
 

 

รหัสทัวร  1900372 
ทัวรสเปน โปรตุเกส 10 วัน 7 คืน (EK) 
ชมโบสถซากราดาแฟมิเลีย  ต่ืนตากับรางสงน้ําโรมัน  ชอปปم�งแบรนดเนมที่ La Roca 
Village Outlet  เขาชมพระราชวังหลวง  ชมแหลมโรกา  ชมระบําฟลามิงโก   
ชิมเมนูทองถิ่นขาวผัดสเปน หมูหันสเปน 
 

 
 
 
 
 



 

 

 โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพ  
22.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 9 

เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – บารเซโลนา –  เขาชมโบสถซากราดา แฟมิเลยี –  
เขาชมปารค กูเอล 

01.35 น. ออกเดินทางสูบารเซโลนา โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 385 
04.45 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปล่ียนเคร่ือง 
08.15 น. ออกเดินทางตอสูบารเซโลนา ประเทศสเปน โดยเที่ยวบิน EK 185 
13.25 น. ถึงสนามบินสนามบินเอล ปรัต (BCN) เมืองบารเซโลนา ประเทศสเปน (เวลาทองถิ่นชา

กวาประเทศไทย 6 ช๋ัวโมง และจะเปล่ียนเปน 5 ช๋ัวโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) ผาน
ขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 
จากน้ันเดินทางสูเมืองบารเซโลนา (Barcelona) นครใหญแหงคาตาลันยา และเมือง
สําคัญอันดับ 2 ของสเปน นําทานเขาชมภายในโบสถซากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada 
Familia)  โบสถศักด์ิสิทธิ์สัญลักษณของเมือง โดยฝมือการออกแบบของ อันตอนี เกา
ดี สถาปนิกชาวคาตาลัน เปนผลงานที่เรียกวา โมเดิรนนิสโม เปนงานศิลปะเฉพาะถิ่นและ
เปนอารตนูโวที่มเีอกลักษณเฉพาะตัว โดยเร่ิมสรางตั้งแตป 1882 แมกระทั้งจนถึงปจจบัุน
ก็ยังสรางไมแลวเสรจ ถึงกระน้ันองคการยูเนสโก ก็ไดจัดใหเปนมรดกโลก โดยมหาวิหารมี
ลักษณะสถาปตยกรรมโดดเดนแปลกตาไมเหมือนที่ใดในโลก นําทานเขาชมปารค กูเอล 
(Parque Guell) สวนสาธารณ ะขนาดใหญ ที่ โชว ผลงานอันโดดเด นทางด าน
สถาปตยกรรมของอันตอนี เกาดี สิ่งปลูกสรางตาง ๆ ที่ถูกลอมรอบดวยความรมร่ืนของ
ตนไม ดวยรูปแบบของสถาปตยกรรมงานกระเบ้ืองที่เนนรูปทรงธรรมชาติในสีสันที่ตัดกัน 
ดูโดดเดน แปลกตา และเปนเอกลักษณอยางมาก ซึ่งไดรับการยกยองใหเปนมรดกโลก
จากองคการยูเนสโก 

ค่ํา  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  เดินทางเขาสูที่พัก FRONTAIR CONGRESS  หรือเทียบเทา 
 

วนที่ 3  เนินเขา Montjuïc – La Roca Village Outlet – ซาราโกซา 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

บาย นําทานออกเดินทางสู เมืองซาราโกซา (Zaragoza) เมืองใหญศูนยกลางทางการศึกษา
และศาสนาของประเทศ และเปนเมืองที่อยูระหวางกลางของบารเซโลนา และ แมดริด มี
ความโดดเดนมากในเร่ืองของลกัษณะภูมปิระเทศทีม่คีวามแตกตางกัน ไมวาจะเปนหุบเขา 
ทะเลทราย ป�าหนาทึบ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  เดินทางเขาสูที่พกั DIAGONAL PLAZA หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 4 ซาราโกซา – เซอรโกเบีย – ชมรางสงน้ําโรมัน - มาดริด 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองทองเที่ยวอีกเมืองหน่ึงของสเปน 

