่งท าให้ภาพออกมาสวยงามและลงตวัยิ่งขึน้ (ระยะเวลาในการเดินเรือของแตล่ะ
วนั ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ,แรงลม,กระแสน า้ขึน้และน า้ลงในทะเลของวนันัน้ๆ ปกติจะใช้เวลาในการล่องเรือ
ประมาณ 2 ชัว่โมง โอกาสในการพบเจอฝงูปลาโลมาประมาณ 90 % , ไมส่ามารถคืนคา่ใช้จ่ายได้ หากในกรณี
ท่ีไมพ่บฝงูปลาโลมา, กรณีไมส่ามารถลอ่งเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่ใช้จา่ย 35 EURO 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัเมืองฟารู (Faro) เมืองทา่ท่ีส าคญัของโปรตเุกสโดยเมืองนีเ้ป็นเขตท่ีอยู่ทางใต้สดุของ

โปรตเุกส มีความส าคญัเพราะเป็นเมืองท่าท่ีติดกับสเปน เมืองนีเ้ป็นเมืองริมทะเลตากอากาศอนัโด่งดงัของ
ประเทศและเป็นท่ีนิยมท่ีนกัท่องเท่ียวมกัมาพกัผ่อน ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปา้ยเมืองฟารูสญัลกัษณ์ท่ีมีช่ือเสียง
ของเมือง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
ที่พัก เดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก  HOTEL FARO หรือเทียบเท่า   

วันที่ 6 ฟารู – ลิสบอน – มหาวิหารเจอโร นิโม   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางตอ่ไปยงักรุงลิสบอน (Lisbon)  เมืองหลวงประเทศโปรตเุกส นครเก่าแก่นครหนึ่งในยโุรป ทัง้ 
ยงัเป็นเมืองท่าท่ีส าคญั และเป็นศนูย์กลาง ทางการเมือง การค้า อตุสาหกรรม พร้อมทัง้ยงัเป็นอทุยานนครท่ี
เขียวชอุม่ร่มร่ืน 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเข้าชมมหาวิหารเจอโร นิโม (Jeronimos Monastry) ท่ีสร้างขึน้เพ่ือเป็นเกียรติแก่ วาสโกดากามา ท่ี

เดนิทางสูอิ่นเดียเป็นผลส าเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จดัเป็นผลงานอนัเย่ียมยอดของงานสถาปัตยกรรมท่ีเรียกกนัว่า
มานูเอลไลน์ (Manueline) ใช้เวลาก่อสร้างทัง้สิน้ถึง 70 ปี จึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ และได้รับการรับรองจาก
องค์การยเูนสโก้วา่ให้เป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า    

วันที่ 7 ซนิทรา – พระราชวังเปนา – แหลมโรคา – สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดนิทางสูเ่มืองซินทรา (Sintra) อีกหนึง่เมืองตากอากาศยอดนิยมของนกัท่องเท่ียว เป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัท่ี
สวยงามท่ีได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก ความร่มร่ืนของเขตอุทยานเป็นท่ีพักผ่อน
หย่อนใจในวนัหยุดของชาวเมือง เป็นอีกเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีค่อนข้างมีความโดดเด่นของแคว้นแกรนด์
ลิสบอนประเทศโปรตเุกส น าท่านเข้าชมพระราชวังเปนา (Pena National Palace) พระราชวงัฤดรู้อนท่ี
ตัง้อยู่บนเนินเขาเหนือเมืองซินตร้า หนึ่งเจ็ดสิ่งมหศัจรรยณ์ของโปรตเุกส ( 7 Wonders of Portugal) ใน
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีผู้ เข้าชมมากท่ีสุดในโปรตุเกส โดยในอดีตเป็นท่ีประทับของกษัตริย์โปรตุเกสมาตัง้แต่
คริสต์ ศตวรรษท่ี 14 โดยตวัปราสาทถูกสร้างต่อเติมหลายยุคสมยั เดิมเร่ิมแรกตัง้แต่สมยัยุคกลางเป็นพียง
โบสถ์ ตอ่มาในปี ค.ศ. 1493 King John II และ Queen Leonor สร้างตอ่เติมจากโบสถ์ให้ใหญ่ขึน้เป็นอาราม
เพ่ือร าลกึถึงนกับญุ St.Jerome โดยภายในถกูตกแตง่ประดบัประดาอยา่งวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะพืน้กระเบือ้ง
ท่ีว่ากนัว่าสวยงามท่ีสดุในโปรตเุกส และในอดีตอารามแห่งนีไ้ด้ถูกฟ้าผ่าหลายตอ่หลงัครัง้ รวมทัง้ได้รับความ
เสียหายจากแผน่ดนิไหวครัง้ใหญ่เม่ือปี 1755 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้พาท่านเดินทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จดุท่ีเป็นปลายด้านตะวนัตกสดุของทวีปยโุรป ซึ่ง

ทา่นสามารถซือ้ใบประกาศนียบตัร (Certificate) เป็นท่ีระลกึในการมาเยือน ณ ท่ีแหง่นี ้
17.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิลิสบอน มีเวลาให้ท่านท าเร่ืองคืนภาษี 
21.15 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพด้วยเท่ียวบนิ EK194 

