
 
 

 
 

โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์(The World’s Best Airlines 2019) บนิถงึเชา้ - กลบัไฟลด์กึ 
โปรตเุกส เทีย่วเมอืงลสิบอน ชมอนุสาวรยีแ์หง่การคน้พบ เขา้ชมมหาวหิารเจอโร นิโม  
ถา่ยรูปหอคอยเบเล็ง โบสถแ์ซ ่ปราสาทเซนตจ์อรจ์ ย่านถนน Avenida da Liberdade  

สเปน เมอืงเซบย่ีา เขา้ชมมหาวหิารแหง่เมอืงเซบย่ีา ขึน้หอคอยกริล์ดา้ 
เมอืงกอรโ์ดบา เขา้ชมสุเหรา่เมซกตีา้ เมอืงโทเลโด ถา่ยรูปมหาวหิารแหง่โทเลโด 
ชมความสวยงามของสะพานสง่น ้าโบราณ และ มหาวหิารแหง่เมอืงเซโกเวยี 

กรุงมาดรดิ เขา้ชมพระราชวงัหลวง ถา่ยรูปกบัน ้าพุไซเบเลส 
ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม ที ่Las Rozas Village ถนนเซอรร์าโน่ 

พเิศษ!!  ชมแสดงระบ าฟลามงิโก ้ทีม่ชีือ่ของประเทศสเปน อรอ่ยกบัหมูหนัสเปน ขา้วผดัสเปน 
 

GREAT29 TOUR CO., LTD.  T.A.T. LICENSE 11/08857 

8 Soi Tiwanon 18 Yeak 3/8, Tiwanon, Taladkwan, Muang, Nonthaburi 11000 

Tel : 02-1012650  Fax : 02-101-2650 Hotline : 083-004-7829, 061-989-6162 

E-mail: salesmanager@great29tour.com      admin@great29tour.com 



 

 
วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบนิสุวรรณภูม ิ         
18.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 ประตู 8 

เคารเ์ตอร ์Q สายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
21.05 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ สู ่เมอืงโดฮา โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 839 (บรกิาร

อาหารและเคร ือ่งดื่มบนเคร ือ่ง กระเป๋าจะท าการเช็คทรูจากสนามบินสุวรรณภูมิ จนถึงสนามบินกรุงลิสบอน 
ประเทศโปรตุเกส น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร ือ่งรวมสูงสุดไม่เกนิ 30 กโิลกรมัต่อท่าน และถอืขึน้เคร ือ่งได ้
อกีท่านละ 1 ใบ ไม่เกนิ 7 กโิลกรมั) 

 
 
 
 
 
 
วนัทีส่อง โดฮา – เมอืงลสิบอน – อนุสาวรยีแ์หง่การคน้พบ - มหาวหิารเจอโร นิโม - หอคอยเบเล็ง 
00.40+1 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโดฮา แวะเปลีย่นเครือ่ง 
01.35 น. ออกเดินทางสู่ เมอืงลสิบอน ประเทศโปรตุเกส โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 343 

(บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง) 
07.25 น. เดินทางถึง สนามบนิกรุงลสิบอน ประเทศโปรตุเกส ผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรยีบรอ้ย

แลว้ น าคณะขึน้รถโคช้ทีร่อรบั (เวลาทีโ่ปรตุเกสชา้กว่าประเทศไทย 6 ช ัว่โมง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร  (ผูเ้ดนิทางไม่ต า่กวา่ 30 ท่าน) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ ตอ่ท่าน/พกัหอ้งคู ่ พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

10-17 ตลุาคม 2562 
17-24 ตลุาคม 2562 
14-21 พฤศจกิายน 2562 

49,900 10,000 

15-22 ธนัวาคม 2562 55,900 10,000 

29 ธนัวาคม – 5 มกราคม 2562 59,900 10,000 

ราคาเดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ลด 2,000 บาท 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ 
สายการบนิ วนัทีเ่ดนิทาง เสน้ทาง เทีย่วบนิ เวลาออก เวลาถงึ 

 

 

วนัแรก สุวรรณภูม(ิBKK) – โดฮา(DOH) QR 839 21.05 00.40+1 
วนัทีส่อง โดฮา (DOH)  – ลสิบอน (LIS) QR343 01.35 07.25 
วนัทีเ่จด็ มาดรดิ (MAD) - โดฮา(DOH) QR 164 22.25 06.25+1 
วนัทีแ่ปด โดฮา(DOH) – สุวรรณภูม(ิBKK) QR 832 08.35 19.20 



