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เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ  
วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – ปอรโ์ต ้– โกอิมบรา 
วนัท่ี 3. โกอิมบรา – ฟาติมา – แหลมโรกา – ซินทรา – ลสิบอน 
วนัท่ี 4. ลสิบอน – ลากอส – ฟารู 
วนัท่ี 5. ฟารู – ลอ่งเรอืชมถ า้และปลาโลมา  –  เซบียา่ 
วนัท่ี 6. เซบียา่ – กอรโ์ดบา – โทเลโด – มาดรดิ 
วนัท่ี 7. มาดรดิ – เซโกเบีย – มาดรดิ 
วนัท่ี 8. มาดรดิ – บารเ์ซโลนา่ – Outlet 
วนัท่ี 9. บารเ์ซโลนา่ – สนามบิน – ดไูบ 
วนัท่ี 10. ดไูบ – กรุงเทพฯ  
 

วันที ่1 กรุงเทพฯ 
00.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคานเ์ตอร ์T สายการบินเอ

มิเรตส ์โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

วันที ่2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – ปอรโ์ต้ – โกอิมบรา 
03.30 น. ออกเดินทางสูป่อรโ์ต ้โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 377 
06.55 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 
09.15 น. ออกเดินทางสูป่อรโ์ต ้โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 197 
14.30 น. ถึงสนามบินสนามบินฟรานซิสโก้ ซา คารเ์นโร เมืองปอร์โต้ ประเทศโปรตุเกส (เวลาทอ้งถ่ินช้ากว่า

ประเทศไทย 7 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 6 ชั่วโมงในวนัท่ี 29 มีนาคม 2563) ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง
และศุลกากร ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองปอรโ์ต้ซึ่งเป็น
เมืองใหญ่อันดบัสองของประเทศโปรตุเกสตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเรื่องการผลิต
ไวน ์หรอื ปอรโ์ตไ้วนด์ว้ยและนอกจากนัน้เมืองนีย้งัไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1996 อีกดว้ย 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านชมย่านจัตุรัสกลางเมือง Praça dos Liberdade ประกอบดว้ยอาคารสวยงามท่ีเป็นท่ีท าการของ

ธนาคารและโรงแรม และศาลาวา่การเมือง ชมสถานีรถไฟ São Bento ซึ่งภายในมีการตกแต่งดว้ยกระเบือ้ง
เขียนสีท่ีมีลวดลายสีน า้เงิน ท่ีเลา่เรื่องราวของชาวโปรตุเกส แวะถ่ายรูปกับโบสถ ์Sé de Porto ท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
ของเมือง อายุกว่าพันปี โบสถแ์ห่งนีเ้ป็นท่ีจัดงานอภิเษกสมรสของกษัตริย ์João ท่ี 1 บิดาของเจา้ชายเฮนรี่ ผู ้
บุกเบิกการเดินเรอือนัยิ่งใหญ่ของโปรตเุกส สรา้งอยูบ่นเนินท่ีสามารถมองเห็นทิวทศันข์องเมือง จากนัน้เดินทาง
สูเ่มืองโกอิมบรา (Coimbra) อีกเมืองหนึ่งท่ีส  าคญัของโปรตเุกส 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั TRYP HOTEL หรอืเทียบเทา่  

 

วันที ่3 โกอิมบรา – ฟาตมิา – แหลมโรกา – ซินทรา – ลสิบอน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูเ่มืองฟาติมา (Fatima) ซึงเป็นอีกเมืองหนึ่งท่ีมีความส าคญัของครสิตศ์าสนิกชน น าท่านชม
โบสถแ์ม่พระฟาติมา (The Lady of Fatima Basilica) ซึ่งเป็นโบสถโ์รมนัคาทอลกิ ก่อสรา้งในปี 1928 – 1953 
ชมรูปป้ันพระแม่มาร ีท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นหนึ่งในหลายเสน้ทางของครสิตศ์าสนิกชนในการแสวงบุญ ท่ีมี
ความเช่ือว่าพระแม่มารไีดเ้คยปรากฏตวัใหเ้ด็กนอ้ย 3 คนไดเ้ห็นเป็นครัง้แรกท่ีแอบหลบภยัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 
และไดบ้อกกบัเด็กทัง้สามคนถึงเหตผุลท่ีพระองคล์งมาจากสวรรค ์เพื่อใหล้เูซีย ไดบ้นัทึกไวถ้ึงค าท านายและค า
สอนของพระแม่มาร ีซึ่งเหตกุารณต์า่งๆท่ีลเูซียไดบ้นัทกึไวก็้ลว้นเป็นความจรงิท่ีปรากฏขึน้มาภายหลงั 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย พาท่านเดินทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดท่ีเป็นปลายดา้นตะวันตกสุดของทวีปยุโรป ซึ่งท่าน

