
 
 

โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์(The World’s Best Airlines 2019) บินถึงเชา้ - กลบัไฟลดึ์ก 

โปรตุเกส เท่ียวเมืองลิสบอน ชมอนุสาวรียแ์ห่งการคน้พบ เขา้ชมมหาวิหารเจอโร นิโม  

ถ่ายรูปหอคอยเบเล็ง โบสถแ์ซ่ ปราสาทเซนตจ์อรจ์ ย่านถนน Avenida da Liberdade  

สเปน เมืองเซบีย่า เขา้ชมมหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่า ข้ึนหอคอยกิรล์ดา้ 

เมืองกอรโ์ดบา เขา้ชมสเุหร่าเมซกีตา้ , เมืองโทเลโด ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งโตเลโด 

ชมความสวยงามของสะพานส่งน ้าโบราณ และ มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย 

กรุงมาดริด เขา้ชมพระราชวงัหลวง ถ่ายรูปกบัน ้าพุไซเบเลส 

ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม ท่ี Las Rozas Village , ถนนเซอรร์าโน่ 

พิเศษ!!  ชมแสดงระบ าฟลามิงโก ้ท่ีมีช่ือของประเทศสเปน , อร่อยกบัหมูหนัสเปน ขา้วผดัสเปน 

 



 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ         

18.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

ประตู 8 เคาร์เตอร์ Q สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เจา้หน้าท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวย                 

ความสะดวก 

21.05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่  เมืองโดฮา โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย์ เท่ียวบินท่ี QR 

839 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, กระเป๋าจะท าการเช็คทรูจากสนามบินสุวรรณภูมิ 

จนถึงสนามบินซาแกรบ ประเทศโครเอเชีย น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองรวมสูงสุดไมเ่กิน 30 

กิโลกรมั ตอ่ทา่น และถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กทา่นละ 1ใบ ไมเ่กิน 7 กิโลกรมั) 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ  (ผูเ้ดินทางไม่ต า่กว่า 30 ท่าน) 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ต่อท่าน/พกัหอ้งคู่ พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

10-17 ตุลาคม 2562 

17-24 ตุลาคม 2562 

14-21 พฤศจิกายน 2562 

49,900 10,000 

15-22 ธนัวาคม 2562 55,900 10,000 

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

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

รายละเอียดเท่ียวบิน 

สายการบิน วนัท่ีเดินทาง เสน้ทาง เท่ียวบิน เวลาออก เวลาถึง 

 

 

วนัแรก สุวรรณภูมิ(BKK) – โดฮา(DOH) QR 839 21.05 00.40+1 

วนัท่ีสอง โดฮา (DOH)  – ลิสบอน (LIS) QR343 01.35 07.25 

วนัท่ีเจ็ด มาดริด (MAD) - โดฮา(DOH) QR 164 22.25 06.25+1 

วนัท่ีแปด โดฮา(DOH) – สุวรรณภูมิ(BKK) QR 832 08.35 19.20 



 

วนัท่ีสอง โดฮา – เมืองลิสบอน – อนุสาวรียแ์ห่งการคน้พบ - มหาวิหารเจอโร นิโม - หอคอยเบเล็ง 

00.40+1 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา แวะเปล่ียนเคร่ือง 

01.35 น. ออกเดินทางสู ่เมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี 

QR 343 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

07.25 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรียบรอ้ยแลว้ น าคณะข้ึนรถโคช้ท่ีรอรบั (เวลาท่ีโปรตุเกสชา้กวา่ประเทศไทย 6 ช ัว่โมง) 

 น าทา่นชม อนุสาวรียแ์ห่งการคน้พบ (PADRAO 

DOS DESCO BRIMENTOS MONUMENT)     

เ ป็นส่ิงก่อสร้างสมัยใหม่ท่ีสร้างเ พ่ือระลึกถึง

ความส าคญัของการเดินเรือของชาวโปรตุเกส เป็น

แทง่คอนกรีตสูง 52 เมตร มีลกัษณะเป็นรูปเรือใบ 

ก่อสร้างข้ึนเ ม่ือปี 1960 เ พ่ือฉลองครบรอบ               

500 ปี การส้ินพระชนมข์องพระเจา้เฮนร่ี หรือ Prince Henry the Navigator กษัตริยท่ี์ปกครอง

