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โบสถซ์ากราดา แฟมิเลีย |  LA ROCA VILLAGE OUTLET | รางส่งน า้โรมนั  

พระราชวงัหลวง | ชมโชว ์ระบ า  ฟลามิงโก ้| ลิสบอน 
 
 
 
 
 

HILIGHTS OF SPAIN & PORTUGAL 

สเปน – โปรตุเกส 10 วัน 7 คืน 
เดนิทาง มกราคม – พฤษภาคม 2563 

ราคาแนะน าเพยีง 52,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคานเ์ตอร ์T สายการบิน
เอมิเรตส ์โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

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

 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ - ดไูบ – บารเ์ซโลนา่ –  เขา้ชมโบสถซ์ากราดา แฟมิเลีย – เขา้ชมปารค์ กเูอล 

วนัท่ี 3. เนินเขา Montjuïc – La Roca Village Outlet – ซาราโกซา 

วนัท่ี 4. ซาราโกซา – เซโกเวีย – ชมรางสง่น า้โรมนั - มาดรดิ 

วนัท่ี 5. พระราชวงัหลวง – พลาซา่มายอร ์– โชวร์ะบ าฟลามิงโก ้

วนัท่ี 6. มาดริด – โทเลโด – กอรโ์ดบา 

วนัท่ี 7. กอรโ์ดบา – เซบียา่ – ฟารู 

วนัท่ี 8. ฟารู – ลากอส – ลิสบอน 

วนัท่ี 9. ลิสบอน – แหลมโรคา่ – ซินทรา – ลิสบอน – เขา้ชมมหาวิหารเจอโร นิโม - สนามบนิ 
วนัท่ี 10. กรุงเทพ 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที ่2 
กรุงเทพฯ - ดูไบ – บารเ์ซโลน่า –  เข้าชมโบสถซ์ากราดา แฟมเิลีย –  
เข้าชมปารค์ กูเอล 

01.05 น. ออกเดนิทางสูบ่ารเ์ซโลนา่ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 385 
** คณะเดินทางวนัท่ี 08-17 เม.ย.63 / 25 เม.ย.-04 พ.ค.63 / 04-13 พ.ค.63 ออกเดินทาง เวลา 01.15 น. และ
ถึงดไูบ เวลา 04.45 น. ** 
** คณะเดนิทางวนัท่ี 16-25 มิ.ย.63 ออกเดนิทาง เวลา 01.35 น. และถึงดไูบ เวลา 04.45 น. ** 

05.00 น. เดนิทางถึงสนามบนิดไูบ รอเปล่ียนเครื่อง 
08.15 น. ออกเดนิทางตอ่สู่บารเ์ซโลนา่ ประเทศสเปน โดยเท่ียวบนิ EK 185 

** คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 08 เม.ย.63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 08.15 น. และถึงบารเ์ซโลน่า เวลา 13.25 
น. ** 

12.50 น. ถึงสนามบินเอล ปรัต (BCN) เมืองบารเ์ซโลน่า ประเทศสเปน (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง 
และจะเปล่ียนเป็น 5 ชั่วโมงในวนัท่ี 08 มีนาคม 2563) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร ผ่าน
ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร จากนัน้เดินทางสู่เมืองบารเ์ซโลน่า (Barcelona) นครใหญ่แห่งคา
ตาลนัยา และเมืองส าคญัอนัดบั 2 ของสเปน น าท่านเขา้ชมภายในโบสถซ์ากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada 

