รห ัสโปรแกรม : 16930

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

ปอร์โต้ – มาดริด ติดไซเรน
8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์
เดินทาง พฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563
ปอร์โต้ | โกอิมบรา | ซาลามังกา | มาดริด | โทเลโด
กอร์โดบา | เซบีย่า | บาดาโฮซ | ลิสบอน

ราคาแนะนาเริ่มต้นเพียง
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เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ดูไบ – ปอร์โต้ - โกอิมบรา
วันที่ 3. โกอิมบรา – มหาวิทยาลัยโกอิมบรา – ซาลามังกา – มาดริด
วันที่ 4.มาดริด – เซอโกเบีย – รางส่งนา้ โรมัน – มาดริด
วันที่ 5. มาดริด – โทเลโด – มหาวิหารแห่งโทเลโด – กอร์โดบา
วันที่ 6 กอร์โดบา – เซบียา่ – มหาวิหารแห่งเมืองเซบียา่ - บาดาโฮซ
วันที่ 7 บาดาโฮซ – แหลมโรกา - ลิสบอน – หอคอยเบเล็ง - มหาวิหารเจอโร นิโม – สนามบิน
วันที่ 8. ดูไบ – กรุงเทพฯ
วันที่ 9. กรุงเทพ

วันที่ 1

22.30 น.

กรุ งเทพฯ
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน
เอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก

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

** คณะเดินทางวันที่ 12 – 19 ก.พ. 63 และ 02 – 09 มี.ค. 63 นัดหมาย เวลา 23.30 น. **
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วันที่ 2 กรุ งเทพฯ – ดูไบ – ปอร์โต้ - โกอิมบรา
01.05 น.

05.00 น.
09.00 น.

13.10 น.

ค่า
่ ัก
ทีพ

ออกเดินทางสูป่ อร์โต้ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 385
** คณะเดินทางวันที่ 12 – 19 ก.พ. 63 และ 02 – 09 มี.ค. 63 ออกเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ EK 377 เวลา 03.30
น. ถึงดูไบ เวลา 07.15 น. **
เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางต่อสู่ปอร์โต้ ประเทศโปรตุเกสโดยเที่ยวบิน EK197
** คณะเดินทางวันที่ 12 – 19 ก.พ. 63 และ 02 – 09 มี.ค. 63 ออกเดินทาง เวลา 09.20 น. ถึงปอร์โต้ เวลา
13.30 น. **
ถึงสนามบินสนามบินฟรานซิสโก้ ซา คาเนียร์โร เมืองปอร์โต้ ประเทศโปรตุเกส(เวลาท้องถิ่นช้ากว่า
ประเทศไทย 7 ชั่วโมง) ผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่เมืองปอร์โต้ซ่งึ เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสองของประเทศโปรตุเกสตัง้ อยู่ทาง
ตอนเหนือของประเทศ เป็ นเมืองที่มีช่ือเสียงเรื่องการผลิตไวน์ หรือ ปอร์โต้ไวน์ดว้ ยและนอกจากนัน้ เมืองนีย้ งั
ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี 1996 อีกด้วย นาท่านชมย่านจัตรุ สั กลางเมือง Praça dos Liberdade
ประกอบด้วยอาคารสวยงามที่เป็ นที่ทาการของธนาคารและโรงแรม และศาลาว่าการเมือง ชมสถานีรถไฟ São
Bento ซึ่งภายในมีการตกแต่งด้วยกระเบือ้ งเขียนสีท่ีมีลวดลายสีนา้ เงิน ที่เล่าเรื่องราวของชาวโปรตุเกส แวะ
ถ่ายรูปกับโบสถ์ Sé de Porto ที่เก่าแก่ท่ีสดุ ของเมือง อายุกว่าพันปี โบสถ์แห่งนีเ้ ป็ นที่จดั งานอภิเษกสมรสของ
กษัตริย ์ João ที่ 1 บิดาของเจ้าชายเฮนรี่ ผูบ้ ุกเบิกการเดินเรืออันยิ่งใหญ่ของโปรตุเกส สร้างอยู่บนเนินที่
สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมือง จากนัน้ เดินทางสู่เมืองโกอิมบรา (Coimbra) อีกเมืองหนึ่งที่สาคัญของ
โปรตุเกส
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
เดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก TRYP COIMBRA หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 โกอิมบรา – มหาวิทยาลัยโกอิมบรา – ซาลามังกา – มาดริด
เช้า