โปรตุเกส และส้ินพระชนมเ์ม่ือปี 1460 พระองคเ์ป็นองคอุ์ปถมัภใ์หน้ักเดินเรือชาวโปรตุเกสเดินทาง

ไปคน้พบโลกใหม ่น าทา่นเขา้ชม มหาวิหารเจอโร นิโม (Jeronimos Monastery) เป็นวิหารเกา่แก่

ท่ีเป็นเหมือนสญัลกัษณแ์หง่ความเจริญรุ่งเรืองของ

โปรตุเกส โดยภายในวิหารตกแตง่อยา่งหรูหราดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ (Manuelline)             

มีลวดลายของซุม้ประตูแกะสลกัท่ีสวยงาม ซ่ึงใช ้

เวลาสรา้งนานถึง 70 ปี ท ัง้ยงัถูกประกาศใหเ้ป็น

ม ร ด ก โ ล ก  โ ด ย อ ง ค์ก า ร ยู เ น ส โ ก อี ก ด ้ว ย               

และภายในวิหารยงัเป็น ท่ี ฝังศพของวาสโก              

ดากามา (Vasco da Gama) นักเดินเรือส ารวจ               

ผูย่ิ้งใหญช่าวโปรตุเกส ท่ีไดส้รา้งประวติัศาสตร์

ดว้ยการคน้พบเสน้ทางเดินเรือจากเมืองลิสบอน                 

สูม่หาสมุทรอินเดีย เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 1497 

ผ่ า น แหลม กู๊ ด โ ฮ ป  (Cape of Good Hope) 

แอฟริกาใต ้แลว้ลอ่งเรือข้ึนเหนือสู่มหาสมุทรอินเดีย และเสียชีวิตท่ีเมืองโคชิ (Kochi) ประเทศ

อินเดีย เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 1524 ซ่ึงมีชว่งชีวิตอยูใ่นสมยัอยุธยาตรงกบัรัชสมยัของสมเด็จ      

พระบรมไตรโลกนาถและสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 น าทา่นถา่ยรูป หอคอยเบเล็ง (Belem Tower) 

หน่ึงในแลนดม์าร์คของเมืองลิสบอนท่ีใครๆ ต่างตอ้งแวะเวียนไปถ่ายรูป ตัง้อยูริ่มแม่น ้าเทกสั 

(Tagus) หอคอยน้ีถูกสร้างข้ึนเม่ือปี 1515 โดยพระเจา้คิงจอร์นท่ี 2 (King John II) จากฝีมือ                



การกอ่สร้างของ Francisco de Arruda สถาปนิกคนส าคญัในยุคนั้น ตวัหอคอยสร้างข้ึนดว้ย             

หินออ่นมีความสูงกวา่ 30 เมตร มีจุดประสงคเ์พ่ือใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกนัเมืองริมฝั่งแมน่ ้าเทกสั

ของเขตบีเล็ม ไดถู้กข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี 1983 ซ่ึงในปัจจุบนักลายสภาพเป็นเกาะติด         

ริมชายฝั่ง 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

  น า ท่ า น ถ่ า ย รู ป  โ บ ส ถ์ แ ซ่  ( Se Cathedral)                   

โบสถเ์กา่แกท่ี่สุดของเมืองมีอายุกวา่พนัปี ซ่ึงต ัง้อยู ่

ในบริเวณปราสาทโบลซา่ , ปราสาทเซนตจ์อรจ์ 

(St. George’s Castle) ซ่ึงเป็นเป็นทัง้ปราสาทและ

ป้อมปราการในสมยัมวัร ์ต ัง้อยูบ่นเนินเขาท่ีสูงท่ีสุดในยา่นเมืองเกา่ของกรุงลิสบอน ท าใหม้องเห็นวิว

เมืองลิสบอนจากปราสาทไดท้ ัง้เมือง น าทา่นถา่ยรูปยา่นถนน Avenida da Liberdade เป็นถนน

สายชอ้ปป้ิงท่ีสรา้งในชว่งปลายศตวรรษท่ี 19 เป็นถนนท่ีเช่ือมจากเขตเมืองเกา่ผา่ใจกลางเมืองไป

