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เดนิทาง สิงหาคม – ธันวาคม 2562 

ราคาเร่ิมต้น  45,900.- 

BEST OF SPAIN & PORTUGAL  
สเปน – โปรตุเกส 8 วัน 5 คืน 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – ลสิบอน 

วนัท่ี 3. ลสิบอน – แหลมโรกา – ซินทรา – ฟาติมา – โกอิมบรา 

วนัท่ี 4. โกอิมบรา – ปอร์โต้ – ซาลามงักา 
วนัท่ี 5. ซาลามงักา – เซอโกเบีย – เอาท์เลท – มาดริด 

วนัท่ี 6. มาดริด – โทเลโด – พลาซา่ มายอร์ – โชว์ระบ าฟลามินโก้ 

วนัท่ี 7. มาดริด – สนามบิน 

วนัท่ี 8. ดไูบ - กรุงเทพฯ 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอ

มิเรสต์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
  

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – ลิสบอน 
01.35 น. ออกเดินทางดไูบโดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385  

** คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี  11 พ.ย. 62 ออกเดินทาง เวลา 01.05 น. และถึงดไูบ เวลา 05.00 น. ** 
04.45 น. เดินทางถึง สนามบินดไูบ แวะรอเปลีย่นเคร่ือง 
07.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองกรุงลิสบอน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบนิที่ EK 191 

** คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี  11 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 07.25น. และถึงลสิบอน เวลา 12.00 น. 
** 

12.35 น. ถึงสนามบินลิสบอน ประเทศโปรตุเกส (Portugal) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะ
เปลีย่นเป็น 7 ชัว่โมงในวนัท่ี 28 ตลุาคม 2562) ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านบันทึกภาพกับอนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอร่ีสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่งการ

สิน้พระชนม์ของเจ้าชายเฮนร่ี เดอะเนวิเกเตอร์ แวะถ่ายรูปกับหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดิมสร้างไว้
กลางน า้เพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเข้าออก เป็นจุดเร่ิมต้นของการเดินเรือออกไปส ารวจ และ
ค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา นกัเดินเรือชาวโปรตเุกส เป็นอีกหนึง่สถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ท่ีสวยงาม 
น าเข้าชมมหาวิหารเจอโร นิโม (Jeronimos Monastry) ท่ีสร้างขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก่ วาสโกดากามา ท่ี
เดินทางสูอิ่นเดียเป็นผลส าเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอันเยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมท่ีเรียกกันว่า
มานูเอลไลน์ (Manueline) ใช้เวลาก่อสร้างทัง้สิน้ถึง 70 ปี จึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ และได้รับการรับรองจาก
องค์การยูเนสโก้ว่าให้เป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage) 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าที่พัก OLAIAS PARK หรือเทียบเท่า 

  

วันที่ 3 ลิสบอน – แหลมโรกา – ซินทรา – ฟาตมิา – โกอิมบรา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้พาท่านเดินทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดท่ีเป็นปลายด้านตะวนัตกสดุของทวีปยุโรป ซึ่ง
ท่านสามารถซือ้ใบประกาศนียบัตร (Certificate) เป็นท่ีระลึกในการมาเยือน ณ ท่ีแห่งนี ้จากนัน้เดินทางสู่
เมืองซินทรา (Sintra) อีกหนึง่เมืองตากอากาศยอดนิยมของนกัท่องเท่ียว เป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัท่ีสวยงามท่ี
ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก ความร่มร่ืนของเขตอุทยานเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจใน
วันหยุดของชาวเมือง เป็นอีกเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีค่อนข้างมีความโดดเด่นของแคว้นแกรนด์ลิสบอน 
ประเทศโปรตเุกส  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าทา่นเดินทางสูเ่มืองฟาติมา (Fatima) ซึงเป็นอีกเมืองหนึ่งท่ีมีความส าคญัของคริสต์ศาสนิกชน น าท่านชม