3

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยโกอิมบรา(Coimbra University) อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสถานที่สาคัญ
ภายในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ท่ีสดุ แห่ง หนึ่งของโลก ก่อตัง้ ในปี ค.ศ.1290 แต่ก็ถูกเปลี่ยนเป็ นพระราชวังหลวง
(Coimbra Royal Palace) โดยกษัตริย ์ คิงส์จอห์นที 3 ในปี ค.ศ.1537 ซึ่งยังคงศิลปะสไตล์บาร็อคที่สวยงาม
และนาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมืองซาลามังกา (Salamanca) ในแคว้นคาสตีลและเลออน ทางภาค
ตะวัน ตกของประเทศสเปน ตั้ง อยู่บนที่ ร าบสูง ริม แม่น า้ ตอร์เ มส เป็ น เมื อ งที่ มี ค วามส าคัญ เนื่ องจากเป็ น
ศูนย์กลางของการค้าขายในสมัยโรมันเรืองอานาจ ปั จจุบนั เมืองนีไ้ ด้รบั ขึน้ เป็ นมรดกโลกจากยูเนสโก้ ในปี
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ค.ศ. 1988

กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ ัก
ทีพ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่กรุ งมาดริด (Madrid) เมืองหลวงของประเทศสเปน ตัง้ อยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดับ
ความสูง 650 เมตร เป็ นมหานครอันทันสมัยลา้ ยุค ที่ซ่งึ กษัตริยฟ์ ิ ลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจากเมืองโทเล
โดมาที่น่ี และประกาศให้มาดริดเป็ นเมืองหลวงใหม่ ยกเว้นในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมืองมาดริดได้
ชื่อว่าเป็ นเมืองหลวงที่สวยที่สดุ แห่งหนึ่งในโลก และสูงสุดแห่งหนึ่งในยุโรป
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
เดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก SENATOR BARAJAS หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 มาดริด – เซอโกเบีย – รางส่งนา้ โรมัน – มาดริด
เช้า

4

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งของสเปน องค์การ UNESCO ยังได้
ขึน้ ทะเบียนให้เมืองนีเ้ ป็ นเมืองมรดกโลกในปี 1985 ชมรางส่งน้าโรมัน (Acueducto de Segovia) ที่สร้างขึน้
ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 1 โดยไม่มีการใช้กาวหรือวัสดุเชื่อมหินแต่ละก้อนแต่อย่างใด จึงได้รบั การยกย่องว่าเป็ น
สิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันที่สาคัญที่สดุ ของสเปน และยังมีสภาพสมบูรณ์ท่ีสุดอีกด้วย รางส่งนา้
ประกอบขึน้ จากหินแกรนิตกว่า 25,000 ก้อน มีความยาว 818 เมตร มีโค้ง 170 โค้ง จุดที่สูงที่สุดสูงถึง 29
เมตร จุดเริ่มต้นของรางส่งนา้ นี ้ เริ่มตัง้ แต่นอกเมือง แล้วลาเลียงส่งนา้ เข้ามาในเมือง รางส่งนา้ แห่งนีถ้ ือได้ว่า
เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเซอโกเบีย และเป็ นไฮไลท์หลักของเมือง นาท่านเดินเล่นในเขตเมืองเก่า ซึ่งเต็มไปด้วย
สินค้านานาชนิดตลอดสองข้างทาง
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กลางวัน
บ่าย