สุดทางท่ีจตุัรสัมาร ์ เกส เดอ ปอมบาล ท่ีมีอนุสาวรียข์องมารเ์กส เดอ ปอมบาล ยืนโดดเดน่เป็นสงา่

อยูบ่นเสาสูง 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

ท่ีพกั Roma Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสาม เมืองลิสบอน - เมืองฟารู  – เมืองเซบีย่า 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าคณะเดินทางสู ่เมืองฟารู (Faro) (ระยะทาง 279 

กม. ใชเ้วลาประมาณ 4 ชม.) เมืองทา่ท่ีส าคญัของ

โปรตุเกสโดยเมืองน้ีเป็นเขตท่ีอยู ่ทางใตสุ้ดของ

โปรตุเกส มีความส าคญัเพราะเป็นเมืองท่าท่ีติด               

กบัสเปน 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

 น าทา่นออกเดินทางสู่ เมืองเซบีย่า (Seville) (ระยะทาง 203 กม. ใชเ้วลาประมาณ 3.25 ชม.)               

เป็นเมืองใหญอ่นัดบั 4 ของสเปน ซ่ึงตัง้อยูใ่นแควน้อนัดาลูเซีย เป็นเมืองท่ีมีมรดกทางวฒันธรรม 

เป็นเมืองท่ีเต็มไปดว้ยความเขียวขจี สวนสาธารณะและสวนดอกไมง้านเทศกาลท่ีจดัข้ึนในเมืองเซ

บีญา่ไดร้บัการกลา่วขานมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีชีวิตชีวามากท่ีสุดในแควน้ อลัดาลูซีย เมือง

น้ีเคยอยูภ่ายใตก้ารปกครองของแขกมวัร์มานานกวา่ 800 ปี จึงไดร้ับอิทธิพลศิลปะแบบแขกมวัร์

คอ่นขา้งมาก 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

ท่ีพกั Vertice Sevilla Aljarafe Hotel , TRH La Motilla Hotel หรือเทียบเท่า 



 

วนัท่ีส่ี      เซบีย่า – มหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่า - หอคอย กิรล์ดา้ – เมืองกอรโ์ดบา - สุเหร่าเมซกีตา้ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชม มหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่า 

(Seville Cathedral) มหาวิหารแห่งน้ีเคยเป็น

มสัยิดมากอ่น ตอ่มาจึงถูกชาวคริสตส์รา้งโบสถ์

ครอบอีกที โดง่ดงัเพราะเป็นหอคอยแบบแขกท่ี

ยงัเหลืออยูใ่หเ้ห็นจากการสรา้งและตอ่เติมอีก

หลายสว่น จึงท าใหท่ี้น่ีกลายเป็นมหาวิหารสไตลโ์กธิคท่ีใหญท่ี่สุดในโลก และใหญเ่ป็นอนัดบัสามใน

บรรดามหาวิหารของคริสตศ์าสนจกัร รองจากมหาวิหารเซนตปี์เตอรท่ี์วาติกนั เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ

ของชาวคริสต ์มีโลงศพของคริสโตเฟอร ์โคลมับสัอยูภ่ายในมหาวิหาร น าทา่นข้ึน หอคอย กิรล์ดา้ 

(Giralda Tower) หอศักด์ิสิท ธ์ิแห่ง น้ี เป็นหอคอยท่ีสร้าง ข้ึน โดยชาวมุสลิม เป็นตึกทรงรูป

ส่ีเหล่ียมผืนผา้สูง 93 เมตร ติดกนักบัมหาวิหารเป็นลานสม้และน ้าพุเพ่ือใชใ้นพิธีช าระร่างกายของ

ชาวมุสลิม 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

 น าคณะเดินทางสู่ เมืองกอรโ์ดบา (Cordoba) (ระยะทาง 142 กม. ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.)                