Familia) โบสถศ์กัดิส์ิทธ์ิสญัลกัษณข์องเมือง โดยฝีมือการออกแบบของ อนัตอนี เกาดี สถาปนิกชาวคาตาลนั 
เป็นผลงานท่ีเรียกวา่ โมเดริน์นิสโม เป็นงานศลิปะเฉพาะถ่ินและเป็นอารต์นโูวท่ีมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั โดยเริ่ม
สรา้งตัง้แต่ปี 1882 แมก้ระทัง้จนถึงปัจจุบนัก็ยงัสรา้งไม่แลว้เสร็จ ถึงกระนัน้องคก์ารยเูนสโก ก็ไดจ้ดัใหเ้ป็น
มรดกโลก โดยมหาวิหารมีลกัษณะสถาปัตยกรรมโดดเดน่แปลกตาไม่เหมือนท่ีใดในโลก น าท่านเขา้ชมปารค์ 
กูเอล (Parque Guell) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีโชวผ์ลงานอนัโดดเดน่ทางดา้นสถาปัตยกรรมของอนัตอนี 
เกาดี สิ่งปลกูสรา้งตา่ง ๆ ท่ีถกูลอ้มรอบดว้ยความรม่รื่นของตน้ไม ้ดว้ยรูปแบบของสถาปัตยกรรมงานกระเบือ้ง
ท่ีเนน้รูปทรงธรรมชาตใินสีสนัท่ีตดักนั ดโูดดเดน่ แปลกตา และเป็นเอกลกัษณอ์ยา่งมาก ซึ่งไดร้บัการยกย่องให้
เป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพั่ก เดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก FRONTAIR CONGRESS  หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่3 เนินเขา Montjuïc – La Roca Village Outlet – ซาราโกซา 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านขึน้สู่จุดชมวิวของเมืองท่ี เนินเขา Montjuïc เป็นเนินเขาในบารเ์ซโลน่าท่ีมีทัศนียภาพอันงดงาม 
ทางดา้นตะวนัออกของเนินเขายงัมีหนา้ผาสงูชนัซึ่งท าหนา้ท่ีเป็นดั่งก าแพงเมือง ส่วนดา้นบนเป็นท่ีตัง้ของปอ้ม
ปราการหลายแห่ง น าท่านสู่ La Roca Village Outlet เชิญท่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมชัน้น ามากมาย อาทิ 
Armani, Burberry, Calvin Klein, Coach, Escada, Gucci, Guess, Hugo Boss, Kipling, L’Occitane, 
Levi’s, Lacoste, Loewe, Michael Kors, Nike, Polo, Puma, Ray-Ban, Samsonite, Superdry, 
Swarovski, Tag Heuer, Tommy Hilfiger, The North Face, Timberland, Tumi, Versace, Zegna ฯลฯ 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาราโกซา (Zaragoza) เมืองใหญ่ศูนยก์ลางทางการศึกษาและศาสนาของ

ประเทศ และเป็นเมืองท่ีอยู่ระหว่างกลางของบารเ์ซโลน่า และ แมดริด มีความโดดเด่นมากในเรื่องของ
ลกัษณะภมูิประเทศท่ีมีความแตกตา่งกนั ไมว่า่จะเป็นหบุเขา ทะเลทราย ป่าหนาทบึ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพั่ก เดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก DIAGONAL PLAZA หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่4 ซาราโกซา – เซโกเวยี – ชมรางส่งน า้โรมัน - มาดริด 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองเซโกเวีย (Segovia) เมืองท่องเท่ียวอีกเมืองหนึ่งของสเปน องคก์าร UNESCO ยงัได้
ขึน้ทะเบียนใหเ้มืองนีเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985 ชมรางส่งน ้าโรมัน (Acueducto de Segovia) ท่ีสรา้งขึน้
ตัง้แต่ ศตวรรษท่ี 1 โดยไม่มีการใชก้าวหรือวัสดุเช่ือมหินแต่ละก้อนแต่อย่างใด จึงไดร้บัการยกย่องว่าเป็น
สิ่งก่อสรา้งทางวิศวกรรมโดยชาวโรมนัท่ีส าคญัท่ีสดุของสเปน และยงัมีสภาพสมบรูณท่ี์สุดอีกดว้ย รางส่งน า้
ประกอบขึน้จากหินแกรนิตกว่า 25,000 กอ้น มีความยาว 818 เมตร มีโคง้ 170 โคง้ จุดท่ีสูงท่ีสุดสูงถึง 29 
เมตร จดุเริ่มตน้ของรางส่งน า้นี ้เริ่มตัง้แตน่อกเมือง แลว้ล าเลียงส่งน า้เขา้มาในเมือง รางส่งน า้แห่งนีถื้อไดว้่า
เป็นสญัลกัษณข์องเมืองเซอโกเบีย และเป็นไฮไลทห์ลกัของเมือง น าทา่นเดินเล่นในเขตเมืองเก่า ซึ่งเต็มไปดว้ย
สินคา้นานาชนิดตลอดสองขา้งทาง 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (หมูหันสเปน) 
บ่าย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่กรุงมาดริด (Madrid) เมืองหลวงของประเทศสเปน ตัง้อยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ใน