องคการ UNESCO ยงัไดขึ้นทะเบียนใหเมืองน้ีเปนเมืองมรดกโลกในป 1985 ชมรางสง
น้ําโรมัน (Acueducto de Segovia) ที่สรางขึน้ต้ังแต ศตวรรษที่ 1 โดยไมมีการใชกาว
หรือวัสดุเช่ือมหินแตละกอนแตอยางใด จึงไดรับการยกยองวาเปนสิง่กอสรางทาง
วิศวกรรมโดยชาวโรมันที่สําคัญที่สดุของสเปน และยงัมีสภาพสมบูรณที่สุดอีกดวย รางสง
น้ําประกอบขึ้นจากหินแกรนิตกวา 25,000 กอน มคีวามยาว 818 เมตร มีโคง 170 โคง 
จุดที่สงูที่สุดสงูถึง 29 เมตร จุดเร่ิมตนของรางสงน้ําน้ี เร่ิมต้ังแตนอกเมือง แลวลําเลียงสง
น้ําเขามาในเมือง รางสงน้ําแหงน้ีถอืไดวาเปนสัญลักษณของเมืองเซอโกเบีย และเปน
ไฮไลทหลกัของเมือง นําทานเดินเลนในเขตเมอืงเกา ซึง่เตม็ไปดวยสินคานานาชนิดตลอด
สองขางทาง 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (หมูหันสเปน) 

 นําทานขึ้นสูจุดชมวิวของเมืองที่  เนินเขา Montjuïc เปนเนินเขาในบารเซโลนาที่มี
ทัศนียภาพอันงดงาม ทางดานตะวันออกของเนินเขายังมีหนาผาสูงชันซึ่งทําหนาที่เปนดั่ง
กําแพงเมือง สวนดานบนเปนที่ ต้ังของป�อมปราการหลายแหง นําทานสู La Roca 
Village Outlet เชิญทานชอปปم�งสินคาแบรนดเนมช้ันนํามากมาย 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  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 



 

 

บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงมาดริด (Madrid) เมืองหลวงของประเทศสเปน ตัง้อยูใจ
กลางแหลมไอบีเรียน ในระดบัความสงู 650 เมตร เปนมหานครอันทนัสมัยลํ้ายคุ ที่ซ่ึง
กษตัริยฟลลิปที ่2 ไดทรงยายที่ประทับจากเมอืงโทเลโดมาที่น่ี และประกาศใหมาดริดเปน
เมืองหลวงใหม ยกเวนในชวงประมาณป ค.ศ. 1601-1607 เมืองมาดริดไดช่ือวาเปน
เมืองหลวงที่สวยที่สดุแหงหน่ึงในโลก และสูงสดุแหงหน่ึงในยุโรป นําทานเที่ยวชมกรุงแมด
ริด ที่มีสถาปตยกรรมที่สวยงามอยูมากมาย ทัง้อนุสาวรียน้ําพุไซเบเลส (The Cibeles 
Fountain) ต้ังอยูที่จตุัรัสรัสซิเบเลส (Plaza de Cibeles)  ซึง่เปนวงเวียนสาํคญัและ
สวยที่สุดแหงหน่ึงของกรุงมาดริด  โดยบริเวณน้ี มีอาคารสวยงามและสําคัญ ประจาํอยูทัง้ 
4 มมุไดแก ธนาคารแหงชาติสเปน,กองบัญชาการทหารบก,ทีท่ําการใหญไปรษณีย 
ประตูชัยอาคาลา และศูนยวฒันธรรมทวีปอเมริกาโดยประตูชัยอาคาลา มาดริด 
(Splendid puerta de alcala) สรางขึ้นในป 1599 ประตูชัยแหงน้ีสรางขึ้นเพื่อถวาย
แดพระเจาชารลสที่ 3 ต้ังตระหงานทางตะวันออกของใจกลางเมือง ชมปลาซาเด
เอสปาญา (Plaza de espana)  เพื่อแวะถายรูปกับอนุสาวรียดอนกิโฆเต 
(Donquixote) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  เดินทางเขาสูที่พกั MELIA AVENIDA AMERICA หรือเทียบเทา 

 
 