เมืองมรดกโลกท่ีครั้งหน่ึงในอดีตมีความรุ่งเรืองถึงข ัน้เป็นเมืองแห่งการปกครองของโลกตะวนัตก 

เป็นอีกเมืองหน่ึงของสเปนท่ีมีศิลปะของชาวมวัร์โบราณและสุเหร่าท่ีสวยงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึง         

คอร์โดบากอ่ตัง้ข้ึนในสมยัโรมนัโบราณในช่ือ กอร์ดูบา (Corduba) โดยเกาลาดีอุส มาร์เซลลุส 

(Claudius Marcellus) ในปี พ.ศ.2548 ตวัเมืองเกา่ยงัคงมีสถาปัตยกรรมน่าประทบัใจหลายแหง่ท่ี

ยอ้นไปเม่ือครั้งเมืองน้ีเป็นเมืองหลวงท่ีเจริญรุ่งเรืองของอา   ณาจกัรกาหลิปแห่งคอรืโดบาของชาว

มุสลิมงเคยปกครองพ้ืนท่ีเกือบทัง้หมดในคาบสมุทรไอบีเรียประมาณกนัว่าเมืองกอร์โดบาซ่ึงมี

ประชากรถึง 500,000 คนในคริสตศ์ตวรรษท่ี 10 เป็นเมืองท่ีใหญท่ี่สุดอนัดบัสองของโลกรองจาก

คอนสแตนติโนเปิล  

 



 

น าทา่นเขา้ชม สุเหร่าเมซกีตา้ (Mezquita) สุเหร่าท่ี

มีขนาดใหญ่ ของบรรดากาหลิบแห่ง อูมัยยาด                    

หากจะเปรียบเทียบความใหญโ่ตคงจะไมส่รา้งความ

ประหลาดใจ แต่ ณ ท่ีแห่งน้ีคือบทสรุปของ การ 

ปลูกฝังคริสตศ์าสนาลงบนอาณาเขตอนัย่ิงใหญ ่ของ

มุสลิมเดิม ซ่ึงทา่นจะไดเ้ห็นศิลปะการสรา้งโบสถข์อง

ชาวคริสตอ์นัย่ิงใหญแ่ละศิลปะหลายแบบถูกบรรจงเติมแตง่ใหส้มบูรณ์ จึงเป็นสถาปัตยกรรม         

ท่ีเปรียบเป็นความหฤหรรษ์อย่างลึกซ้ึงแห่ง   งานศิลปะ และความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนา                

แตใ่นขณะเดียวกนัศิลปะแบบมุสลิมซ่ึงก็คือ มีหร์ับ ซ่ึงถือเป็นสถาปัตยกรรมช้ินเอกบนกระเบ้ือง

เซรามิคของศิลปินชาวมวัร์แท ้ๆ  ไดร้ับการอนุรักษ์เก็บรักษาใหท้รงคุณคา่ความงามจนแทบจะหาชม

ไมไ่ดอี้กแลว้บนโลกใบน้ี 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

ท่ีพกั Ayre Hotel Córdoba หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหา้      เมืองกอรโ์ดบา – โทเลโด – มหาวิหารแห่งโตเลโด - กรุงมาดริด 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าคณะเดินทางสู ่โทเลโด (Toledo) (ระยะทาง 343 กม. ใชเ้วลาประมาณ 4.55 ชม.) เมืองหลวง

เกา่แห่งอาณาจกัรสเปน ศูนยก์ลางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของสเปน ช่ือเมืองหมายถึง                

การผสมผสานของ 3 วฒันธรรม คริสเตียน, อิสลาม และฮีบบรู ตวัเมืองตัง้อยูบ่นหนา้ผาสูงเบ้ือง

ลา่งเป็นลอ้มรอบไปดว้ย แมน่ ้าตากุส (Tagus River) เหมาะแกก่ารป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึก 

และเป็นเมืองท่ีไดร้บัการรบัรองจากยูเนสโกว้า่เป็นเมืองมรดกโลก 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

น าทา่นถา่ยรูป มหาวิหารแห่งโตเลโด (Toledo Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีย่ิงใหญ่

สวยงามแห่งหน่ึงของโลก ใชเ้วลาสรา้งยาวนาน แตเ่ดิมชาวมุสลิมใชเ้ป็นสุเหร่า ตอ่มาไดก้อ่สรา้ง

รูปทรงแบบโกธิคในปี 1226 และเพ่ิมศิลปะแบบมูเดฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิค จนแลว้เสร็จ

สมบูรณใ์นอีก 300 ปีถดัมา ภายในมีการตกแตง่อยา่งงดงามวิจิตรดว้ยไมแ้กะสลกัและภาพสลกัหิน

ออ่น มุมดา้นในเป็นอลัคาซาร ์ผลงานของสถาปนิกระดบัสุดยอดในสมยัศตวรรษท่ี 16 

        



 

 จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ กรุงมาดริด (Madrid) (ระยะทาง 71 กม. ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.)              