สามารถซือ้ใบประกาศนียบัตร (Certificate) เป็นท่ีระลกึในการมาเยือน ณ ท่ีแห่งนี  ้จากนัน้เดินทางสูเ่มืองซิ
นทรา (Sintra) อีกหนึ่งเมืองตากอากาศยอดนิยมของนกัทอ่งเท่ียว เป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัท่ีสวยงามท่ีไดร้บัการ
รบัรองจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ความรม่รื่นของเขตอุทยานเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจในวนัหยุดของ
ชาวเมือง เป็นอีกเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีค่อนข้างมีความโดดเด่นของแคว้นแกรนด์ลิสบอน ประเทศ
โปรตุเกส  น าท่านเดินทางต่อไปยงักรุงลิสบอน (Lisbon) เมืองหลวงประเทศโปรตุเกส นครเก่าแก่นครหนึ่งใน
ยโุรป ทัง้ ยงัเป็นเมืองทา่ท่ีส  าคญั และเป็นศนูยก์ลาง ทางการเมือง การคา้ อุตสาหกรรม พรอ้มทัง้ยงัเป็นอุทยาน
นครท่ีเขียวชอุ่มรม่รื่น  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั RAMADA LISBON หรอืเทียบเทา่   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

วันที ่4 ลิสบอน – ลากอส – ฟารู 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านถ่ายภาพกับอนุสาวรียด์ิสคัฟเวอร่ี สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่งการ
สิน้พระชนม์ของเจ้าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร  ์แวะถ่ายรูปกับหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดิมสรา้งไว้
กลางน า้เพื่อเป็นป้อมรกัษาการณ์ดูแลการเดินเรือเขา้ออก เป็นจุดเริ่มตน้ของการเดินเรือออกไปส ารวจ และ
คน้พบโลกของ วาสโก ดากามา นกัเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลนท่ี์สวยงาม 
น าเข้าชมมหาวิหารเจอโร นิโม  (Jeronimos Monastry) ท่ีสรา้งขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก่ วาสโกดากามา ท่ี



  5  
PORTUGAL & SPAIN โปรตเุกส & สเปน  10D 7N BY EK                                                                            AEU107-78 

 

เดินทางสูอิ่นเดียเป็นผลส าเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอันเยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมท่ีเรยีกกันว่า
มานูเอลไลน์ (Manueline) ใชเ้วลาก่อสรา้งทัง้สิน้ถึง 70 ปี จึงแลว้เสร็จสมบูรณ์ และได้รับการรับรองจาก
องคก์ารยูเนสโกว่าให้เป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage) 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินไปเมืองลากอส (Lagos) ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องประเทศโปรตุเกส ริมฝ่ังแม่น า้ Rio Bensafrim ตัว

เมืองเก่าถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 16 และพืน้ถกูปดูว้ยหินสี่เหลี่ยมอยา่งสวยงาม นอกจากนี ้
ยงัเป็นเมืองท่ีมีชายหาดและหนา้ผาท่ีงดงามมากมาย เสรจ็แลว้น าทา่นเดินทางตอ่ไปยงัเมืองฟารู (Faro) เมือง
ทา่ท่ีส  าคญัของโปรตุเกสโดยเมืองนีเ้ป็นเขตท่ีอยู่ทางใต้สดุของโปรตุเกส มีความส าคญัเพราะเป็นเมืองท่าท่ีติด
กบัสเปน เมืองนีเ้ป็นเมืองริมทะเลตากอากาศอันโด่งดงัของประเทศและเป็นท่ีนิยมท่ีนกัทอ่งเท่ียวมกัมาพกัผอ่น 
ใหท้า่นไดถ้่ายรูปกบัปา้ยเมืองฟารูสญัลกัษณท่ี์มีช่ือเสยีงของเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก 