5

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเที่ยวชมกรุ งแมดริด ที่มีสถาปั ตยกรรมที่สวยงามอยู่มากมาย ทัง้ อนุ สาวรียน์ ้าพุไซเบเลส (The
Cibeles Fountain) ตัง้ อยู่ท่ีจัตุรัสรัสซิเบเลส (Plaza de Cibeles) ซึ่งเป็ นวงเวียนสาคัญและสวยที่สดุ แห่ง
หนึ่งของกรุ งมาดริด โดยบริเวณนี ้ มีอาคารสวยงามและสาคัญ ประจาอยู่ทงั้ 4 มุมได้แก่ ธนาคารแห่งชาติ
สเปน,กองบัญชาการทหารบก,ที่ทาการใหญ่ไปรษณีย ์ ประตูชยั อาคาล่า และศูนย์วฒ
ั นธรรมทวีปอเมริกาโดย
ประตูชัยอาคาล่า มาดริด (Splendid puerta de alcala) สร้างขึน้ ในปี 1599 ประตูชยั แห่งนีส้ ร้างขึน้ เพื่อ
ถวายแด่พระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 3 ตัง้ ตระหง่านทางตะวันออกของใจกลางเมือง ชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza de
espana) เพื่ อ แวะถ่ า ยรู ป กับ อนุ ส าวรี ย ์ด อนกิ โ ฆเต้ (Donquixote) น าท่ า นสู่ พลาซ่ า มายอร์ (Plaza
Mayor of Madrid) ใกล้เขตปูเอต้าเดลซอล หรือประตูพระอาทิตย์ ซึ่งเป็ นจตุรสั ใจกลางเมือง นับเป็ นจุดนับ
กิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศนู ย์) และยังเป็ นศูนย์กลางรถไฟใต้ดินและรถเมล์ทกุ สาย นอกจากนีย้ งั
เป็ นจุดตัดของถนนสายสาคัญของเมืองที่หนาแน่นด้วยร้านค้าและห้างสรรพสินค้าใหญ่มากมาย นาท่านแวะ
ถ่ายรูปกับ รู ปปั้ นหมีเกาะต้นเชอรี่ (The bear and the cherry tree in Madrid) อันเป็ นสัญลักษณ์สาคัญ
อีกแห่งของกรุงมาดริด
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ค่า
่ ัก
ทีพ

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
เดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก SENATOR BARAJAS หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 มาดริด – โทเลโด – มหาวิหารแห่งโทเลโด – กอร์โดบา
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า

6

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองโทเลโด (Toledo) เมืองแห่งนีต้ งั้ อยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน องค์การยูเนสโก
ได้ประกาศให้เมืองนีเ้ ป็ นแหล่งมรดกโลกอีกด้วย มีทศั นียภาพที่สวยงาม เนื่องจากมีแม่นา้ เทกัส ไหลผ่านเมือง
นาท่านเข้าชมมหาวิหารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) เนื่องจากเป็ นวิหารที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของสเปน
รองจากวิหารเมืองเซบีญ่า ที่สร้างตัง้ แต่ศตวรรษที่ 13 ความงดงามอลังการสไตล์โกธิก ภายในมหาวิหารมีการ
ตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรด้วยไม้แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางต่อสู่เมืองกอร์โดบา (Cordoba) เมืองที่สวยงามในแบบมูเดก้าและเป็ นเมืองทีเจริญรุ ่งเรือง
ที่สดุ ในยุคที่มวั ร์ปกครอง นาท่านชมเมืองเก่าที่ยงั คงมีสถาปั ตยกรรมน่าประทับใจหลายแห่งที่ยอ้ นไปเมื่อครัง้
เมืองนีเ้ ป็ นเมืองหลวงที่เจริญรุ ่งเรือง ชมสะพานโรมันเป็ นสะพานสาหรับการสัญจรข้ามแม่ น้ากั วดัลกิบีร์
(Guadalquivir) เส้นเลือดที่หล่อเลีย้ งนครแห่งนีม้ าแต่ครัง้ โบราณ โดยความเก่าแก่ของสะพานก็มีอายุราว 2
พันปี เพราะถูกสร้างขึน้ เมื่อราวคริสต์ศตวรรษที่ 1 สมัยที่อาณาจักรโรมันเรืองอานาจในดินแดนแถบนี ้ โดย
บริเ วณเมื อ งเก่ า ยัง เป็ น ที่ ตั้ง ของมหาวิ ห ารกอร์โ ดบา หรื อ ในอดี ต คื อ มัส ยิ ด ใหญ่ แ ห่ง กอร์โ ดบา The
Mosque–Cathedral of Córdoba หนึ่งในมรดกโลก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
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่ ัก
ทีพ

เดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก AYRE CORDOBA หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 กอร์โดบา – เซบีย่า – มหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่า - บาดาโฮซ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองเซบีย่า (Seville) เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 4 ของสเปน ชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza
De Espana) ที่สร้างขึน้ เมือปี ค.ศ. 1982 เป็ นกลุ่มอาคารรูปครึ่งวงกลมซึ่งรวมความเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบ
สเปนที่เรียงต่อกันเป็ นแนวยาวสวยงามยิ่งนัก แต่ละซุม้ โค้งประตูมีตราประจาจังหวัดไล่เรียงตามตัวอักษร
อิสระให้ท่านเก็บภาพความงามรอบบริเวณ นาท่านถ่ายรู ปกั บหอคอยฆีรัลดา (Giralda Tower) หอ
ศักดิส์ ิทธิ์แห่งนีเ้ ป็ นหอคอยที่สร้างขึน้ โดยชาวมุสลิม เป็ นตึกทรงรู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง 93 เมตร ติดกันกับมหา
วิหารเป็ นลานส้มและนา้ พุ เพื่อใช้ในพิธีชาระร่างกายของชาวมุสลิม จากนัน้ นาท่านชมภายนอกและถ่ายรู ป
มหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่า (Seville Cathedral) เริ่มสร้างใน ค.ศ.1042 และสร้างเสร็จ ค.ศ.1519 ซึ่งมีขนาด
ใหญ่เป็ นอันดับสาม รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ท่ีกรุงโรม และเซนต์ปอลที่ลอนดอน และใหญ่ท่ีสดุ ในสเปน
สร้างด้วยศิล ปะแบบโกธิ ค ภายในตกแต่ง ได้อย่างวิจิ ตรตระการตา สร้างขึน้ แทนที่ ตงั้ ของสุเหร่าเดิม โดย
ต้องการให้ย่ิงใหญ่แบบไม่มีใครเทียบเทียมได้ ในห้องเก็บทรัพย์สมบัติลา้ ค่า มีทงั้ ภาพเขียน เครื่องใช้ในศาสน
พิธี ที่ทามาจากทองคาและเงินล้วนแล้วแต่ประเมินค่ามิได้ ตอนกลางโบสถ์เป็ นที่ตงั้ ของสุสานคริสโตเฟอร์
โคลัมบัส ซึ่งสร้างอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติยศ เป็ นหีบศพหินอ่อนที่ตงั้ อยู่บนบ่าของรู ปสลักชายหนุ่ม 4 คน ซึ่ง
เป็ นผูแ้ ทนของราชอาณาจักรของกษัตริยค์ าธอลิคทัง้ 2 พระองค์อนั ได้แก่คสั ตีล เลออน อาราก็อนและนาวาร์เร

กลางวัน
บ่าย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเมืองบาดาโฮซ (Badajoz) ตัง้ อยู่ชายแดนทางตะวันตกของสเปน เป็ นเมืองที่มีความโดดเด่น
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ค่า
่ ัก
ทีพ

ในระดับหนึ่งเนื่ องจากอยู่ติดกับซากเนินปราสาทมัวร์และยัง สามารถมองเห็นแม่นา้ กวาเดียนาที่ไหลผ่าน
ระหว่างตัวเนินปราสาทกับป้อมซานกริสโตบัลที่มีการเสริมกาลังอย่างแข็งแกร่งอีกด้วย สถาปั ตยกรรมในตัว
เมืองเป็ นตัวบ่งชีป้ ระวัติศาสตร์ท่ีว่นุ วายของเมืองเอง แม้แต่อาสนวิหารบาดาโคซที่สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1238 ก็
ยังมีลกั ษณะเป็ นป้อมปราการ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
่ี ัก IIUNION GOLF BADAJOZ หรือเทียบเท่า
เดินทางเข้าสู่ทพ

บาดาโฮซ – แหลมโรกา - ลิสบอน – หอคอยเบเล็ง - มหาวิหารเจอโร
วันที่ 7
นิโม – สนามบิน
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดที่เป็ นปลายด้านตะวันตกสุดของทวีปยุโรป ซึ่งท่าน
สามารถซือ้ ใบประกาศนียบัตร (Certificate) เป็ นที่ระลึกในการมาเยือน ณ ที่แห่งนี ้ จากนัน้ เดินทางสู่เมือง
ลิสบอน แวะถ่ายรู ปกับอนุสาวรียด์ ิสคัฟเวอรี่ สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่งการ
สิน้ พระชนม์ของเจ้าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์ และถ่ายรู ปกับหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดิมสร้างไว้
กลางนา้ เพื่อเป็ นป้อมรักษาการณ์ดแู ลการเดินเรือเข้าออก เป็ นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือออกไปสารวจ และ
ค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา นักเดินเรือชาวโปรตุเ กส เป็ นอี กหนึ่ง สถาปั ตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ท่ี
สวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

นาท่านผ่านชมมหาวิหารเจอโร นิโม (Jeronimos Monastry) ที่สร้างขึน้ เพื่อเป็ นเกียรติแก่ วาสโกดากามา ที่
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16.00 น.
20.45 น.