เมืองหลวงของประเทศสเปน  ตั้งอยู ่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร                    

เป็นมหานครอนัทนัสมยัล า้ยุค ท่ีซ่ึงกษัตริยฟิ์ลลิปท่ี 2 ไดท้รงยา้ยท่ีประทบัจากเมืองโทเลโดมาไวท่ี้น่ี

และประกาศใหม้าดริดเป็นเมืองหลวงใหมย่กเวน้ชว่งปี ค.ศ. 1601 - 1607 เม่ือพระเจา้ฟิลลิปท่ี 3 

ไดย้า้ยไปท่ีเมืองบายาโดลิด มาดริดไดช่ื้อวา่เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแหง่หน่ึงในโลก 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

ท่ีพกั Ibis Madrid Arganda หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหก      กรุงมาดริด – เมืองเซอโกเบีย – สะพานส่งน ้าโบราณ - Las Rozas Village - ชมการแสดง

ระบ าฟลาเมงโก ้

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าคณะเดินทางสู ่เมืองเซอโกเบีย (Segovia) (ระยะทาง 107 กม. ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชม.) 

เมืองมรดกโลกแหง่ แควน้คาสตีล และเลออน ของประเทศสเปน ก็ถือวา่เป็นอีกเมืองท่ีนักทอ่งเท่ียว

ตา่งใหค้วามสนใจไมแ่พเ้มืองอ่ืนๆ น าทา่นถา่ยรูป

กบั สะพานส่งน ้าโบราณ (roman Aqueduct 

of  Segovia) ส ะพ าน ท่ี เ ป็ นสัญลักษณ์ ท่ี มี

ช่ือเสียงของเมืองน้ีมากท่ีสุด โดยสะพานส่งน ้า

แหง่น้ีถูกสรา้งข้ึนในปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 1 ถึง

ตน้คริสต์ศตวรรษท่ี 2 โดยชาวโรมันขณะท่ี

ก าลงัขยายอ านาจในคาบสมุทรไอบีเรียเพ่ือน า

น ้าจาก แมน่ ้าฟรีโอ (Río Frío) ซ่ึงห่างออกไป

ประมาณ 18 กิโลเมตรเขา้สู่ตวัเมือง ซ่ึงตอ้ง

ยกระดบัตวัสะพานข้ึนในชว่ง 1 กิโลเมตรสุดทา้ย

จากภูเขากวาดาร์รามาถึงก าแพงเมืองเกา่ และ 

มหาวิหารแห่งเ มืองเซ โกเ วีย  (Segovia 

Cathedral) มหาวิหารส าคญัของเมืองท่ีสร้าง

อยา่งหรูหราประณีตดว้ยสไตลโ์กธิค วิหารแหง่น้ี

เป็นวิหารของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกท่ีอุทิศแดพ่ระแมม่ารี มหาวิหารแห่งเซโกเวียนั้นมี

ขนาดใหญแ่ละสงัเกตุเห็นไดง้า่ยดว้ยอาคาร  ขนาดใหญแ่ละยอดแหลมท่ีอยูใ่นทุกๆ ยอดมุมของวิหาร

และหอระฆงัสูง 90 เมตร 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน พิเศษ!! เมนูหมูหนัสเปน 



 น าคณะเดินทางสู่ Las Rozas Village (ระยะทาง 76 กม. ใชเ้วลาประมาณ 1.05 ชม.) แหลง่               

ชอ้ปป้ิงสุดอลงัการท่ีหา่งออกมาจากมาดริดทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือเล็กนอ้ย เดินทางดว้ยรถยนต์

ประมาณคร่ึงช ัว่โมงเทา่นั้น ยา่นน้ีสินคา้แบรนดเ์นมเพียบ ใครอยากไดก้ระเป๋าเดินทาง กระเป๋าหนัง 