ระดบัความสงู 650 เมตร เป็นมหานครอนัทนัสมยัล า้ยคุ ท่ีซึ่งกษัตริยฟิ์ลลิปท่ี 2 ไดท้รงยา้ยท่ีประทบัจากเมือง
โทเลโดมาท่ีน่ี และประกาศใหม้าดริดเป็นเมืองหลวงใหม ่ยกเวน้ในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมือง
มาดรดิไดช่ื้อวา่เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสดุแหง่หนึ่งในโลก และสงูสดุแหง่หนึ่งในยโุรป น าทา่นเที่ยวชมกรุง
แมดริด ท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามอยูม่ากมาย ทัง้อนุสาวรียน์ า้พุไซเบเลส (The Cibeles Fountain) 

ตัง้อยูท่ี่จัตุรัสรัสซิเบเลส (Plaza de Cibeles)  ซึ่งเป็นวงเวียนส าคญัและสวยท่ีสดุแห่งหนึ่งของกรุงมาดริด  
โดยบรเิวณนี ้มีอาคารสวยงามและส าคญั ประจ าอยูท่ัง้ 4 มมุไดแ้ก่ ธนาคารแหง่ชาตสิเปน,กองบญัชาการ
ทหารบก,ท่ีท  าการใหญ่ไปรษณีย ์ประตชูยัอาคาลา่ และศนูยว์ฒันธรรมทวีปอเมริกาโดยประตูชัยอาคาล่า 
มาดริด (Splendid puerta de alcala) สรา้งขึน้ในปี 1599 ประตชูยัแหง่นีส้รา้งขึน้เพ่ือถวายแด่พระเจา้ชารล์ส์
ท่ี 3 ตัง้ตระหง่านทางตะวนัออกของใจกลางเมือง ชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza de espana)  เพ่ือแวะ
ถ่ายรูปกบัอนุสาวรียด์อนกิโฆเต้ (Donquixote) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ทีพั่ก เดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก MELIA AVENIDA AMERICA หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่5 พระราชวังหลวง – พลาซ่ามายอร ์– โชวร์ะบ าฟลามงิโก้ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเขา้ชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) ซึ่งตัง้อยูบ่นเนินเขารมิฝ่ังแมน่ า้แมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่า
อลงัการไม่แพพ้ระราชวังใดในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแห่งนีถู้กสรา้งในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหินทัง้หลังใน
สไตลบ์าโรค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆกว่า 2 ,830 
หอ้ง ซึ่งนอกจากจะมีการตกแตง่อยา่งงดงามแลว้ ยงัเป็นคลงัเก็บภาพเขียนชิน้ส าคญัท่ีวาดโดยศิลปินในยคุนัน้ 
รวมทัง้สิ่งของมีค่าต่างๆอาทิ พดัโบราณ, นาฬิกา, หนงัสือ, เครื่องใช ,้ อาวุธ (หากไม่สามารถเข้าชม
พระราชวังหลวงมาดริดได้ เนืองจากมีพระราชพิธีภายในหรือตั๋วเต็ม ทางบริษัทขอน าท่านชม Royal 
Palace of Aranjuez เป็นการทดแทน) จากนัน้น าท่านชมอทุยานหลวงท่ีมีการเปล่ียนพนัธุไ์ม้ทกุฤดกูาล ชม
อนสุาวรียเ์ซอรแ์วนเตส กวีเอกชาวสเปนท่ีตัง้อยูเ่หนืออนสุาวรียด์อนกิโฆเตใ้นสวนสาธารณะ 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านสู่ พลาซ่า มายอร ์(Plaza Mayor of Madrid) ใกลเ้ขตปเูอตา้เดลซอล หรือประตพูระอาทิตย ์ซึ่งเป็น

จตรุสัใจกลางเมือง นบัเป็นจดุนบักิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรท่ีศนูย)์ และยงัเป็นศนูยก์ลางรถไฟใตด้ิน
และรถเมล์ทุกสาย นอกจากนี้ยังเป็นจุดตัดของถนนสายส าคัญของเมืองท่ีหนาแน่นด้วยร้านค้าและ
หา้งสรรพสินคา้ใหญ่มากมาย น าท่านแวะถ่ายรูปกบั รูปป้ันหมีเกาะต้นเชอร่ี (The bear and the cherry 

tree in Madrid) อนัเป็นสญัลกัษณส์ าคญัอีกแหง่ของกรุงมาดริด อิสระใหท้า่นเลือกซือ้สินคา้ตามอธัยาศยั 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ข้าวผัดสเปน) 