โบสถ์แม่พระฟาติมา (The Lady of Fatima Basilica) ซึง่เป็นโบสถ์โรมนัคาทอลกิ ก่อสร้างในปี 1928 – 1953 
ชมรูปปัน้พระแม่มารี ท่ีมีความศกัด์ิสทิธ์ิและเป็นหนึง่ในหลายเส้นทางของคริสต์ศาสนิกชนในการแสวงบุญ ท่ีมี
ความเช่ือวา่พระแม่มารีได้เคยปรากฏตวัให้เด็กน้อย 3 คนได้เห็นเป็นครัง้แรกท่ีแอบหลบภยัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 
และได้บอกกบัเด็กทัง้สามคนถึงเหตผุลท่ีพระองค์ลงมาจากสวรรค์ เพื่อให้ลเูซีย ได้บนัทึกไว้ถึงค าท านายและค า
สอนของพระแม่มารี ซึง่เหตกุารณ์ตา่งๆท่ีลเูซียได้บนัทึกไว้ก็ล้วนเป็นความจริงท่ีปรากฏขึน้มาภายหลงั จากนัน้
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เดินทางสูเ่มืองโกอิมบรา (Coimbra) อีกเมืองหนึง่ท่ีส าคญัของโปรตเุกส ตัง้อยู่บนเนินเขาเหนือแม่น า้มอนเด
โก (Mondego) ซึง่สมยัถกูปกครองโดยอาณาจกัรโรมนัได้รับการเรียกขานว่า เอมีเนียม และได้ถูกยึดครองโดย
ชาวแขกมวัร์ ในปี ค.ศ.711 และเป็นเมืองท่ีเช่ือมการค้าระหวา่งชาวคริสต์ทางเหนือและชาวมุสลิมทางใต้ จนใน
ปี ค.ศ.1064 กษัตริย์เฟอร์ดินัลท่ี 1 แห่งลีออน ได้รบชนะแขกมัวร์และปลดปล่อยเ มืองโกอิมบรา น าท่านสู่
มหาวิทยาลัยโกอิมบรา(Coimbra University) อิสระให้ทา่นได้ถ่ายรูปกบัสถานท่ีส าคญัภายในมหาวิทยาลยัท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก ก่อตัง้ในปี ค.ศ.1290 แต่ก็ถูกเปลี่ยนเป็นพระราชวังหลวง (Coimbra Royal 
Palace) โดยกษัตริย์ คิงส์จอห์นท่ี 3 ในปี ค.ศ.1537 ซึง่ยงัคงศิลปะสไตล์บาร็อคท่ีสวยงาม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก  น าท่านเดินทางเข้าที่พัก TRYP COIMBRAหรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 4 โกอิมบรา – ปอร์โต้ – ซาลามังกา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองปอร์โต้ (Porto) ทางเหนือของประเทศโปรตุเกส เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงถึง “ไวน์
ปอร์โต้” ซึง่เป็นแหลง่ไวน์ชัน้ดีของคนท่ีมีรสนิยมในการด่ืมไวน์ และเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดบัสองและตัง้อยู่ริม
แม่น า้โดรู และเมืองนีย้งัได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยเูนสโก้ ในปี ค.ศ.1996 อีกด้วย น าทา่นชมเมือง
มรดกโลกปอร์โต้ ชมยา่นจัตุรัสกลางเมือง Praça dos Liberdade ประกอบด้วยอาคารสวยงามท่ีเป็นท่ีท าการ
ของธนาคารและโรงแรมและศาลาว่าการเมือง ชมสถานีรถไฟ São Bento ซึ่งภายในมีการตกแต่งด้วย
กระเบือ้งเขียนสีท่ีมีลวดลายสีน า้เงิน ท่ีเลา่เร่ืองราวของชาวโปรตุเกส แวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Sé de Porto ท่ี
เก่าแก่ท่ีสดุของเมือง อายุกว่าพนัปี โบสถ์แห่งนีเ้ป็นท่ีจัดงานอภิเษกสมรสของกษัตริย์ João ท่ี 1 บิดาของ
เจ้าชายเฮนร่ี ผู้บุกเบิกการเดินเรืออนัยิ่งใหญ่ของโปรตเุกส สร้างอยูบ่นเนินท่ีสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าทา่นเดินทางข้ามพรมแดนสูเ่มืองซาลามังกา (Salamanca) ในแคว้นคาสตีลและเลออน ทางภาคตะวนัตก