วันที่ 5 พระราชวังหลวง – พลาซามายอร – โชวระบําฟลามินโก 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) ซึง่ต้ังอยูบนเนินเขารมิฝم�งแมน้ําแมน

ซานาเรส สวยงามโออาอลังการไมแพพระราชวังใดในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแหงน้ี
ถูกสรางในป ค.ศ. 1738 ดวยหินทั้งหลังในสไตลบาโรค โดยการผสมผสานระหวางศิลปะ
แบบฝร่ังเศสและอิตาเลียน ประกอบดวยหองตางๆกวา 2,830 หอง ซึง่นอกจากจะมกีาร
ตกแตงอยางงดงามแลว ยังเปนคลงัเก็บภาพเขียนช้ินสําคัญทีว่าดโดยศิลปนในยคุน้ัน 
รวมทัง้สิ่งของมคีาตางๆอาท ิพดัโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เคร่ืองใช, อาวุธ (หากไม
สามารถเขาชมพระราชวังหลวงมาดริดได เนืองจากมพีระราชพิธีภายในหรือตั๋วเต็ม ทาง
บริษัทขอนําทานชม Royal Palace of Aranjuez เปนการทดแทน) จากน้ันนําทานชม
อุทยานหลวงทีม่ีการเปล่ียนพันธุไมทุกฤดูกาล ชมอนุสาวรียเซอรแวนเตส กวีเอกชาวสเปน
ที่ต้ังอยูเหนืออนุสาวรียดอนกิโฆเตในสวนสาธารณะ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 



 

 

บาย 
 
 

นําทานสู พลาซา มายอร (Plaza Mayor of Madrid) ใกลเขตปูเอตาเดลซอล หรือ
ประตูพระอาทิตย ซึ่งเปนจัตุรัสใจกลางเมือง นับเปนจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน 
(กิโลเมตรที่ศูนย) และยังเปนศูนยกลางรถไฟใตดินและรถเมลทุกสาย นอกจากน้ียังเปน
จุดตัดของถนนสายสําคัญของเมืองที่หนาแนนดวยรานคาและหางสรรพสินคาใหญ
มากมาย นําทานแวะถายรูปกับ รูปปم�นหมีเกาะตนเชอร่ี (The bear and the cherry 
tree in Madrid) อันเปนสัญลักษณสําคัญอีกแหงของกรุงมาดริด อิสระใหทานเลือกซื้อ
สินคาตามอัธยาศัย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ขาวผัดสเปน)  
พรอมพรอมชมโชว ระบํา  ฟลามิงโก ศิลปะระบําสเปน หน่ึงในการแสดงที่ขึ้นช่ือลือชาไป
ทั่วโลกทั้งทวงทาการรายรําประกอบเสียงดนตรีที่เราใจสนุกสนาน 

ที่พัก  เดินทางเขาสูที่พกั  MELIA AVENIDA AMERICA หรือเทียบเทา   
 

วันที่ 6 มาดริด – โทเลโด – เขาชมมหาวิหารแหงโทเลโด -  กอรโดบา 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองโทเลโด (Toledo)  เมืองหลวงเกาของสเปน เมืองแหงน้ีต้ังอยูทาง

ภาคกลางของประเทศสเปน องคการยูเนสโกไดประกาศใหเมืองน้ีเปนแหลงมรดกโลกทาง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม มีทัศนีภาพที่สวยงาม โดยมีแมน้ําเทกัส ไหลผานเมือง 
ลักษณะผังเมืองโทเลโดเปนเอกลักษณที่นาช่ืนชมที่สุดของการจัดสรางเมืองโบราณอัน
สมบูรณแบบตัวเมืองรายลอมดวยเนินเขาประดุจกําแพงธรรมชาติดวยหุบผา 3 แหง 
จากน้ันนําทานเขาชมมหาวิหารแหงโทเลโด (Toledo Cathedral) เปนวิหารที่ใหญเปน
อันดับ 2 ของสเปน รองจากวิหารเมืองเซบีญา ที่สรางต้ังแตศตวรรษที่ 13  ความงดงาม
อลังการสไตลโกธิก ภายในมหาวิหารมีการตกแตงอยางงดงามวิจิตรดวยไมแกะสลักและ
ภาพสลักหินออน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางตอสู เมืองกอรโดบา(Cordoba) เมืองที่สวยงามในแบบมูเดกา