** พรอ้มชมโชวร์ะบ าฟลามิงโก ศลิปะระบ าสเปน หนึ่งในการแสดงท่ีขึน้ช่ือลือชาไปทั่วโลกทัง้ท่วงท่าการรา่ยร  า



  7  HILIGHTS OF SPAIN & PORTUGAL 10 DAYS 7 NIGHTS BY EK                                         [GQ3BCN-EK004] 

 

ประกอบเสียงดนตรีท่ีเรา้ใจสนกุสนาน ** 
ทีพั่ก เดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก  MELIA AVENIDA AMERICA หรือเทยีบเท่า   

 

วันที ่6 มาดริด – โทเลโด – เข้าชมมหาวิหารแหง่โทเลโด -  กอรโ์ดบา 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองโทเลโด (Toledo)  เมืองหลวงเก่าของสเปน เมืองแห่งนีต้ัง้อยู่ทางภาคกลางของ
ประเทศสเปน องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้มืองนีเ้ป็นแหล่งมรดกโลกทางประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรม มี
ทศันีภาพท่ีสวยงาม โดยมีแม่น า้เทกัส ไหลผ่านเมือง ลกัษณะผงัเมืองโทเลโดเป็นเอกลกัษณท่ี์น่าช่ืนชมท่ีสุด
ของการจดัสรา้งเมืองโบราณอนัสมบรูณแ์บบตวัเมืองรายลอ้มดว้ยเนินเขาประดจุก าแพงธรรมชาติดว้ยหบุผา 
3 แหง่ จากนัน้น าทา่นเข้าชมมหาวิหารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) เป็นวิหารท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของ
สเปน รองจากวิหารเมืองเซบีญ่า ท่ีสรา้งตัง้แต่ศตวรรษท่ี 13  ความงดงามอลงัการสไตลโ์กธิก ภายในมหา
วิหารมีการตกแตง่อยา่งงดงามวิจิตรดว้ยไมแ้กะสลกัและภาพสลกัหินอ่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตคารอาหารจีน 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองกอร์โดบา(Cordoba) เมืองท่ีสวยงามในแบบมูเดก้าและเป็นเมืองท่ี

เจรญิรุง่เรืองท่ีสดุในยคุท่ีมวัรป์กครอง 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ทีพั่ก เดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก AYRE CORDOBA หรือเทยีบเท่า    
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วันที ่7 กอรโ์ดบา – เซบยี่า – ฟารู 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองเซบีย่า (Seville) เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 4 ของสเปน  ชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza 

De Espana) ท่ีสรา้งขึน้เมือปี ค.ศ. 1982 เป็นกลุ่มอาคารรูปครึ่งวงกลมซึ่งรวมความเป็นสถาปัตยกรรมแบบ
สเปนท่ีเรียงต่อกันเป็นแนวยาวสวยงามยิ่งนกั แต่ละซุม้โคง้ประตูมีตราประจ าจงัหวัดไล่เรียงตามตวัอักษร 
อิสระใหท้่านเก็บภาพความงามรอบบริเวณ น าท่านถ่ายรูปกับหอคอยฆีรัลดา (Giralda Tower) หอ
ศกัดิส์ิทธ์ิแห่งนีเ้ป็นหอคอยท่ีสรา้งขึน้โดยชาวมุสลิม เป็นตึกทรงรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้สูง 93 เมตร ติดกันกับมหา
วิหารเป็นลานสม้และน า้พ ุเพ่ือใชใ้นพิธีช  าระรา่งกายของชาวมสุลิม จากนัน้น าท่านชมภายนอกและถ่ายรูป
มหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่า (Seville Cathedral)  เริ่มสรา้งใน ค.ศ.1042 และสรา้งเสร็จ ค.ศ.1519 ซึ่งมี
ขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสาม รองจากมหาวิหารเซนตปี์เตอรท่ี์กรุงโรม และเซนตป์อลท่ีลอนดอน และใหญ่ท่ีสดุใน
สเปน สรา้งดว้ยศลิปะแบบโกธิค ภายในตกแตง่ไดอ้ย่างวิจิตรตระการตา สรา้งขึน้แทนท่ีตัง้ของสเุหรา่เดิม โดย
ตอ้งการใหย้ิ่งใหญ่แบบไม่มีใครเทียบเทียมได ้ในหอ้งเก็บทรพัยส์มบตัิล  า้คา่ มีทัง้ภาพเขียน เครื่องใชใ้นศาสน
พิธี ท่ีท ามาจากทองค าและเงินลว้นแลว้แต่ประเมินค่ามิได ้ตอนกลางโบสถเ์ป็นท่ีตัง้ของสุสานคริสโตเฟอร์
โคลมับสั ซึ่งสรา้งอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติยศ เป็นหีบศพหินอ่อนท่ีตัง้อยู่บนบ่าของรูปสลกัชายหนุ่ม 4 คน ซึ่ง
เป็นผูแ้ทนของราชอาณาจกัรของกษัตริยค์าธอลิคทัง้ 2 พระองคอ์นัไดแ้ก่ คสัตีล เลออน อาราก็อนและนาวาร์
เร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลางวัน 