เดินทางสูอ่ ินเดียเป็ นผลสาเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็ นผลงานอันเยี่ยมยอดของงานสถาปั ตยกรรมที่เรียกกันว่า
มานู เอลไลน์ (Manueline) ใช้เวลาก่อสร้างทัง้ สิน้ ถึง 70 ปี จึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ และได้รบั การรับรองจาก
องค์การยูเนสโก้วา่ ให้เป็ นมรดกโลก (UNESCO World Heritage)
นาท่านเดินทางสูส่ นามบินลิสบอน มีเวลาให้ท่านทาเรื่องคืนภาษี
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพด้วยเที่ยวบิน EK194

วันที่ 8 ดูไบ – กรุ งเทพฯ
08.15 น.
09.30 น.
18.40 น.

เดินทางถึงสนามบินดูไบรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบิน EK 372
คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ราคาแนะนาเริ่มต้นเพียง
ปอร์โต้ มาดริด ติดไซเรน 8 วัน 5 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดีย่ วเพิม่
ท่านละ

12 – 19 ก.พ. 63
02 – 09 มี.ค. 63

39,900.39,900.-

39,900.39,900.-

39,900.39,900.-

19,100.19,100.-

5,900.5,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.
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ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุป๊ ออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ ได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
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6.
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การยื่นวีซา่ ในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิ ก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้ หมด
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อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ค่าตั๋วเครือ่ งบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
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8.

เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าประเทศสเปน (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชาระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็ นจานวนเงิน
โดยประมาณ 3,500 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (17 ยูโร)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ยูโร)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่ วีซ่าและการยืน่ วีซ่า
1.
2.

3.
4.
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การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้
กรณีทา่ นใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ ของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ ที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรือศึกษาอยูเ่ ท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริม่ เดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทาง
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5.

บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซา่ ไม่ต่ากว่า 3 หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครือ่ งบิน ซึง่ มีคา่ ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็ บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ี่จะนั่งต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ที่น่งั Long leg ขึน้ อยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
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แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดิ นทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิ น ทางของท่า น ไปยัง คณะต่อไปแต่ทั้ง นีท้ ่า นจะต้องเสีย ค่า ใช้จ่ า ยที่ ไม่สามารถเรีย กคื น ได้คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซา่ แล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครือ่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่ งบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
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่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอา่ งอาบนา้ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
่ เชงเก้น (สเปน)
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ น ับจากว ันยืน
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ ประมาณ 15 ว ันทาการ
่ แสดงตนทีศ
่ BLS International
ยืน
่ วีซา
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด

่ เข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
ในระหว่างยืน
่ วีซา
ื เดินทาง (Passport) หนั งสอ
ื เดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2
1. หน ังสอ
้
ื เดินทางจะต ้อง
หน ้า อายุการใชงานเหลื
อไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนั งสอ
ไม่ชารุด
ี น ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2 ใบ (พืน
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสห
้ หลัง
ขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ
่ อนแทคเลนส ์ รูปไม่เลอะหมึก)
ไม่ใสค
้ า
3. หล ักฐานการเงิน กรณีผเู ้ ดินทางออกค่าใชจ
่ ยเอง
้ า
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
่ ยเอง สาเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพย์ สว่ นตัวของผู ้เดินทาง ถ่ายสาเนา ย ้อนหลัง 6 เดือน รบกวน
ลูกค ้าทารายการเดินบัญช ี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อย
ี ้องมีครบทุกเดือน ในกรณี
ปรับยอดเงินในบัญช ี อัพเดทไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยืน
่ วีซา่ และบัญชต
ี้ จง
ทีม
่ ไี ม่ครบ 6 เดือน ให ้ขอเป็ น STATEMENT พร ้อมทาจดหมายชแ
ี าทัง้ สองเล่ม (ทัง้ เล่มเก่า –
3.2 กรณีเปลีย
่ นบ ัญชเี ป็นเล่มใหม่ ให ้ท่านถ่ายสาเนาสมุดบัญชม
เล่มใหม่)
้ า
3.3 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง
3.3.1.