และเปนเมืองทีเจริญรุงเรืองที่สุดในยุคที่มัวรปกครอง 
ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  เดินทางเขาสูที่พกั AYRE CORDOBA หรือเทียบเทา  

   
วันที่ 7 กอรโดบา – เซบียา – ฟารู 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

 นําทานเดินทางสูเมืองเซบียา (Seville) เปนเมืองใหญอันดับ 4 ของสเปน  ชมปลาซาเด
เอสปาญา (Plaza De Espana) ที่สรางขึ้นเมือป ค.ศ. 1982 เปนกลุมอาคารรูปคร่ึง
วงกลมซึ่งรวมความเปนสถาปตยกรรมแบบสเปนที่เรียงตอกันเปนแนวยาวสวยงามยิ่งนัก 
แตละซุมโคงประตูมีตราประจําจังหวัดไลเรียงตามตัวอักษร อิสระใหทานเก็บภาพความ
งามรอบบริเวณ นําทานถายรูปกับหอคอยฆีรัลดา (Giralda Tower) หอศักดิ์สิทธิ์แหงน้ี
เปนหอคอยที่สรางขึ้นโดยชาวมุสลิม เปนตึกทรงรูปสีเ่หล่ียมผืนผาสูง 93 เมตร ติดกันกับ
มหาวิหารเปนลานสมและน้ําพุ เพื่อใชในพิธีชําระรางกายของชาวมุสลิม จากน้ันนําทาน
ชมภายนอกและถายรูปมหาวิหารแหงเมืองเซบียา (Seville Cathedral) เร่ิมสรางใน 
ค.ศ.1042 และสรางเสร็จ ค.ศ.1519 ซึ่งมีขนาดใหญเปนอันดับสาม รองจากมหาวิหาร
เซนตปเตอรที่กรุงโรม และเซนตปอลที่ลอนดอน และใหญที่สุดในสเปน สรางดวยศิลปะ
แบบโกธิค ภายในตกแตงไดอยางวิจิตรตระการตา สรางขึ้นแทนที่ต้ังของสุเหราเดิม โดย
ตองการใหยิ่งใหญแบบไมมีใครเทียบเทียมได ในหองเก็บทรัพยสมบัติลํ้าคา มีทั้ง
ภาพเขียน เคร่ืองใชในศาสนพิธี ที่ทํามาจากทองคําและเงินลวนแลวแตประเมินคามิได 
ตอนกลางโบสถเปนที่ต้ังของสุสานคริสโตเฟอรโคลัมบัส ซึ่งสรางอยางยิ่งใหญสมเกียรติยศ 
เปนหีบศพหินออนที่ ต้ังอยูบนบ่ าของรูปสลักชายหนุม 4 คน ซึ่งเปนผูแทนของ 
ราชอาณาจักรของกษัตริยคาธอลิคทั้ง  2 พระองคอันไดแกคัสตีล เลออน อาราก็อน และ
นาวารเร 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย 
 

นําทานเดินทางตอไปยังเมืองฟารู (Faro) เมืองทาที่สําคัญของโปรตุเกสโดยเมืองน้ีเปน
เขตที่อยูทางใตสุดของโปรตุเกส มีความสําคัญเพราะเปนเมืองทาที่ติดกับสเปน 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  เดินทางเขาสูที่พกั FARO  หรือเทียบเทา    

 
วันที่ 8 ฟารู – ซาเกรส – แหลมวินเซนท – ลากอส 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําท านเดิ นทางสู ซาเกรส (Sagres)  นําท านชมแหลมเซนท วิน เซนท  (Cape 