รองเทา้ เส้ือผา้แบรนดส์เปนและราคาถูกกวา่ซ้ือท่ีไหนๆ แถมยงัไดร้บัคืนภาษีราว 16-17 เปอรเ์ซ็นต ์

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน หลงัอาหารน าทา่น ชมการแสดงระบ าฟลาเมงโก  ้       

โชวช่ื์อดงัซ่ึงเป็นสญัลกัษณข์องประเทศสเปน 

ท่ีพกั Ibis Madrid Arganda หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีเจ็ด กรุงมาดริด – พระราชวงัหลวง – น ้าพุไซเบเลส – ประตูชยัอาคาล่า - สนามบิน                          

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชม พระราชวงัหลวง (Royal Palace) 

ซ่ึงต ั้งอยู ่บนเนินเขาริมฝั่ งแม่น ้ าแมนซานาเรส 

สวยงามโออ่า่อลงัการไมแ่พพ้ระราชวงัใดในทวีปยุโรป 

พระราชวงัหลวงแหง่น้ีถูกสรา้งในปี ค.ศ. 1738 ดว้ย

หินทัง้หลงัในสไตลบ์าโรค โดยการผสมผสานระหวา่ง

ศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆกวา่ 2,830 หอ้ง ซ่ึงนอกจากจะมีการ

ตกแตง่อยา่งงดงามแลว้ ยงัเป็นคลงัเก็บภาพเขียนช้ินส าคญัท่ีวาดโดยศิลปินในยุคนั้น รวมทัง้ส่ิงของมี

คา่ตา่งๆอาทิ พดัโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เคร่ืองใช,้ อาวุธ 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

  พิเศษ!! เมนูอาหารพ้ืนเมืองขา้วผดัสเปน  

 จากนั้นน าทา่นถา่ยรูปกบั น ้าพุไซเบเลส (Cibeles 

Fountain) ซ่ึงต ัง้ตระหงา่นอยูต่รงกลางจตุัรัส สรา้ง

ข้ึนเพ่ืออุทิศใหแ้กเ่ทพธิดาไซเบลีน ใชเ้ป็นสถานท่ี

เฉลิม  ฉลองในเทศกาลต่างๆ ของเมือง ผ่านชม 

ประตูชัยอาคาล่า (Puerta De Alcala) ท่ีสร้างถวายพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 3 จากนั้นน าท่านสู่                  

ถนนเซอรร์าโน่ แหลง่ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมใจกลางกรุงมาดริด อาทิเชน่ Louis Vuitton, 

Prada, Gucci, Hermes, Loewe, Furla, Zara, Camper เป็นตน้ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสู่

สนามบิน 

20.00 น. เดินทางถึง สนามบินมาดริด น าคณะท าการเช็คอิน 

22.25 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เท่ียวบิน QR 152 

  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 

 



 

 

 

วนัท่ีแปด  สนามบินโดฮา - สนามบินสุวรรณภูมิ 

06.25+1 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา แวะเปล่ียนเคร่ือง 

08.35 น. ออกเดินทางสู่  สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ โดยเท่ียวบิน                    

QR 838 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

19.20 น. น าท่านเดินทางกลบัถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินการ์ตาร์ (เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

✓ คา่ท่ีพกัระดบั 3 ดาว , 4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั             

ในกรณีท่ีไมส่ามารถเขา้พกัท่ีเมืองน้ันๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ  

✓ คา่วีซา่เชงเกน้ (สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมทุกกรณี)  

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

✓   หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณน์ าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน (ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการแกไ้ข

ปรับเปล่ียนราคาหากมีการปรับเปล่ียนจากทางสายการบิน) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน เพ่ือเป็นสินน ้าใจตามธรรมเนียม ขัน้ต า่ 20 EUR ต่อท่าน ตลอดทริป 

 ค่าทิปส าหรบัหวัหนา้ทวัรไ์ทย เพ่ือเป็นสินน ้าใจตามธรรมเนียม ขัน้ต า่ 800 บาท ต่อท่าน ตลอดทริป 

 

 