 น าท่านชม อนุสาวรยีแ์ห่งการคน้พบ (PADRAO DOS DESCO 
BRIMENTOS MONUMENT) เป็นสิง่ก่อสรา้งสมยัใหม่ทีส่รา้งเพือ่ระลกึ
ถงึความส าคญัของการเดนิเรอืของชาวโปรตุเกส เป็นแท่งคอนกรตีสูง 52 
เมตร มีลกัษณะเป็นรูปเรอืใบ ก่อสรา้งขึน้เมือ่ปี 1960 เพือ่ฉลองครบรอบ 
500 ปี การสิน้พระชนมข์องพระเจา้เฮนร ี ่ หรอื Prince Henry the 
Navigator กษัตรยิท์ี่ปกครองโปรตุเกส และสิน้พระชนมเ์มื่อปี 1460 
พระองคเ์ป็นองคอ์ุปถมัภใ์หนั้กเดนิเรอืชาวโปรตุเกสเดนิทางไปคน้พบโลก
ใหม่ น าท่านเขา้ชม มหาวหิารเจอโร นิโม (Jeronimos Monastery) 
เป็นวิหารเก่าแก่ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งความเจรญิรุ ่งเรอืงของ
โปรตุเกส โดยภายในวิหารตกแต่งอย่างหรูหราดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ
มานูเอลไลน ์(Manuelline) มีลวดลายของซุม้ประตูแกะสลกัทีส่วยงาม 
ซึง่ใชเ้วลาสรา้งนานถึง 70 ปี ทัง้ยงัถูกประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก โดย
องคก์ารยูเนสโกอีกดว้ย และภายในวิหารยงัเป็น ทีฝั่งศพของวาสโก 
ดากามา (Vasco da Gama) นักเดนิเรอืส ารวจผูย้ิง่ใหญ่ชาวโปรตุเกส 
ทีไ่ดส้รา้งประวตัศิาสตรด์ว้ยการคน้พบเสน้ทางเดนิเรอืจากเมอืงลสิบอนสู่
มหาสมุทรอนิเดยี เมือ่วนัที ่8 กรกฎาคม 1497 ผ่านแหลมกูด๊โฮป (Cape 
of Good Hope) แอฟรกิาใต ้แลว้ล่องเรอืขึน้เหนือสู่มหาสมุทรอินเดีย 
และเสียชวีิตทีเ่มืองโคช ิ(Kochi) ประเทศอินเดีย เมื่อวนัที ่24 ธนัวาคม 
1524 ซึง่มชีว่งชวีติอยู่ในสมยัอยุธยาตรงกบัรชัสมยัของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และสมเด็จพระรามาธบิดทีี ่
2 น าท่านถ่ายรูป หอคอยเบเล็ง (Belem Tower) หน่ึงในแลนดม์ารค์ของเมืองลิสบอนทีใ่ครๆ ต่างตอ้งแวะ
เวยีนไปถ่ายรูป ตัง้อยู่รมิแม่น ้าเทกสั (Tagus) หอคอยนีถู้กสรา้งขึน้เมือ่ปี 1515 โดยพระเจา้จอหน์ที ่2 (King 
John II) จากฝีมือการก่อสรา้งของ Francisco de Arruda สถาปนิกคนส าคญัในยุคน้ัน ตวัหอคอยสรา้งขึน้
ดว้ยหนิอ่อนมคีวามสูงกว่า 30 เมตร มจีดุประสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกนัเมอืงรมิฝ่ังแม่น ้าเทกสัของเขต
บเีล็ม ไดถู้กขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมือ่ปี 1983 ซึง่ในปัจจบุนักลายสภาพเป็นเกาะตดิรมิชายฝ่ัง 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
  น าท่านถ่ายรูป โบสถแ์ซ ่(Se Cathedral) โบสถเ์ก่าแก่ที่สุดของเมืองมีอายุกว่าพนัปี ซึง่ตัง้อยู่ในบรเิวณ