 
น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั FARO HOTEL หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่5 ฟารู – ล่องเรือชมถ า้และปลาโลมา  –  เซบีย่า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองอัลบูเฟย์รา (Albufeira) เพื่อล่องเรือชมถ ้าและปลาโลมา (Cave & Dolphin 

Watching Cruise) อีกหนึ่งความประทบัใจ ลอ่งเรอืชมปลาโลมาท่ีว่ายน า้เลน่อยูใ่นมหาสมทุรแอตแลนติก ทา่น
จะไดเ้พลดิเพลนิกบัความนา่รกัของปลาโลมาแสนรู ้รวมถึงชมความสวยงามของถ า้ หนา้ผา ซุม้หิน ท่ีถกูกดัเซาะ



  6  
PORTUGAL & SPAIN โปรตเุกส & สเปน  10D 7N BY EK                                                                            AEU107-78 

 

ดว้ยน า้ทะเล เกิดเป็นรูปรา่งแปลตา และ สวยงาม องคป์ระกอบรอบดา้นท่ีลงตวั ทัง้น  า้ทะเลสีครามและผาหินท่ี
รวมอยูด่ว้ยกนัซึ่งท าใหภ้าพออกมาสวยงามและลงตวัยิ่งขึน้ (ระยะเวลาในการเดินเรือของแต่ละวัน ขึ้นอยู่
กับสภาพอากาศ,แรงลม,กระแสน ้าขึ้นและน ้าลงในทะเลของวันน้ันๆ ปกติจะใช้เวลาในการล่องเรือ
ประมาณ 2 ช่ัวโมง, ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้ หากในกรณีที่ไม่พบฝูงปลาโลมา, กรณีไม่สามารถ
ล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนค่าใช้จ่าย 35 EURO) 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสูเ่มืองเซบีย่า (Seville) เป็นเมืองใหญ่อันดบั 4 ของสเปน  ชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza 

De Espana) ท่ีสรา้งขึน้เมือปี ค.ศ. 1982 เป็นกลุ่มอาคารรูปครึ่งวงกลมซึ่งรวมความเป็นสถาปัตยกรรมแบบ
สเปนท่ีเรยีงตอ่กนัเป็นแนวยาวสวยงามยิ่งนกั แตล่ะซุม้โคง้ประตูมีตราประจ าจงัหวดัไลเ่รยีงตามตวัอกัษร อิสระ
ใหท้่านเก็บภาพความงามรอบบรเิวณ น าท่านถ่ายรูปกับหอคอยฆีรัลดา (Giralda Tower) หอศกัด์ิสทิธ์ิแห่ง
นีเ้ป็นหอคอยท่ีสรา้งขึน้โดยชาวมสุลมิ เป็นตกึทรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผา้สงู 93 เมตร ติดกนักับมหาวิหารเป็นลานสม้
และน า้พุ เพื่อใชใ้นพิธีช าระรา่งกายของชาวมุสลิม จากนัน้น าท่านชมภายนอกและถ่ายรูปมหาวิหารแห่ง
เมืองเซบีย่า (Seville Cathedral) เริ่มสรา้งใน ค.ศ.1042 และสรา้งเสรจ็ ค.ศ.1519 ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดบั
สาม รองจากมหาวิหารเซนตปี์เตอรท่ี์กรุงโรม และเซนตป์อลท่ีลอนดอน และใหญ่ท่ีสดุในสเปน สรา้งดว้ยศิลปะ
แบบโกธิค ภายในตกแต่งไดอ้ยา่งวิจิตรตระการตา สรา้งขึน้แทนท่ีตัง้ของสเุหรา่เดิม โดยตอ้งการใหย้ิ่งใหญ่แบบ
ไม่มีใครเทียบเทียมได ้ในหอ้งเก็บทรพัยส์มบัติล  า้ค่า มีทัง้ภาพเขียน เครื่องใชใ้นศาสนพิธี ท่ีท  ามาจากทองค า
และเงินลว้นแลว้แต่ประเมินค่ามิได ้ตอนกลางโบสถ์เป็นท่ีตัง้ของสุสานคริสโตเฟอรโ์คลมับัส ซึ่งสรา้งอย่าง
ยิ่ งใหญ่สมเกียรติยศ เป็นหีบศพหินอ่อนท่ีตั้งอยู่บนบ่าของรูปสลักชายหนุ่ม 4 คน ซึ่งเป็นผู้แทนของ
ราชอาณาจกัรของกษัตรยิค์าทอลกิทัง้ 2 พระองคอ์นัไดแ้ก่คสัตีล เลออน อาราก็อนและนาวารเ์ร 