St.Vincent) แหลมที่ต้ังอยูสุดขอบตะวันตกเฉียงใตของประเทศโปรตุเกส ที่วากันวา
เปรียบเสมือนสุดขอบเขตของโลก เพราะเปนที่ๆ คริสโตเฟอร โคลัมบัส (Christopher 
Columbus) นักเดินเรือที่มีช่ือเสียงของโลกไดออกเดนิทางไปคนหาโลกใหมและเปนจุดที่
พระอาทิตยตกดินหายลับไปกับทองมหาสมุทร นําทานเดินทางสูลากอส (Lagos) เปน
เมืองริมทะเลบที่อุดมไปดวยชายหาดงดงามทอดยาวอยูขางทาง โดยเมืองแหงน้ีตั้งอยูใน
แควนแอลการและเคยเกิดแผนดินไหวเสียหายหนักในป 1755 



 

 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
 นําทานเดินทางสู เอโวลา (Evora) เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององคการยูเนสโก 

เมืองน้ียังคงไดรับการดูแลรักษารองรอยของสถาปตยกรรม ที่มีมาต้ังแตสมัยโรมัน ชมวัด
โรมันแหงเอโวรา (Roman Temple) วัดซึ่งมีเอกลักษณของโรมันแสดงถึงศักยานุภาพ
ของอาณาจักรโรมันในอดีตที่ไดแผขยายมาถึงโปรตุเกส  นําทานเดินทางสูจัตุรัสกิรัลโด 
(Giraldo Square) ศูนยกลางสําคัญของเมือง และเปนที่ต้ังของลานน้ําพุที่สรางแบบ
ศิลปะยุคเรอเนสซองอิสระใหทานเดินเลนและถายภาพความประทับใจและเลือกซื้อสินคา
ตาอัธยาศัย  หลังจากน้ันไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางตอไปยังกรุงลิสบอน (Lisbon)  
เมืองหลวงประเทศโปรตุเกส นครเกาแกนครหน่ึงในยุโรป ทั้ง ยังเปนเมืองทาที่สําคัญ และ
เปนศูนยกลาง ทางการเมือง การคา อุตสาหกรรม พรอมทั้งยังเปนอุทยานนครที่เขยีวชอุม
รมรื่น 

ค่ํา   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก  เดินทางเขาสูที่พกั MERCURE LISBOA ALMADA หรือเทียบเทา   
วันที่ 9  ลิสบอน – แหลมโรคา – ซินทรา – ลิสบอน – เขาชมมหาวิหารเจอโร นิโม - สนามบิน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดที่เปนปลายดานตะวันตกสุดของ

ทวีปยุโรป ซึ่งทานสามารถซื้อใบประกาศนียบัตร (Certificate) เปนที่ระลึกในการมา
เยือน ณ ที่แหงน้ี จากน้ันเดินทางสูเมืองซินทรา (Sintra) อีกหน่ึงเมืองตากอากาศยอด
นิยมของนักทองเที่ยว เปนที่ต้ังของพระราชวังที่สวยงามที่ไดรับการรับรองจากองคการ
ยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ความรมรื่นของเขตอุทยานเปนที่พักผอนหยอนใจในวันหยุดของ
ชาวเมือง เปนอีกเมืองที่มีสถาปตยกรรมที่คอนขางมีความโดดเดนของแควนแกรนด
ลิสบอนประเทศโปรตุเกส 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ชิมทารตไขโปรตุเกส) 
 ได เวลาอันสมควรนําท านกลับกรุงลิสบอนนําทานเขาชมมหาวิหารเจอโร นิโม 

(Jeronimos Monastry) ที่สรางขึ้นเพื่อเปนเกียรติแก วาสโกดากามา ที่เดินทางสู
อินเดียเปนผลสําเร็จ ในป ค.ศ.1498 จัดเปนผลงานอันเยี่ยมยอดของงานสถาปตยกรรมที่
เรียกกันวามานูเอลไลน (Manueline) ใชเวลากอสรางทั้งสิ้นถึง 70 ป จึงแลวเสร็จ
สมบูรณ และไดรับการรับรองจากองคการยูเนสโกวาใหเปนมรดกโลก (UNESCO 
World Heritage) 

18.00  น. นําเดินทางสูสนามบินกรุงลิสบอน เพื่อใหทานมีเวลาในการทํา คืนภาษี (Tax Refund) 
และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

21.15 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน EK194 



 

 