ปราสาทโบลซา่ ปราสาทเซนตจ์อรจ์ (St. George’s Castle) ซึง่เป็นเป็นทัง้ปราสาทและป้อมปราการในสมยั
มวัร ์ตัง้อยู่บนเนินเขาทีสู่งทีสุ่ดในย่านเมอืงเกา่ของกรุงลสิบอน ท าใหม้องเห็นววิเมอืงลสิบอนจากปราสาทไดท้ัง้
เมือง น าท่านถ่ายรูปย่านถนน Avenida da Liberdade เป็นถนนสายชอ้ปป้ิงทีส่รา้งในชว่งปลายศตวรรษที ่
19 เป็นถนนทีเ่ช ือ่มจากเขตเมอืงเกา่ผ่าใจกลางเมอืงไปสุดทางทีจ่ตัุรสัมาร ์เกส เดอ ปอมบาล ทีม่อีนุสาวรยีข์อง
มารเ์กส เดอ ปอมบาล ยนืโดดเด่นเป็นสง่าอยู่บนเสาสูง 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั Roma Hotel หรอืเทยีบเท่า 
วนัทีส่าม เมอืงลสิบอน - เมอืงฟารู  – เมอืงเซบยี่า 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าคณะเดินทางสู่ เมืองฟารู (Faro) (ระยะทาง 279 กม. ใชเ้วลาประมาณ 4 ชม.) เมืองท่าที่ส าคญัของ

โปรตุเกสโดยเมอืงนีเ้ป็นเขตทีอ่ยู่ทางใตสุ้ดของโปรตุเกส มคีวามส าคญัเพราะเป็นเมอืงท่าทีต่ดิกบัสเปน 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงเซบยี่า (Seville) (ระยะทาง 203 กม. ใชเ้วลา

ประมาณ 3.25 ชม.) เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 4 ของสเปน ตัง้อยู่ในแควน้อนั
ดาลูเซยี เป็นเมืองที่มีมรดกทางวฒันธรรม เป็นเมืองที่เต็มไปดว้ยความ
เขียวขจี สวนสาธารณะและสวนดอกไมง้านเทศกาลที่จดัขึน้ในเมืองเซ
บญี่าไดร้บัการกล่าวขานมากทีสุ่ด เน่ืองจากเป็นเมอืงทีม่ชีวีติชวีามากทีสุ่ด
ในแควน้อลัดาลูซยี เมืองนีเ้คยอยู่ภายใตก้ารปกครองของแขกมวัรม์านาน
กวา่ 800 ปี จงึไดร้บัอทิธพิลศลิปะแบบแขกมวัรค์่อนขา้งมาก 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั Vertice Sevilla Aljarafe Hotel , TRH La Motilla Hotel หรอืเทยีบเท่า 
วนัทีส่ี ่      เซบยี่า – มหาวหิารแหง่เมอืงเซบยี่า - หอคอย กริล์ดา้ – เมอืงกอรโ์ดบา - สุเหรา่เมซกตีา้ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชม มหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่า (Seville Cathedral) มหาวิหารแห่งนี้เคยเป็นมสัยิดมาก่อน 

ต่อมาจงึถูกชาวครสิตส์รา้งโบสถค์รอบอกีท ีโด่งดงัเพราะเป็นหอคอยแบบแขกทีย่งัเหลอือยู่ใหเ้ห็นจากการสรา้ง 
และต่อเตมิอกีหลายส่วน จงึท าใหท้ีน่ี่กลายเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก และใหญ่เป็นอนัดบัสาม



ในบรรดามหาวหิารของครสิตศ์าสนจกัร รองจากมหาวหิารเซนตปี์เตอรท์ี่

วาติกนั เป็นสถานที่ศกัดิส์ิทธิข์องชาวครสิต ์มีโลงศพของครสิโตเฟอร ์
โคลัมบัสอยู่ภายในมหาวิหาร น าท่านขึน้ หอคอยกิรลัดา้ (Giralda 
Tower) หอศกัดิส์ิทธิแ์ห่งนีเ้ป็นหอคอยทีส่รา้งขึน้โดยชาวมุสลิม เป็นตึก
ทรงรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้สูง 93 เมตร ตดิกนักบัมหาวหิารเป็นลานสม้และน ้าพุ
เพือ่ใชใ้นพธิชี าระรา่งกายของชาวมุสลมิ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 น าคณะเดนิทางสู่ เมอืงกอรโ์ดบา (Cordoba) (ระยะทาง 142 กม. ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.) เมอืงมรดกโลกที่

คร ัง้หน่ึงในอดตีมีความรุง่เรอืงถงึขัน้เป็นเมืองแห่งการปกครองของโลกตะวนัตก เป็นอกีเมืองหน่ึงของสเปนทีม่ี
ศลิปะของชาวมวัรโ์บราณ และสุเหรา่ทีส่วยงามมากทีสุ่ดแห่งหน่ึง กอรโ์ดบากอ่ตัง้ขึน้ในสมยัโรมนัโบราณในชือ่ 
กอรด์ูบา (Corduba) โดยเกาลาดอีุส มารเ์ซลลุส (Claudius Marcellus) ในปี พ.ศ.2548 ตวัเมอืงเกา่ยงัคงมี
สถาปัตยกรรมน่าประทบัใจหลายแห่ง ทีย่อ้นไปเมือ่คร ัง้เมืองนีเ้ป็นเมืองหลวงทีเ่จรญิรุง่เรอืงของอาณาจกัรกา  
หลบิแห่งกอรโ์ดบาของชาวมุสลมิ เคยปกครองพืน้ทีเ่กอืบทัง้หมดในคาบสมุทรไอบเีรยีประมาณกนัว่าเมืองกอร ์
โดบา ซึง่มีประชากรถงึ 500,000 คนในครสิตศ์ตวรรษที ่10 เป็นเมืองทีใ่หญ่ทีสุ่ดอนัดบัสองของโลกรองจาก
คอนสแตนตโินเปิล  