การช าระเงิน  

• ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท (ภายใน 3 วนั หลงัการจอง) พรอ้มส าเนาหนังสือ

เดินทาง 



• ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่น

ยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

การยกเลิก 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 60 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด. 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-45 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 20-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 

หมายเหตุ 

•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนั ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางนอ้ยกวา่ 25 ทา่น ซ่ึงในกรณีน้ี

ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงิน หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 

•  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ข

ไดแ้ละจะไมร่ับผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้

ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่ง ๆ 

•  บริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย 

การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ อุบติัเหตุตา่ง ๆ 

•  ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราคา่น ้ามนั 

หรือคา่เงินแลกเปล่ียน ทางบริษทั สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักลา่ว 

•  เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

 

เอกสารเบ้ืองตน้ในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ (สเปน) 

ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ  

ณ ศูนยร์บัค ารอ้งย่ืนวีซ่า ตามวนัและเวลาท่ีนดัหมาย  

(เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทตูมีความต่างกนัและอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได ้โปรด

สอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถกูตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 

( ** ผูเ้ดินทางตอ้งมาแสดงตนเพ่ือท าการสแกนลายน้ิวมือ ตามวนั เวลาและสถานท่ีท่ีนัดหมาย** ) 

1.  หนงัสือเดินทาง (Passport) ท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอรต์

เลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่  

ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรบัประทบัวีซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ และหนังสือเดินทางจะตอ้งไมช่ ารุด 



2.  รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซม. X 4.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (**ตอ้งมีฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้น และมีอายุไมเ่กิน 6 

เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมึก) 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส 

พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ (ถา้มี) 

     3.1 กรณีเด็กอายุไมถึ่ง 20 ปี ไมไ่ดเ้ดินทางไปตา่งประเทศพรอ้มบิดา มารดา 

     - หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสือระบุยินยอมใหบุ้ตร

เดินทางไปตา่งประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดัพรอ้มแนบส าเนาบตัร

ประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บิดาและมารดา (ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ)     

      - กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผู ้

มีอ านาจปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดียว ส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดา (ตอ้งแปลเป็น

ภาษาองักฤษ)  

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษทั ท่ีทา่นท างานอยู ่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น โดยระบุต าแหน่งและอตัรา

เงินเดือนในปัจจุบนั,วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ีและชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนั้น

จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนด (ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหน้า

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ีย่ืน) 

- กรณีท่ีเป็นเจ ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรอง  ท่ีค ัดไวไ้ม่เกิน 3 เดือน                           

พร้อมวตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน (พร้อมแปลเป็น

ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเกษียณอายุราชการ ถา่ยส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ , จดหมายช้ีแจงเกษียณอายุภาษาองักฤษ 

- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรับรองจากทางสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุช ัน้ปีท่ีศึกษา 

เป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีเป็นแมค่า้ ท าธุรกิจสว่นตวั ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรบัรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ 

6. หลกัฐานการเงิน  

    6.1 กรณีผูเ้ดินทางออกค่าใชจ่้ายเอง STATEMENT บญัชีออมทรพัย ์สว่นตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน 

รบกวนลูกคา้ท ารายการเดินบญัชี โดยการฝากหรือถอนกอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงินในบญัชี อพัเดทไมเ่กิน 30 

วนั กอ่นวนัย่ืนวีซา่ , หนังสือรบัรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดช่ือ-สกุล ให ้

ตรงตามหนา้พาสปอรต์ มีอายุ 15 วนั นับจากหนังสืออกจากธนาคาร (สกุลเงินเป็นยูโร) 

    6.2 กรณีผูเ้ดินทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง ตอ้งท า BANK GUARANTEE มีอายุ 15 วนั นับจากหนังสืออก

จากธนาคาร (สกุลเงินเป็นยูโร)ท่ีออกจากทางธนาคารเทา่นั้น ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบุช่ือเจา้ของบญัชี 

(บุคคลท่ีออกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดช่ือ – สกุล ใหต้รงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลท่ีเจา้ของบญัชีออก

คา่ใชจ้า่ยให(้ผูเ้ดินทาง) ตอ้งสะกดช่ือ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต กรุณาย่ืนขอจากธนาคารลว่งหนา้ 