ค ่า 
ที่พัก 

รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั VIA SEVILLE HOTEL หรอืเทียบเทา่ 
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วันที ่6 เซบีย่า – กอรโ์ดบา – โทเลโด – มาดริด 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางต่อสู ่เมืองกอรโ์ดบา(Cordoba) เมืองท่ีสวยงามในแบบมูเดฆารแ์ละเป็นเมืองท่ีเจริญรุง่เรือง
ท่ีสดุในยคุท่ีมวัรป์กครอง 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสูเ่มืองโทเลโด (Toledo) เมืองแห่งนีต้ัง้อยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน องคก์าร

ยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้มืองนีเ้ป็นแหลง่มรดกโลกอีกดว้ย มีทศันียภาพท่ีสวยงาม เน่ืองจากมีแม่น  า้เทกสั ไหลผา่น 
 น าท่านเขา้ชมมหาวิหารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) เน่ืองจากเป็นวิหารท่ีใหญ่เป็นอันดบั 2 ของสเปน 

รองจากวิหารเมืองเซบีญ่า ท่ีสรา้งตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 13  ความงดงามอลงัการสไตลโ์กธิก ภายในมหาวิหารมีการ
ตกแตง่อยา่งงดงามวิจิตรดว้ยไมแ้กะสลกัและภาพสลกัหินอ่อน จากนัน้น าทา่นเดินทางสูก่รุงมาดริด (Madrid) 
เมืองหลวงของประเทศสเปน ตัง้อยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอัน
ทนัสมัยล  า้ยุค ท่ีซึ่งกษัตริยฟิ์ลลิปท่ี 2 ไดท้รงยา้ยท่ีประทบัจากเมืองโทเลโดมาท่ีน่ี และประกาศใหม้าดริดเป็น
เมืองหลวงใหม่ ยกเวน้ในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมืองมาดรดิไดช่ื้อว่าเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสดุแห่ง
หนึ่งในโลก และสงูสดุแหง่หนึ่งในยโุรป 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก 

 
น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั FC VILLALBA หรอืเทียบเทา่ 
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วันที ่7 มาดริด – เซโกเบีย – มาดริด 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูเ่มืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองท่องเท่ียวอีกเมืองหนึ่งของสเปน องคก์าร UNESCO ยงัได้
ขึน้ทะเบียนใหเ้มืองนีเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985 ชมรางส่งน ้าโรมัน (Acueducto de Segovia) ท่ีสรา้งขึน้
ตัง้แต่ศตวรรษท่ี 1 โดยไม่มีการใช้กาวหรือวัสดุเช่ือมหินแต่ละก้อนแต่อย่างใด จึงได้รบัการยกย่องว่าเป็น
สิ่งก่อสรา้งทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันท่ีส  าคัญท่ีสดุของสเปน และยังมีสภาพสมบูรณ์ท่ีสดุอีกดว้ย รางส่งน า้
ประกอบขึน้จากหินแกรนิตกว่า 25,000 กอ้น มีความยาว 818 เมตร มีโคง้ 170 โคง้ จุดท่ีสงูท่ีสดุสงูถึง 29 เมตร 
จุดเริ่มตน้ของรางส่งน า้นี ้เริ่มตัง้แต่นอกเมือง แลว้ล  า เลียงส่งน า้เขา้มาในเมือง รางส่งน า้แห่งนีถื้อไดว้่าเป็น
สญัลกัษณข์องเมืองเซอโกเบีย และเป็นไฮไลทห์ลกัของเมือง น าทา่นเดินเลน่ในเขตเมืองเก่า ซึ่งเต็มไปดว้ยสนิคา้
นานาชนิดตลอดสองขา้งทาง 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง(หมูหันสเปน) 
บ่าย น าทา่นเขา้ชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) ซึ่งตัง้อยูบ่นเนินเขาริมฝ่ังแม่น า้แมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่า