 
 

น าท่านเขา้ชม สุเหรา่เมซกตีา้ (Mezquita) สุเหรา่ทีม่ีขนาดใหญ่ของบรรดากาหลิบแห่งอูมยัยาด หากจะ
เปรยีบเทยีบความใหญ่โตคงจะไม่สรา้งความประหลาดใจ แต่ ณ ทีแ่ห่งนีค้อืบทสรปุของการปลูกฝังครสิตศ์าสนา
ลงบนอาณาเขตอนัยิง่ใหญ่ ของมุสลมิเดมิ ซึง่ท่านจะไดเ้ห็นศลิปะการสรา้ง
โบสถข์องชาวครสิตอ์นัยิง่ใหญ่และศิลปะหลายแบบถูกบรรจงเติมแต่งให ้
สมบูรณ ์จงึเป็นสถาปัตยกรรมทีเ่ปรยีบเป็นความหฤหรรษอ์ย่างลกึซึง้แห่ง  
งานศลิปะ และความเจรญิรุง่เรอืงทางศาสนา แต่ในขณะเดยีวกนัศลิปะแบบ
มุสลมิซึง่ก็คอื มีหร์บั ซึง่ถอืเป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกบนกระเบือ้งเซรามคิ
ของศิลปินชาวมวัรแ์ท ้ๆ  ก็ไดร้บัการอนุรกัษเ์ก็บรกัษาใหท้รงคุณค่าความ
งามจนแทบจะหาชมไม่ไดอ้กีแลว้บนโลกใบนี ้

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั Ayre Hotel Córdoba หรอืเทยีบเท่า 
วนัทีห่า้      เมอืงกอรโ์ดบา – โทเลโด – มหาวหิารแหง่โตเลโด - กรุงมาดรดิ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าคณะเดินทางสู่ โทเลโด (Toledo) (ระยะทาง 343 กม. ใชเ้วลาประมาณ 4.55 ชม.) เมืองหลวงเก่าแห่ง
อาณาจกัรสเปน ศูนยก์ลางประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรมของสเปน ชือ่เมืองหมายถึง การผสมผสานของ 3 
วฒันธรรม ครสิเตียน อิสลาม และฮีบบรู ตวัเมืองตัง้อยู่บนหนา้ผาสูงเบือ้งล่างเป็นลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้าตากุส 
(Tagus River) เหมาะแก่การป้องกนัการรุกรานจากขา้ศกึ และเป็นเมืองทีไ่ดร้บัการรบัรองจากยูเนสโกว้่าเป็น
เมอืงมรดกโลก 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
น าท่านถ่ายรปู มหาวหิารแหง่โทเลโด (Toledo Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีย่ิง่ใหญ่สวยงามแห่ง
หน่ึงของโลก ใชเ้วลาสรา้งยาวนาน แต่เดิมชาวมุสลิมใชเ้ป็นสุเหรา่ ต่อมาไดก้่อสรา้งรูปทรงแบบโกธคิในปี 
1226 และเพิม่ศลิปะแบบมูเดฆาร ์บารอ็ค และนีโอคลาสสคิ จนแลว้เสรจ็สมบูรณใ์นอกี 300 ปีถดัมา ภายในมี



การตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรดว้ยไมแ้กะสลกัและภาพสลกัหินอ่อน มุมดา้นในเป็นอลัคาซาร ์ผลงานของ
สถาปนิกระดบัสุดยอดในสมยัศตวรรษที ่16 

  
 จากน้ันน าคณะเดนิทางสู่ กรุงมาดรดิ (Madrid) (ระยะทาง 71 กม. ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) เมืองหลวงของ