 
 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

บ่าย น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัเมืองฟารู (Faro) เมืองทา่ท่ีส าคญัของโปรตเุกสโดยเมืองนีเ้ป็นเขตท่ีอยูท่างใตส้ดุของ
โปรตเุกส มีความส าคญัเพราะเป็นเมืองทา่ท่ีตดิกบัสเปน 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
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ทีพั่ก เดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก FARO  หรือเทยีบเท่า    
 

วันที ่8 ฟารู – ลากอส – ลิสบอน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ลากอส (Lagos) เป็นเมืองริมทะเลบท่ีอดุมไปดว้ยชายหาดงดงามทอดยาวอยู่ขา้งทาง โดย
เมืองแหง่นีต้ัง้อยูใ่นแควน้แอลการแ์ละเคยเกิดแผน่ดนิไหวเสียหายหนกัในปี 1755 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เอโวล่า (Evora) เมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมขององคก์ารยเูนสโก เมืองนีย้งัคงไดร้บัการ

ดแูลรกัษารอ่งรอยของสถาปัตยกรรม ท่ีมีมาตัง้แตส่มยัโรมนั ชมวัดโรมันแห่งเอโวร่า (Roman Temple) วดั
ซึ่งมีเอกลกัษณข์องโรมนัแสดงถึงศกัดานภุาพของอาณาจกัรโรมนัในอดีตท่ีไดแ้ผ่ขยายมาถึงโปรตเุกส  น าท่าน
เดินทางสู่จัตุรัสกิรัลโด (Giraldo Square) ศนูยก์ลางส าคญัของเมือง และเป็นท่ีตัง้ของลานน า้พท่ีุสรา้งแบบ
ศิลปะยุคเรอเนสซองอิสระให้ท่านเดินเล่นและถ่ายภาพความประทับใจและเลือกซือ้สินคา้ตาอัธยาศัย  
หลงัจากนัน้ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางตอ่ไปยงักรุงลิสบอน (Lisbon)  เมืองหลวงประเทศโปรตเุกส 
นครเก่าแก่นครหนึ่งในยโุรป ทัง้ ยงัเป็นเมืองทา่ท่ีส าคญั และเป็นศนูยก์ลาง ทางการเมือง การคา้ อตุสาหกรรม 
พรอ้มทัง้ยงัเป็นอทุยานนครท่ีเขียวชอุม่รม่รื่น 

ค ่า รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพั่ก เดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก MERCURE LISBOA ALMADA หรือเทยีบเท่า    

 

วันที ่9 
ลิสบอน – แหลมโรกา – ซินทรา – ลิสบอน – เข้าชมมหาวิหารเจอโร นิ
โม - สนามบนิ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดท่ีเป็นปลายดา้นตะวนัตกสุดของทวีปยุโรป ซึ่งท่าน