ของประเทศสเปน (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 6 ชั่วโมง) ตัง้อยู่บนท่ีราบสงูริมแม่น า้ตอร์เมส เป็นเมืองท่ีมี
ความส าคญัเน่ืองจากเป็นศนูย์กลางของการค้าขายในสมยัโรมันเรืองอ านาจ ปัจจุบนัเมืองนีไ้ด้รับขึน้เป็นมรดก
โลกจากยเูนสโก้ ในปี ค.ศ. 1988 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SALAMANCA FORUM หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 5 ซาลามังกา – เซอโกเบีย – เอาท์เลท – มาดริด 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านสู่พลาซ่า มายอร์ (La Plaza Mayor) ศูนย์กลางของเมืองท่ีสร้างโดยศิลปะสไตล์บาร็อค ท่ีเป็น
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เอกลกัษณ์ของความร ่ารวยในยุคศตวรรษท่ี 16 -18 อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศยั  จากนัน้
เดินทางสู่เมืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองท่องเท่ียวอีกเมืองหนึ่งของสเปน องค์การ UNESCO ยงัได้ขึน้
ทะเบียนให้เมืองนีเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985 ชมรางส่งน า้โรมัน (Acueducto de Segovia) ท่ีสร้างขึน้
ตัง้แต่ศตวรรษท่ี 1 โดยไม่มีการใช้กาวหรือวัสดุเช่ือมหินแต่ละก้อนแต่อย่างใด จึงได้รับการยกย่องว่าเป็น
สิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันท่ีส าคญัท่ีสดุของสเปน และยังมีสภาพสมบูรณ์ท่ีสุดอีกด้วย รางสง่น า้
ประกอบขึน้จากหินแกรนิตกวา่ 25,000 ก้อน มีความยาว 818 เมตร มีโค้ง 170 โค้ง จุดท่ีสงูท่ีสดุสงูถึง 29 เมตร 
จุดเร่ิมต้นของรางส่งน า้นี ้เร่ิมตัง้แต่นอกเมือง แล้วล าเลียงสง่น า้เข้ามาในเมือง รางส่งน า้แห่งนีถื้อได้ว่าเป็น
สญัลกัษณ์ของเมืองเซอโกเบีย และเป็นไฮไลท์หลกัของเมือง  น าท่านเดินเลน่ในเขตเมืองเก่า ซึ่งเต็มไปด้วย
สนิค้านานาชนิดตลอดสองข้างทาง 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (หมูหันสเปน) 
บ่าย น าทา่นสู ่Las Rozas Village Outlet อิสระให้ทา่นได้เดินเลน่เลอืกซือ้สนิค้ามีกวา่ร้อยร้านค้า อาทิ เช่น Amani, 

Barbour, Coach, Diesel, Furla, Onisuka Tiger,Polo Ralph lauren, Hugo Boss, Samsonite, Camper, 
Burbury, Superdry, Tag Heuer, Bvlgari, Calvin Klein ฯลฯ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่กรุงมาดริด 
(Madrid)  เมืองหลวงของประเทศสเปน ตัง้อยูใ่จกลางแหลมไอบีเรียน ในระดบัความสงู 650 เมตร เป็นมหานคร
อนัทนัสมยัล า้ยคุ ท่ีซึง่กษัตริย์ฟิลลปิท่ี 2 ได้ทรงย้ายท่ีประทบัจากเมืองโทเลโดมาท่ีน่ี และประกาศให้มาดริดเป็น
เมืองหลวงใหม่ ยกเว้นในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมืองมาดริดได้ช่ือว่าเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสดุแห่ง
หนึง่ในโลก และสงูสดุแหง่หนึง่ในยโุรป 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
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ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL MADRID CAMPO หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 6 มาดริด – โทเลโด – พลาซ่า มายอร์ – ชมโชว์ระบ าฟลามินโก้ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองโทเลโด (Toledo) เมืองแหง่นีต้ัง้อยูท่างภาคกลางของประเทศสเปน องค์การยูเนสโกได้
ประกาศให้เมืองนีเ้ป็นแหลง่มรดกโลกอีกด้วย มีทศันีภาพท่ีสวยงาม เน่ืองจากมีแม่น า้เทกัส ไหลผ่านเมือง น า
ทา่นเข้าชมมหาวิหารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) เน่ืองจากเป็นวิหารท่ีใหญ่เป็นอันดบั 2 ของสเปน รอง
จากวิหารเมืองเซบีญ่า ท่ีสร้างตัง้แต่ศตวรรษท่ี 13  ความงดงามอลงัการสไตล์โกธิก ภายในมหาวิหารมีการ
ตกแตง่อยา่งงดงามวิจิตรด้วยไม้แกะสลกัและภาพสลกัหินอ่อน 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าเวลาทา่นเดินชมเมืองท่ีสวยงามท่ีสดุแหง่หนึง่ของสเปน และมีเวลาให้ทา่นหาซือ้ของท่ีระลกึในยา่นกลาง