ประเทศสเปน  ตัง้อยู่ใจกลางแหลมไอบีเรยีน ในระดบัความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอนัทนัสมยัล า้ยุคทีซ่ ึง่
กษัตรยิฟิ์ลลิปที่ 2 ไดท้รงยา้ยที่ประทบัจากเมืองโทเลโดมาไวท้ี่น่ี และประกาศใหม้าดรดิเป็นเมืองหลวงใหม่
ยกเวน้ชว่งปี ค.ศ. 1601 - 1607 เมือ่พระเจา้ฟิลลปิที ่3 ไดย้า้ยไปทีเ่มืองบายาโดลดิ มาดรดิไดช้ ือ่ว่าเป็นเมอืง
หลวงทีส่วยทีสุ่ดแห่งหน่ึงในโลก 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั Ibis Madrid Arganda หรอืเทยีบเท่า 
วนัทีห่ก      กรุงมาดรดิ – เมอืงเซอโกเบยี – สะพานสง่น ้าโบราณ - Las Rozas Village   
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าคณะเดินทางสู่ เมอืงเซอโกเบยี (Segovia) (ระยะทาง 107 กม. ใช ้

เวลาประมาณ 1.30 ชม.) เมืองมรดกโลกแห่งแควน้คาสตีล และเลออน 
ของประเทศสเปน ก็ถอืว่าเป็นอกีเมืองทีนั่กท่องเทีย่วต่างใหค้วามสนใจไม่
แพเ้มืองอื่นๆ น าท่านถ่ายรูปกับ สะพานส่งน ้ าโบราณ  (roman 
Aqueduct of Segovia) สะพานที่เป็นสญัลกัษณท์ี่มีช ือ่เสียงมากที่สุด
ของเมืองนี ้โดยสะพานส่งน ้าแห่งนีถู้กสรา้งขึน้ในปลายครสิตศ์ตวรรษที ่1 
ถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่2 โดยชาวโรมนัขณะทีก่ าลงัขยายอ านาจในคาบสมุทรไอบเีรยี เพือ่น าน ้าจากแม่น ้าฟร ี
โอ (Río Frío) ซึง่ห่างออกไปประมาณ 18 กิโลเมตรเขา้สู่ตวัเมือง ซึง่ตอ้งยกระดบัตวัสะพานขึน้ในชว่ง 1 
กโิลเมตรสุดทา้ยจากภูเขากวาดารร์ามาถงึก าแพงเมืองเก่า และ มหาวหิารแห่งเมอืงเซโกเวยี (Segovia 
Cathedral) มหาวิหารส าคญัของเมืองทีส่รา้งอย่างหรูหราประณีตดว้ยสไตลโ์กธคิ วิหารแห่งนีเ้ป็นวิหารของ
ศาสนาครสิตนิ์กายโรมนัคาทอลกิทีอุ่ทศิแด่พระแม่มาร ีมหาวหิารแห่งเซโกเวยีน้ันมขีนาดใหญ่และสงัเกตุเห็นได ้
ง่ายดว้ยอาคารขนาดใหญ่และยอดแหลมทีอ่ยู่ในทุกๆ ยอดมุมของวหิารและหอระฆงัสูง 90 เมตร 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ พเิศษ!! เมนูหมูหนัสเปน 
 น าคณะเดินทางสู่  Las Rozas Village (ระยะทาง 76 กม. ใชเ้วลา

ประมาณ 1.05 ชม.) แหล่งชอ้ปป้ิงสุดอลงัการทีห่่างออกมาจากมาดรดิทาง
ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือเล็กนอ้ย เดินทางดว้ยรถยนตป์ระมาณครึง่ช ัว่โมง
เท่าน้ัน ย่านนีส้นิคา้แบรนดเ์นมเพยีบ กระเป๋าเดนิทาง กระเป๋าหนัง รองเทา้ 
เสือ้ผา้แบรนดส์เปน และราคาถูกกว่าซือ้ทีไ่หนๆ แถมยงัไดร้บัคนืภาษีราว 
16-17 เปอรเ์ซน็ต ์

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
หลงัอาหารน าท่าน ชมการแสดงระบ าฟลาเมงโก ้โชวช์ ือ่ดงัซึง่เป็นสญัลกัษณข์องประเทศสเปน 

ทีพ่กั Ibis Madrid Arganda หรอืเทยีบเท่า 
วนัทีเ่จด็ กรุงมาดรดิ – พระราชวงัหลวง – น ้าพุไซเบเลส – ประตูชยัอาคาล่า - สนามบนิ                          
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชม พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ซึง่ตัง้อยู่บนเนินเขา