โดยใชเ้วลาด าเนินงานประมาณ 3 วนั หลงัจากธนาคารออกให ้ตอ้งท าหนังสือรบัรองค่าใชจ่้ายท่ีมีการ

ช้ีแจงความสมัพนัธอี์กหน่ึงฉบบั (Sponsor Letter) 



**สถานทูตไมร่บัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัและบญัชีฝากประจ า** 

7.  กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ต ัวจริง) เท่านั้น                           

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ตใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ีย่ืน) 

8.  การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร 

และถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค า

รอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบริษัทฯ ขอ

ความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะสง่เจา้หนา้ท่ี

ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอ

รบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

9.  กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่น

ดุลพินิจของสถานฑูตฯ เร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติใน

นามของบริษทัฯ  

10.  เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง

บริษทัฯ ทางบริษทัฯจะขอถือวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุโดยทัง้หมด 

11.  การย่ืนวีซา่นั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้น ถึงสามารถด าเนินการ

ข ัน้ตอนการย่ืนวีซา่ได ้

 

ในการจองคิวย่ืนวีซา่ไมส่ามารถท าการเล่ือนคิวไดห้ลงัจากท่ีมีการจองคิวไปแลว้ หากผูเ้ดินทางตอ้งการเล่ือนคิวทา่น

จะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยในการเล่ือนคิวดว้ยตวัทา่นเอง (อตัราคา่บริการข้ึนอยูก่บัศูนยร์บัย่ืน) 

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซา่เป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น และทางบริษทัไมมี่นโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากทา่นตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรม์ยืน่วีซ่าประเทศเชงเกน้ (สเปน) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรอกขอ้มูลใหค้รบ ทุกช่อง ตามความเป็นจริง กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง  ** 

ช่ือ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………......... 

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

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………….... 

ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………..... 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………........ 

สถานท่ีเกิด (จงัหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………....... 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากตา่งจากปจัจุบนั……………………………………………….……........... 

ท่ีอยูป่ัจจุบนัท่ีสามารถติดตอ่ได ้ 

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

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

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

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ท่ีอยู ่(หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาติของผูมี้อ านาจปกครอง/ 

ดูแลผูเ้ยาว ์……………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

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

สถานท่ีท างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ)............................................................................................................. 

ท่ีอยูท่ี่ท างานหรือสถานศึกษา................................................................................................. ................................... 

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

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

โทรศพัทท่ี์ท างาน..........................................โทรสารท่ีท างาน..................................................... ................................ 

รายไดต้อ่เดือน......................................บาท  รายไดอ่ื้น.....................................จ านวน................................. ............ 

แหลง่ท่ีมา.............................................................................................................. ................................................. 

สถานภาพ  โสด   แตง่งาน  แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบียน)  หมา้ย  หยา่ 

ช่ือ-นามสกุล  บิดา................................................................................................................ ................................... 

ช่ือ-นามสกุล มารดา ........................................................................................................................................ 

ช่ือ-นามสกุล  คูส่มรส ........................................................................................................................................ 

วนัเกิด คูส่มรส.............................................................................................................. .......................................... 

จงัหวดัท่ีเกิดของคูส่มรส..................................................สญัชาติของคูส่มรส.............................................................. 

วนัท่ีจดทะเบียน..............................................................วนัท่ีหยา่...................................... ....................................... 

 

 

 



วีซา่เชงเกน้ท่ีเคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

ไมเ่คย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ ัง้แตว่นัท่ี..........................................ถึงวนัท่ี.............................................. ............................... 

 

เคยถูกพิมพล์ายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

ไมเ่คย 

เคย (กรุณาระบุวนัท่ี หากทราบ)...................................................................................................... ............... 

 

ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่

ไมเ่คย 

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

 

ความรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านักของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซา่เอง      

มีผูอ่ื้นออกให ้ โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................................................................................ 

ท่ีอยู…่………………………………………………………………………………............................................................................ 

 

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

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซา่เป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไมมี่สว่นเกี่ ยวขอ้งใดๆ 

ทัง้ส้ินทัง้น้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดินทางเทา่น้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