15

ื รับรองค่าใชจ่้ ายทีม
ี้ จงความสม
ั พันธ์อก
ต ้องทาหนังสอ
่ ก
ี ารชแ
ี หนึง่ ฉบับ
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Letter)
ื่ มโยงความสม
ั พันธ์ระหว่างผู ้ออกค่าใชจ่้ ายให ้และผู ้เดินทาง
3.3.2. ต ้องใช ้ สูตบ
ิ ัตร เพือ
่ เชอ
้
เท่านัน
้ ( ในกรณี อายุตา่ กว่า 18 ปี ) หรือใชทะเบี
ยนสมรสในกรณีแต่งงาน
ี ระแสรายว ันและบ ัญชฝ
ี ากประจา**
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชก
4. หล ักฐานการทางาน
-

ื รับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือ
เจ้าของกิจการ หนังสอ
่ ช
ี อ
หุ ้นสว่ น อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

ี้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เชน
่ รูปถ่ายร ้าน สญ
ั ญา
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชแ
เชา่ ที่ โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นต ้น

-

เป็นพน ักงาน

ื รับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
หนั งสอ
่ ทางาน

ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถานทูตทีย
IT MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
ึ ษา ใชหนั
้ งสอ
ื รับรองการเรียนทีอ
ึ ษาอยู่
น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศก
ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถานทูตทีย
IT MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
5. เอกสารสว่ นต ัว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

่ า่ ยให ้พ่อ แม่ หรือ พ่อ แม่ ออก
สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี และในกรณีออกค่าใชจ
ค่าใชจ่้ ายให ้)

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

ื่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชอ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

ื ยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยมารดา
หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตร
จะต ้องคัดหนั งสอ
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

ื ยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดา
หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตร
จะต ้องคัดหนั งสอ
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

ื ระบุ
หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนั งสอ
ั พันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้น
ยินยอมให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสม
สงั กัด พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
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กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด

-

ว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
ื่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมา
กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชอ

-

ั ภาษณ์กับบุตรทีส
สม
่ ถานทูตด ้วย ทัง้ สองท่าน (เฉพาะคิวเดีย
่ วเท่านัน
้ )
7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร ้องขอวีซา่ เท่านั น
้

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทก
ุ เวลา
หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม

่ เชงเกนประเทศสเปน
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซา
่ ของ
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา
ท่าน)
ื่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]……………………………………………………………………………
ชอ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….……………………………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….……………………………….
ื่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….………………
3. ชอ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………….………………………..
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด) ………………………………………………………………………….………………
6. ประเทศทีเ่ กิด…………………………………………………………………….………………….…………
ั ชาติปัจจุบัน ...........................สญ
ั ชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบัน……….………….……..
7. สญ
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

หม ้าย

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
ื่ ตัว นามสกุล ทีอ
ั ชาติของผู ้มีอานาจ
10. ในกรณีเป็ นผู ้เยาว์ กรุณากรอก ชอ
่ ยู(่ หากต่างจากผู ้ขอ) และสญ
ปกครอง/ดูแลผู ้เยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
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11. ทีอ
่ ยูต
่ ามทะเบียนบ ้านของผู ้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………………
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ................................................................
ี ปั จจุบัน(หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เชน
่ ขายเสอ
ื้ ผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น
12. อาชพ
...............................................................................................................
ื่ บริษัทหรือร ้านค ้า ทีอ
ึ ษา กรุณากรอกชอ
ื่ ทีอ
13. ชอ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนั กเรียน นั กศก
่ ยูข
่ อง
ึ ษา
สถาบันศก
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………….……
14. วีซา่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ
ี่ า่ นมา
ไม่เคย
้ ้ตัง้ แต่วันที.่ .............................ถึงวันที.่ .............................................
เคยได ้ ใชได
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว้ มือเพือ
่ การขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวน
ั ที่ หากทราบ).........................................

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการ

ปฏิเสธ)................................................
ี ระหว่างการเดินทางและพานั กอยูข
17. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายในการดารงชพ
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื่ ............................................
กรุณาระบุชอ

ี
สงิ่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชพ
เงินสด
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…………………………………………………..….
ี
สงิ่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

ชาระค่าทีพ
่ ักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใชจ่้ ายทัง้ หมดระหว่างพานั กมีผู ้ออกให ้
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ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ เป็นดุลพินจ
ิ้
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว่ นเกีย
่ วข้องใดๆทงส
ั้ น
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ทงนี
ั้ บ
ั้
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