รมิฝ่ังแม่น ้าแมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่าอลงัการไม่แพพ้ระราชวงัใดในทวปี
ยุโรป พระราชวงัหลวงแห่งนีถู้กสรา้งในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหินทัง้หลงัใน
สไตลบ์าโรค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝร ัง่เศสและอิตาเลียน 
ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ กว่า 2,830 หอ้ง ซึง่นอกจากจะมีการตกแต่งอย่าง
งดงามแลว้ ยงัเป็นคลงัเก็บภาพเขยีนชิน้ส าคญัทีว่าดโดยศิลปินในยุคน้ัน 
รวมทัง้สิ่งของมีค่าต่างๆ อาทิ พดัโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เคร ือ่งใช ,้ 
อาวุธ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
  พเิศษ!! เมนูอาหารพืน้เมอืงขา้วผดัสเปน  



 จากน้ันน าท่านถ่ายรูปกบั น ้าพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ซึง่ตัง้
ตระหง่านอยู่ตรงกลางจตัุรสั สรา้งขึน้เพือ่อุทิศใหแ้ก่เทพธดิาไซเบลนี ใช ้
เป็นสถานทีเ่ฉลมิฉลองในเทศกาลต่างๆ ของเมือง ผ่านชม ประตูชยัอา
คาล่า (Puerta De Alcala) ทีส่รา้งถวายพระเจา้ชารล์สท์ี ่3 จากน้ันน า
ท่านสู่ ถนนเซอรร์าโน่ แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมใจกลางกรุง
มาดริด อาทิเช่น Louis Vuitton, Prada, Gucci, Hermes, Loewe, 
Furla, Zara, Camper เป็นตน้ สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 

20.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมาดรดิ น าคณะท าการเชค็อนิ 
22.25 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิ QR 152 
  (บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง) 
วนัทีแ่ปด  สนามบนิโดฮา - สนามบนิสุวรรณภูม ิ
06.25+1 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโดฮา แวะเปลีย่นเครือ่ง 
08.35 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์โดยเทีย่วบนิที ่QR 838  
  (บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง) 
19.20 น. น าท่านเดนิทางกลบัถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

********************************************* 
โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
• ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิช ัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบนิการต์าร ์(เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  
• ค่าทีพ่กัระดบั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ (ขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยเมอืงเขา้พกัในกรณีทีไ่ม่สามารถ

เขา้พกัทีเ่มอืงน้ันๆ ได ้เชน่ ตดิงานนิทรรศการ งานแสดงสนิคา้ งานประชมุ เหตุสุดวสิยัต่างๆ  
• ค่าวซีา่เชงเกน้ (สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทุกกรณี)  
• ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 
• ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 
• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
• ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
• หวัหนา้ทวัรผู์ม้ปีระสบการณน์ าเทีย่ว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมคา่ทปิ) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสรจ็ 
• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกว่าสายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรมัต่อหน่ึงคน (ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการแกไ้ข

ปรบัเปลีย่นราคาหากมกีารปรบัเปลีย่นจากทางสายการบนิ) 
• ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี และค่าเคร ือ่งดืม่ในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 
• คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม ข ัน้ต า่ 20 EUR ตอ่ท่าน ตลอดทรปิ 
• คา่ทปิส าหรบัหวัหน้าทวัรไ์ทย ตามธรรมเนียม ข ัน้ต า่ 800 บาท ตอ่ท่าน ตลอดทรปิ 

การช าระเงิน  
• กรณุาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (ภายใน 3 วนั หลงัการจอง) พรอ้มส าเนาหนังสอืเดนิทาง 
• ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั หากไม่ช าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิ

การเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
การยกเลกิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25-45 วนั เก็บเงนิมดัจ าทัง้หมด 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 20 วนั ขอเก็บค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
หมายเหต ุ
• บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 15 วนั ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางนอ้ยกว่า 25 ท่าน ซึง่ในกรณีนีท้างบรษิทั

ยนิดคีนืเงนิ หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
• บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่

รบัผดิชอบใด ๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัร ์และเหตุสุดวสิยั
บางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่าง ๆ 



• บรษิทัไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุม
ของทางบรษิทั หรอื ค่าใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ 
หรอื อุบตัเิหตุต่าง ๆ 

• ราคานีค้ิดตามราคาบตัรโดยสารเคร ือ่งบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราค่าน ้ามนั หรอื
ค่าเงนิแลกเปลีย่น ทางบรษิทัสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตั๋วตามสถานการณด์งักล่าว 

• เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 

 

เอกสารเบือ้งตน้ในการขอยืน่วซีา่ประเทศเชงเกน้ (สเปน) 
ระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัท าการ ผูเ้ดนิทางตอ้งมาสแกนลายนิว้มอื  