เมืองเป็นงานฝีมือท่ีรู้จกักนัดี คือดาบและมีดเหลก็กล้า นอกจากนีย้งัมีงานเซรามิคทกุประเภทให้ทา่นได้สะสม
เป็นของประดบับ้านอีกด้วย  
จากนัน้น าท่านเดินกลบัสู่กรุงมาดริด  เพื่อน าท่านสู ่พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor of Madrid) ใกล้เขตปู
เอต้าเดลซอล หรือประตพูระอาทิตย์ ซึง่เป็นจตรัุสใจกลางเมือง นบัเป็นจุดนบักิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตร
ท่ีศูนย์) และยงัเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดินและรถเมล์ทุกสาย นอกจากนีย้งัเป็นจุดตดัของถนนสายส าคัญของ
เมืองท่ีหนาแนน่ด้วยร้านค้าและห้างสรรพสนิค้าใหญ่มากมาย น าท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นหมีเกาะต้นเชอร่ี 
(The bear and the cherry tree in Madrid) อนัเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัอีกแหง่ของกรุงแมดริด 



  7  BEST OF SPAIN & PORTUGAL สเปน – โปรตเุกส 8 วนั 5 คืน EK                                                   [GQ3LIS-EK003] 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พร้อมชมโชว์ระบ าฟลามินโก้ อนัเร้าใจอาหารพืน้เมือง (ข้าวผดัสเปน) 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ZENIT CONDE DE ORGAZ หรือเทียบเท่า 

    

วันที่ 7 มาดริด – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเข้าชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) ซึง่ตัง้อยูบ่นเนินเขาริมฝ่ังแม่น า้แมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่า
อลงัการไม่แพ้พระราชวงัใดในทวีปยโุรป พระราชวงัหลวงแหง่นีถ้กูสร้างในปี ค.ศ. 1738 ด้วยหินทัง้หลงัในสไตล์
บาโรค โดยการผสมผสานระหวา่งศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิตาเลยีน ประกอบด้วยห้องต่างๆกว่า 2,830 ห้อง ซึ่ง
นอกจากจะมีการตกแตง่อยา่งงดงามแล้ว ยงัเป็นคลงัเก็บภาพเขียนชิน้ส าคญัท่ีวาดโดยศิลปินในยุคนัน้ รวมทัง้
สิ่งของมีค่าต่างๆอาทิ พดัโบราณ, นาฬิกา, หนงัสือ, เคร่ืองใช้, อาวุธ จากนัน้น าท่านชมอุทยานหลวงท่ีมีการ
เปลี่ยนพนัธ์ุไม้ทุกฤดูกาล ชมอนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปนท่ีตัง้อยู่เหนืออนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้ใน
สวนสาธารณะ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเท่ียวชมกรุงแมดริด ท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามอยู่มากมาย ทัง้อนุสาวรีย์น า้พุไซเบเลส (The 

Cibeles Fountain) ตัง้อยู่ท่ีจัตุรัสรัสซิเบเลส (Plaza de Cibeles)  ซึ่งเป็นวงเวียนส าคญัและสวยท่ีสดุแห่ง
หนึง่ของกรุงมาดริด  โดยบริเวณนี ้มีอาคารสวยงามและส าคญั ประจ าอยูท่ัง้ 4 มมุได้แก่ ธนาคารแห่งชาติสเปน
,กองบัญชาการทหารบก,ท่ีท าการใหญ่ไปรษณีย์ ประตูชัยอาคาล่า และศูนย์วัฒนธรรมทวีปอเมริกา โดย
ประตูชัยอาคาล่า มาดริด (Splendid puerta de alcala) สร้างขึน้ในปี 1599 ประตชูยัแหง่นีส้ร้างขึน้เพื่อถวาย
แด่พระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 3 ตัง้ตระหง่านทางตะวนัออกของใจกลางเมือง ชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza de 
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espana)  เพื่อแวะถ่ายรูปกบัอนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้ (Donquixote) 
18.00 น. น าทา่นเดินทางสูส่นามบินบาราจสั  เพื่อท าการเช็คอิน และท าคืนภาษี (Tax Refund) 
22.05 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี EK 144 

** คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี  11 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 21.40 น. และถึงดไูบ เวลา 07.45 น. ** 
 

วันที่ 8 ดูไบ – กรุงเทพ ฯ  
07.15 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ เพื่อรอเปลีย่นเคร่ือง 

09.40 น. 