**ส าหรับคณะท่ีออกเดนิทางตัง้แต่เดือน พ.ย. เป็นต้นไปจะออกเดนิทางเวลา 20.45น.และจะไปถึง
ดูไบเวลา 08.15น.*** 

วันที่ 8 ดูไบ – กรุงเทพ 
08.05 น. เดนิทางถึงสนามบนิดไูบรอเปล่ียนเคร่ือง 
09.40 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมิเรตส์ เท่ียวบนิ EK 372 

**ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่เดือน พ.ย. เป็นต้นไปจะออกเดินทางเวลา 09.30 น.และจะไปถึง
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กรุงเทพเวลา 18.40 น.*** 
19.15 น. คณะเดนิทางกลบัถึง สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 

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

อัตราค่าบริการ  
PORTUGAL NORTH TO SOUTH 

โปรตุเกสเหนือจรดใต้ 
8 DAYS 5 NIGHTS 

 โดยสายการบนิเอมเิรตส์ (EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

18-25 ก.ย. 62 49,900.- 49,900.- 49,900.- 33,900.- 8,900.- 

2-9 ต.ค. 62 49,900.- 49,900.- 49,900.- 36,900.- 8,900.- 

6-13 พ.ย. 62 47,900.- 47,900.- 47,900.- 31,900.- 6,900.- 

27 พ.ย.– 4 ธ.ค. 62 47,900.- 47,900.- 47,900.- 30,900.- 6,900.- 

 โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซา่ในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
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ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
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 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศโปรตุเกส (ผู้ยื่นวีซ่าต้องช าระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจ านวน

เงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (17 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24 ยโูร) 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 
ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ที่ค่อนข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบัทาง
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บริษัทด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสอืเดินทาง ต้องเหลอืวา่งส าหรับติดวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
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ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (โปรตเุกส) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15-20 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ทีม่วีซีา่เชงเกน้ ยอ้นหลังไมเ่กนิ 5 ปี กรณุาน ามา

ประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จ านวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สงู2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบคุคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นค ิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารดุ*** 
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ตวัอยา่งรปู 

 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- 3.1 เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) (ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ 

และมตีราประทบัจากรา้นแปล) 

- 3.2 กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น โฉนด

ทีด่นิ สญัญาเชา่ที(่ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ และมตีราประทบัจากรา้นแปล) เป็นตน้ 

- 3.3 เป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน, วัน

ลา 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- 3.4 นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- 4.1 กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บัญชอีอมทรัพย ์ยอ้นหลัง 3 เดอืน ที่

ออกจากทางธนาคาร (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ย

ขอ Statement เพือ่ใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15-20 วนั) 

- 4.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้

         - ส าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 เดอืนของผูท้ ีอ่อกคา่ใชจ้า่ยให(้เงือ่นไข

หลักฐานการเงนิเหมอืนขอ้4.1) 

     - ท าหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter) ระบชุือ่เจา้ของบัญช ี   

(ผูท้ีอ่อกค่าใชจ้่ายให)้ ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบุคคลทีเ่จา้ของบัญชี
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ออกค่าใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ โดยจะตอ้งระบุ

ความสมัพันธม์าโดยชดัเจนวา่เกีย่วขอ้งกันอยา่งไร เป็นฉบบัภาษาองักฤษ  

*Bank Statement จะตอ้งมตีราประทับจากทางธนาคาร และสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ 

แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และจะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนมารดามา

ดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนบดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนของบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาตอ้งเซ็นก ากับในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ โดยลายเซ็นจะตอ้ง

ตรงตามพาสปอรต์ หรอื ใบยนิยอม(ในกรณีไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) 

 **กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี เอกสารทีเ่ป็นภาษาไทย ทีต่อ้งใชใ้นการยืน่ขอวซีา่ จะตอ้งแปล

เป็นภาษาองักฤษ และเอกสารตอ้งไดร้บัการรบัรองจากกระทรวงตา่งประเทศของไทย(แปล

ประทบัตราจากกงศุล)เท่าน ัน้ 

***กรณีอายตุ ัง้แต ่18 ปี ข ึน้ไป เอกสารทีเ่ป็นภาษาไทย ทีต่อ้งใชใ้นการยืน่ขอวซีา่ จะตอ้ง

แปลเป็นภาษาองักฤษ และเอกสารตอ้งไดร้บัการรบัรองจากรา้นแปลทีม่ตีราประทบัเท่าน ัน้ 

****เอกสารภาษาไทย ทีต่อ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ ทางผูส้มคัรจะตอ้งน าไปแปลดว้ยตวัเอง ที่

รา้นแปล หรอืทีก่รมการกงศลุ คา่ใชจ้า่ย ประมาณ 200 – 500 บาท/ใบ 
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เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 
แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศโปรตเุกส 

 
    (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มลูนีใ้นการจองควินดั
หมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลงัจะตอ้งตรง
กบัขอ้มลูทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ัน้) 

 

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 ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่* 

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

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

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ*............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได*้.................................................................. 
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12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้)* 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา*  

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่.........................ถงึวนัที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

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

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ยอ้นหลงัไมเ่กนิ 5 ปี แนบมา

ดว้ย เพราะจ าเป็นตอ้งใชใ้นการกรอกขอ้มลู** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่-สกลุ และความสมัพันธ ์..................  

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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