ณ ศูนยร์บัค ารอ้งยืน่วซีา่ ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย  
(เอกสารและข ัน้ตอนการยืน่วซีา่แตล่ะสถานทูตมคีวามตา่งกนั และอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงได ้ 

โปรดสอบถามกบัเจา้หน้าทีอ่กีคร ัง้เพือ่ความถูกตอ้งในการเตรยีมตวัเพือ่ยืน่วซีา่) 
( ** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตนเพือ่ท าการสแกนลายนิว้มอื ตามวนั เวลาและสถานทีท่ีนั่ดหมาย** ) 

1.  หนงัสอืเดนิทาง (Passport) ทีย่งัไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอรต์เล่มเก่า 
ไม่ว่าจะเคยมีวีซา่ในกลุ่มเชงเกน้หรอืไม่ก็ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมตัิวีซา่ ตอ้งมีหนา้เหลือ
ส าหรบัประทบัวซีา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารดุ 

2.   รูปถ่ายสขีนาด 3.5 ซม. X 4.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (**ตอ้งมฉีากหลงัเป็นสขีาวเท่าน้ัน และมีอายุไม่เกนิ 6 เดอืน และ
เหมอืนกนัทัง้ 2 รปู หา้มสวมแว่นตาหรอืเคร ือ่งประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส ์รปูไม่เลอะหมกึ) 

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรอืส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบยีนสมรส  พรอ้มแปล
เป็นภาษาองักฤษ (ถา้ม)ี 
3.1 กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ไดเ้ดนิทางไปต่างประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดัพรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอื
หนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา (ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ)     

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ี
อ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว ส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บิดาและมารดา (ตอ้งแปลเป็น
ภาษาองักฤษ)  

4.  ใบรบัรองการท างานจากบรษิทั ทีท่่านท างานอยู่ ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน โดยระบุต าแหน่งและอตัราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบนั วนัเดือนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษิัทนี ้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดินทางไปยุโรป หลงัจากน้ันจะกลบัมาท างาน
ตามปกติหลงัครบก าหนด (ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

- กรณีที่เ ป็นเจ ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรบัรอง ที่ค ัดไว ไ้ ม่ เกิน 3 เดือน                           
พรอ้มวตัถุประสงคห์รอืใบเสยีภาษีและหลกัฐานการเงนิของบรษิทัยอ้นหลงั 6 เดอืน (พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

- กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ จดหมายชีแ้จงเกษียณอายุภาษาองักฤษ 
- กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมีหนังสอืรบัรองจากทางสถาบนัศกึษาน้ันว่าก าลงัศกึษาอยู่ ระบุช ัน้ปีทีศ่กึษาเป็น

ภาษาองักฤษ 
- กรณีเป็นแม่คา้ ท าธรุกจิส่วนตวั ท าอาชพีอสิระ ตอ้งพมิพจ์ดหมายรบัรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ 

6.  หลกัฐานการเงิน  
6.1 กรณีผูเ้ดินทางออกค่าใชจ้่ายเอง STATEMENT บญัชอีอมทรพัย ์ส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน 

รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการฝากหรอืถอนก่อน แลว้ค่อยปรบัยอดเงนิในบญัช ีอพัเดทไม่เกนิ 30 วนั 
ก่อนวนัยืน่วีซา่ , หนังสอืรบัรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดชือ่-สกุล ใหต้รงตาม
หนา้พาสปอรต์ มอีายุ 15 วนั นับจากหนังสอือกจากธนาคาร (สกุลเงนิเป็นยูโร) 

6.2 กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ้่ายเอง ตอ้งท า BANK GUARANTEE มีอายุ 15 วนั นับจากหนังสอือกจาก
ธนาคาร (สกุลเงนิเป็นยูโร)ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่าน้ัน ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบุช ือ่เจา้ของบญัช ี(บุคคลทีอ่อก
ค่าใชจ้่าย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบุคคลทีเ่จา้ของบญัชอีอกค่าใชจ้่ายให(้ผูเ้ดนิทาง) 
ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรุณายืน่ขอจากธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนินงานประมาณ 
3 วนั หลงัจากธนาคารออกให ้ตอ้งท าหนังสอืรบัรองค่าใชจ้่ายทีม่กีารชีแ้จงความสมัพนัธอ์กีหน่ึงฉบบั 
(Sponsor Letter) 

**สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีากประจ า** 
7.  กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา จะตอ้งมีหนังสอืรบัรองจากทางสถาบนัการศกึษา (ตวัจรงิ) เท่าน้ัน (ขอเป็นภาษาองักฤษมี

อายุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 



8.  การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร ัง้ หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษิทัขอความรว่มมือในการเชญิท่านไป
สมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิัทจะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเชน่กนั 

9.  กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซา่แลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพินิจของ
สถานทูตเร ือ่งวซีา่ของท่าน เน่ืองจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิัท  

10.  เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทั หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั ทาง
บรษิทัจะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุโดยทัง้หมด 

11.  การยืน่วซีา่น้ัน ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่าน้ัน จงึสามารถด าเนินการขัน้ตอนการยืน่วี
ซา่ได ้

 

ในการจองควิยืน่วซีา่ไม่สามารถท าการเลือ่นควิไดห้ลงัจากทีม่กีารจองควิไปแลว้ หากผูเ้ดนิทางตอ้งการเลือ่นควิท่านจะตอ้งเสยี
ค่าใชจ้า่ยในการเลือ่นควิดว้ยตวัท่านเอง (อตัราค่าบรกิารขึน้อยู่กบัศูนยร์บัยืน่) 

 

** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน และทางบรษิทัไม่มนีโยบายรบัแปลเอกสาร 
หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิฉบบัละ 500 บาท ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรม์ยืน่วซีา่ประเทศเชงเกน้ (สเปน) 
**ขอ้มูลนีใ้ชเ้พือ่นดัหมายควิวซีา่กบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรอกขอ้มูลใหค้รบ ทุกชอ่ง ตามความเป็นจรงิ กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง  ** 
 

ชือ่ – นามสกุล ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย] ………………………………………………………………………………………..............………............. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ] ……………………………………………………………………………...........................................................……….... 

นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ] ………………………………..………………………………………………………......................….………….... 

ชือ่ตวั [ภาษาองักฤษ] …………………………….........................…………………………………………………………………………….………..... 

วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………… สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั/ประเทศ) ……………………………………………... 

สญัชาตปัิจจบุนั .................................... สญัชาตโิดยก าเนิด หากต่างจากปัจจบุนั ……………………………………………….……........... 

ทีอ่ยู่ปัจจบุนัทีส่ามารถตดิต่อได ้................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ รหสัไปรษณีย.์.................................... 

โทรศพัท ์(มอืถอื)  …………………………………………………E-mail…………………………………………………........................................ 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชือ่ตวั นามสกุล ที่อยู่ (หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ดูแลผูเ้ยาว ์

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

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

สถานทีท่ างานหรอืสถานศกึษา(ภาษาองักฤษ) ........................................................................................................................................ 

ทีอ่ยู่ทีท่ างานหรอืสถานศกึษา ................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 

ต าแหน่งงาน ............................................................................................................................................................. 

โทรศพัทท์ีท่ างาน ....................................................โทรสารทีท่ างาน .................................................................... 

รายไดต้่อเดอืน ...................................... บาท  รายไดอ้ืน่ ..................................... จ านวน ................................... 

แหล่งทีม่า..................................................................................................................................................................................................... 

สถานภาพ  โสด   แต่งงาน  แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน)   หมา้ย   หย่า 

ชือ่-นามสกุล  บดิา .................................................................................................................................................................................... 

ชือ่-นามสกุล มารดา ................................................................................................................................................................................. 

จ านวนพีน่อ้ง...................................................................... 

1. ........................................................................................................... 2. ............................................................................................... 

3. ........................................................................................................... 4. ............................................................................................... 

ชือ่-นามสกุล  คู่สมรส ............................................................................................................................................................................... 

วนัเกดิ คู่สมรส.................................................................... 

จงัหวดัทีเ่กดิของคู่สมรส..................................................สญัชาตขิองคู่สมรส.............................................................. 

วนัทีจ่ดทะเบยีน..............................................................วนัทีห่ย่า............................................................................. 

จ านวนบุตร...................................................................... 

1. ........................................................................................................... 2. .............................................................................................. 

3. ........................................................................................................... 4. .............................................................................................. 

วซีา่เชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที ่................................................................ ถงึวนัที ่............................................................................. 

เคยถูกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

ไม่เคย 

 
 

 



เคย (กรณุาระบุวนัที ่หากทราบ) ............................................................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏเิสธ)....................................................................................................................................................... 

ความรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวซีา่เอง      

มผูีอ้ืน่ออกให ้ โปรดระบุ ช ือ่-นามสกุล.................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู่…………………………………………………………………………………................................................................................... 
 

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

หมายเหตุ : การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ ทัง้สิน้  

ทัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่าน้ัน 

 

 

 
 

 

 
 