สามารถซือ้ใบประกาศนียบัตร (Certificate) เป็นท่ีระลึกในการมาเยือน ณ ท่ีแห่งนี ้จากนัน้เดินทางสู่เมืองซิ
นทรา (Sintra) อีกหนึ่งเมืองตากอากาศยอดนิยมของนกัท่องเท่ียว เป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัท่ีสวยงามท่ีไดร้บั
การรบัรองจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ความรม่รื่นของเขตอทุยานเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจในวนัหยุด
ของชาวเมือง เป็นอีกเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีค่อนข้างมีความโดดเด่นของแควน้แกรนดล์ิสบอนประเทศ
โปรตเุกส 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (ชิมทารต์ไข่โปรตุเกส) 
บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านกลบักรุงลิสบอนน าท่านเข้าชมมหาวิหารเจอโร นิโม (Jeronimos Monastry) ท่ี

สรา้งขึน้เพ่ือเป็นเกียรติแก่ วาสโกดากามา ท่ีเดินทางสู่อินเดียเป็นผลส าเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จดัเป็นผลงานอนั
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เย่ียมยอดของงานสถาปัตยกรรมท่ีเรียกกนัว่ามานูเอลไลน ์(Manueline) ใชเ้วลาก่อสรา้งทัง้สิน้ถึง 70 ปี จึง
แลว้เสรจ็สมบรูณ ์และไดร้บัการรบัรองจากองคก์ารยเูนสโกว่าใหเ้ป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage) 

18.00 น. น าเดินทางสู่สนามบินกรุงลิสบอน เพ่ือใหท้่านมีเวลาในการท า คืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการ
เลือกซือ้สินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

20.45 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพดว้ยเท่ียวบิน EK194 
** คณะเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 08 เม.ย.63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 21.15 น.และถึงดไูบ เวลา 08.05 น. **  
 

วันที ่10 กรุงเทพฯ   
08.15 น. เดนิทางถึงสนามบนิดไูบรอเปล่ียนเครื่อง 
09.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบิน EK 372 

** คณะเดินทางวนัท่ี 08-17 เม.ย.63 / 25 เม.ย.-04 พ.ค.63 และ 04-13 พ.ค.63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 
09.40 น.และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น. **  
** คณะเดนิทางวนัท่ี 16-25 ม.ิย.63 ออกเดนิทาง เวลา 09.40 น.และถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.15 น. **  

18.40 น. คณะเดนิทางกลบัถึง สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 
 ****************************************************************************************************** 
  

ราคาแนะน าเพยีง 
HILIGHTS OF SPAIN & PORTUGAL  

10 DAYS 7 NIGHTS โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

27 ม.ค. – 05 ก.พ. 63 52,900.- 52,900.- 52,900.- 31,900.- 7,900.- 

02 – 11 มี.ค. 63 53,900.- 53,900.- 53,900.- 32,900.- 7,900.- 

16 – 25 มี.ค. 63 53,900.- 53,900.- 53,900.- 32,900.- 7,900.- 

08 – 17 เม.ย. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 44,100.- 10,900.- 

25 เม.ย.–04 พ.ค. 63 67,900.- 67,900.- 67,900.- 46,900.- 10,900.- 

04 – 13 พ.ค. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 38,900.- 10,900.- 

16 – 25 พ.ค. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 38,900.- 10,900.- 
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โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซา่ในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสเปน (ผู้ยื่นวีซ่าต้องช าระเงินตรงกับศูนยย์ื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (20 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 ยโูร) 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จริง 
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ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซา่ที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทาง
บริษัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
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5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สเปน)  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ  

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ BLS International 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่ หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

                                                                                        

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 
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1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออม

ทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา 

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 30 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีม่

ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

3.3  หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดชือ่-สกลุ ใหต้รงตาม

หนา้พาสปอรต์ ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกันกับบัญชอีอมทรัพยใ์นขอ้ 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 ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 30 วนั 

หลังจากธนาคารออกให ้  

     3.4.2ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย และตอ้ง

เป็นบญัชเีดยีวกนั กบัทีอ่อก BANK GUARANTEE 
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     3.4.3. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

     3.4.4.ตอ้งใชส้ตูบิตัรเทา่นัน้ 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, วนัเริม่ท างาน  

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีและในกรณีออกคา่ใชจ่า่ยใหพ้อ่ แม ่หรอื พอ่ แม ่ออก

คา่ใชจ้า่ยให)้ 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์ ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางไปกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร
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ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสเปน 
 
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

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

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

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

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………….……………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ………………………………………………………………………….………………  

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

7. สญัชาตปัิจจบุัน ...........................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน……….………….…….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

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

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

 

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่.............................ถงึวนัที.่............................................. 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

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

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 
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   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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