อลงัการไม่แพพ้ระราชวงัใดในทวีปยโุรป พระราชวงัหลวงแหง่นีถ้กูสรา้งในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหินทัง้หลงัในสไตล์
บาโรค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆกว่า 2,830 หอ้ง ซึ่ง
นอกจากจะมีการตกแต่งอยา่งงดงามแลว้ ยงัเป็นคลงัเก็บภาพเขียนชิน้ส  าคญัท่ีวาดโดยศิลปินในยคุนัน้ รวมทัง้
สิ่งของมีคา่ตา่งๆอาทิ พดัโบราณ, นาฬิกา, หนงัสอื, เครื่องใช,้ อาวธุ (หากไม่สามารถเข้าชมพระราชวังหลวง
มาดริดได้ เนืองจากมีพระราชพิธีภายในหรือตั๋วเต็ม ทางบริษัทขอน าท่านชม Royal Palace of 
Aranjuez เป็นการทดแทน) จากนัน้น าท่านชมอุทยานหลวงท่ีมีการเปลี่ยนพันธุ์ไมทุ้กฤดูกาล ชมอนุสาวรีย์
เซอรแ์วนเตส กวีเอกชาวสเปนท่ีตัง้อยูเ่หนืออนสุาวรยีด์อนกิโฆเตใ้นสวนสาธารณะ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก 

 
น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั FC VILLALBA หรอืเทียบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  9  
PORTUGAL & SPAIN โปรตเุกส & สเปน  10D 7N BY EK                                                                            AEU107-78 

 

วันที ่8 มาดริด – บารเ์ซโลน่า – Outlet 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูเ่มืองบารเ์ซโลน่า (Barcelona) นครใหญ่แหง่คาตาลนัยา และเมืองส  าคญัอนัดบั 2 ของสเปน 
โดยรถไฟความเร็วสูง AVE ( Alta Velocidad Española) ซึ่งบรหิารงานโดยการรถไฟสเปน รถไฟขบวนนีว้ิ่ง
ดว้ยความเรว็ 310 กิโลเมตรตอ่ชั่วโมง    

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนั้นน าท่านสู่ Las Rozas Village Outlet อิสระให้ท่านเดินเล่นเลือกซือ้สินค้ากว่ารอ้ยรา้นคา้ อาทิเช่น 

Amani, Barbour, Coach, Diesel, Furla, Onisuka Tiger,Polo Ralph lauren, Hugo Boss, Samsonite, 
Camper, Burbury, Superdry, Tag Heuer, Bvlgari, Calvin Klein ฯลฯ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั AC HOTEL SANT CUGAT หรอืเทียบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

วันที ่9 บารเ์ซโลน่า – สนามบิน – ดูไบ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชมภายในโบสถซ์ากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia) โบสถศ์กัด์ิสิทธ์ิสญัลกัษณ์ของเมือง 
โดยฝีมือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี สถาปนิกชาวคาตาลนั เป็นผลงานท่ีเรียกว่า โมเดิรน์นิสโม เป็นงาน
ศิลปะเฉพาะถ่ินและเป็นอารต์นูโวท่ีมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั โดยเริ่มสรา้งตัง้แต่ปี 1882 แมก้ระทัง้จนถึงปัจจุบนัก็
ยงัสรา้งไม่แลว้เสร็จ ถึงกระนัน้องคก์ารยูเนสโก ก็ไดจ้ดัใหเ้ป็นมรดกโลก โดยมหาวิหารมีลกัษณะสถาปัตยกรรม
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โดดเดน่แปลกตาไม่เหมือนท่ีใดในโลก น าทา่นเขา้ชมปารค์ กูเอล (Parque Guell) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ี
โชวผ์ลงานอนัโดดเดน่ทางดา้นสถาปัตยกรรมของอันตอนี เกาดี สิ่งปลกูสรา้งต่าง ๆ ท่ีถกูลอ้มรอบดว้ยความรม่
รื่นของตน้ไม้ ดว้ยรูปแบบของสถาปัตยกรรมงานกระเบือ้งท่ีเนน้รูปทรงธรรมชาติในสีสนัท่ีตัดกัน ดูโดดเด่น 
แปลกตา และเป็นเอกลกัษณอ์ยา่งมาก ซึ่งไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าเดินทางสูส่นามบินเอล ปรัต (BCN) เมืองบารเ์ซโลนา่ เพื่อใหท้า่นมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) 

และมีเวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 
22.40 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 188 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่10 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
07.35 น. ถึงสนามบินเมืองดไูบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 
09.40 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ  โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบนิที่ EK 372 
18.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

***คณะเดินทางตั้งวันที่ 26 พ.ค. 63 เป็นต้นไปจะถึงกรุงเทพ เวลา 19.15 น.***   
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ราคาแนะน าเพยีง  

PORTUGAL & SPAIN โปรตุเกส & สเปน 10 วัน 7 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

04 เม.ย. – 13 เม.ย. 63 69,900 69,900 69,900 49,100 13,900 

11 เม.ย. – 20 เม.ย. 63 75,900 75,900 75,900 49,100 13,900 

25 เม.ย. – 04 พ.ค. 63 69,900 69,900 69,900 49,100 13,900 

25 พ.ค. – 03 มิ.ย. 63 65,900 65,900 65,900 46,100 13,900 

29 มิ.ย. – 08 ก.ค. 63 65,900 65,900 65,900 46,100 13,900 

13 ก.ค. – 22 ก.ค. 63 65,900 65,900 65,900 46,100 13,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 วนันับจาก

วนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุก

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้ง

ไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่เตมิกับทาง

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

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง, ค่าน า้หนักเกินจาก

ทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่า
กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศสเปน (ประมาณ 3,000 บาท ช าระพรอ้มเงินมดัจ า) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (20 EURO) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 EURO) 
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เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของ
สถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบ
ลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าท่ีคอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดึง
เลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ านักหรือ
ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต  ่ากวา่ 6 เดือน ผูเ้ดนิทาง
ตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทดว้ย เน่ืองจาก
ประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนงัสือเดนิทาง ตอ้งเหลือวา่ง
ส าหรบัตดิวีซ่าไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ
พาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอ
สงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและช่วงเวลา
เดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง 
และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้
(น า้หนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับ
ทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนท่ี 

บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดนิทางในคณะเดียวกนับรษัิท
ตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดนิทางของท่าน  ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว 
และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่่าน) และท่านไดช้  าระคา่ทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ 
ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและคา่บรกิารย่ืนวีซ่า / คา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ หรือค่าตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออก
ตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิท

ของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพั กแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็น 
ผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไมมี่อ่างอาบน า้ 

ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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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 าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้ง

เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะ

มเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้

ข ้อก าหนดนี้รวมไปถึงผู ้เด ินทางที่ถ ือพาสปอรต์ต่างชาติ

ดว้ย*** 
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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

ใหม)่ 

3.3  หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดชือ่-สกลุ ใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์ ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกนักับบัญชอีอมทรัพยใ์นขอ้ 3.1 

3.4 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.4. 1ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบชุือ่

เจา้ของบัญช ี(บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลที่

เจา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายืน่

ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 30 วัน หลังจาก

ธนาคารออกให ้  

     3.4.2ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืนของบุคคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย และตอ้งเป็น

บญัชเีดยีวกนั 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 
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บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

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 

- 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
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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 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทาง

สถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสเปน 

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

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

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ………………………………………………………………………….………………  

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

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

8. เพศ   ชาย         หญงิ 
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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)......................................... 
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**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    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 

 
 
 
 
 
 
 

 