ออกเดินทางสูส่นามบินสวุรรณภมิู โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 

***คณะเดินทางตัง้แต่วนัท่ี 11 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 09.30 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.40 
น.*** 

19.15 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
 

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

อัตราค่าบริการ BEST OF SPAIN & PORTUGAL 
สเปน – โปรตุเกส 8 วัน 5 คืน 
โดยสายการบนิเอมิเรตส์ (EK)  

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

05-12 ส.ค. 62 47,900.- 47,900.- 47,900.- 30,900.- 6,900.- 

02-09 ก.ย. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 28,900.- 6,900.- 

16-23 ก.ย. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 28,900.- 6,900.- 

14-21 ต.ค 62 46,900.- 46,900.- 46,900.- 29,900.- 6,900.- 

11-18 พ.ย. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 28,900.- 6,900.- 

25 พ.ย.-02 ธ.ค. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 28,900.- 6,900.- 

02-09- ธ.ค. 62 46,900.- 46,900.- 46,900.- 29,900.- 6,900.- 

24-31 ธ.ค. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 30,900.- 6,900.- 

29 ธ.ค.-05 ม.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 32,900.- 6,900.- 
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โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน  3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม ่  
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 -5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะ
ทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบัตเิหตุคุ้มครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศสเปน (ผู้ ย่ืนวีซ่าต้องช าระเงินตรงกบัศนูย์ย่ืนวีซ่าในวนัย่ืน เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 

3,500 บาท) 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (16 ยโูร) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24 ยโูร) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วนัก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวซ่ีาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่ วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดนิทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางต้องมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากวา่ 6 เดือน   
5. ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง

บริษัทด้วย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสือเดนิทาง ต้องเหลือวา่งส าหรับตดิวีซ่าไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

6. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 
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1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
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4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สเปน)  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ  

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ BLS International 

เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่ หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

                                                                                        

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                    

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน

หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป 

สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝาก

หรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 30 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมี

ครบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่
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ใหม)่ 

3.3  หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดชือ่-สกลุ ใหต้รงตาม

หนา้พาสปอรต์ ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกันกบับัญชอีอมทรัพยใ์นขอ้ 3.1 

3.4 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.4. 1ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ฉบับภาษาอังกฤษ โดย

ระบชุือ่เจา้ของบัญช ี (บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และ

บคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้ (ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

กรณุายืน่ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 30 วัน 

หลังจากธนาคารออกให ้  

     3.4.2ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืนของบุคคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย และตอ้ง

เป็นบญัชเีดยีวกนั กบัทีอ่อก BANK GUARANTEE 

     3.4.3. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

     3.4.4.ตอ้งใชสู้ตบิตัรเทา่นัน้ ในกรณีเป็น พอ่ แม ่ ลกู เพือ่เชือ่มโยงความสมัพันธร์ะหวา่งผูอ้อก

คา่ใชจ้า่ยใหแ้ละผูเ้ดนิทาง ไมว่า่จะอายเุทา่ไหรก็่ตาม หรอืใชท้ะเบยีนสมรสในกรณีสาม-ีภรรยา ที่

แตง่งานจดทะเบยีน  

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

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

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 
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- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีและในกรณีออกคา่ใชจ่า่ยใหพ้อ่ แม ่หรอื พอ่ แม ่ออก

คา่ใชจ้า่ยให)้ 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปีบรบิูรณ์ ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางไปกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 
แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสเปน 

 
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

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

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

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

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………….……………………….. 
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5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ………………………………………………………………………….………………  

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

7. สญัชาตปัิจจบุัน ...........................สัญชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน……….………….…….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.............................ถงึวันที.่............................................. 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)......................................... 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่



  16  BEST OF SPAIN & PORTUGAL สเปน – โปรตเุกส 8 วนั 5 คืน EK                                                   [GQ3LIS-EK003] 

 

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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