***คณะเดินทางต้ังแตวนัที่ 25 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 20.45 น. และถงึ
ดูไบ เวลา 08.15 น.*** 
 

วันที่ 10 ดูไบ - กรุงเทพฯ 
08.05 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 
09.40 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน EK 372 

***คณะเดินทางต้ังแตวันที่ 18 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 09.30 น. และถึง
กรุงเทพฯ เวลา 18.40 น.*** 

19.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียวเพ่ิม 
ทานละ 

26 ก.ค.-04 ส.ค. 62 59,900. 59,900.- 59,900.- 59,900.- 34,900. 10,900.- 
09-18 ส.ค. 62 59,900. 59,900.- 59,900.- 59,900.- 34,900. 10,900.- 
13-22 ก.ย. 62 55,900. 55,900.- 55,900.- 55,900.- 34,900. 10,900.- 

27 ก.ย.-06 ต.ค 62 55,900. 55,900.- 55,900.- 55,900.- 34,900. 10,900.- 
04-13 ต.ค. 62 56,900. 56,900.- 56,900.- 56,900.- 35,900. 10,900.- 
11-20 ต.ค. 62 57,900. 57,900.- 57,900.- 57,900.- 35,900. 10,900.- 
18-27 ต.ค. 62 57,900. 57,900.- 57,900.- 57,900.- 35,900 10,900.- 

25 ต.ค.-03 พ.ย. 62 56,900. 56,900.- 56,900.- 56,900.- 35,900. 10,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 
 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมือ่ไดรับเงินมดัจําแลวเทาน้ัน 



 

 

2.สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่น
วีซา ภายใน  3 วนันับจากวันจอง หากไมสงสาํเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจอง
ทัวรโดย อัตโนมติั 
3.เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4.หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวดั) ใหทานติดตอเจาหนาที ่ 
   กอนออกบัตรโดยสารทกุคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไม  
   รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5.การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมกีารเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยืน่วีซาไมเหมอืนกัน ทั้งแบบหมู
คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจอง
ไดจากทางเจาหนาที ่
6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ มโีรค

ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแล สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หวัหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1 คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 
 ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล  
 เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสยีอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 



 

 

8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดืม่ที่สัง่พเิศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ช้ิน,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมคีาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศสเปน (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปนจํานวนเงิน
โดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น  (20 ยโูร) 
7. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลอื 
ทางบริษัทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมติัวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอง
จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูต
ใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการ
พิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณา



 

 

เตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะ
เปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบตอปก
หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ 
การขดีเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 
 

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา

จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึ่งมีคาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก
เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 
เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผู อ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg 
ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5.     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย



 

 

คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร
หรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการ
ยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว)   คาสวน
ตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม
คืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) 
หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพกัแบบ 3 ทาน แตอาจจะ
ไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม  
    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มลีักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองทีม่ี
ขนาดกะทัดรัต  
     และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหอง
อาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สเปน)  
ใชเวลาทาํการอนุมติัวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 วันทาํการ  



 

 

ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา BLS International 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว

จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซา หนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทตู  

และระหวางรอผลการอนุมัตวิีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 
                                                                                        

**ลูกคากรุณาอยายดึตดิกับการยืน่ขอวีซาในอดีต  
เพราะสถานทูตมกีารเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเร่ือย ๆ** 

                                                                                                                 
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ

สําหรับประทบัวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจาก
วันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการ
เพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวม
ไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ 

(พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือ
เคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมกึ) 

3. หลักฐานการเงิน กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง 
3.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดเงินฝาก 
ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง 
ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน 
กอน แลวคอยปรับยอดเงนิในบัญชี อัพเดทไมเกิน 30 วัน กอนวันยื่นวีซา  และบัญชีตอง
มคีรบทกุเดือน  ในกรณีทีม่ีไมครบ 6 เดือน ใหขอเปน STATEMENT พรอมทํา
จดหมายช้ีแจง         
3.2  กรณีเปล่ียนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมดุบัญชีมาทัง้สองเลม (ทัง้เลม
เกา –เลมใหม) 



 

 

3.3  หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตองสะกดช่ือ-สกุล ให
ตรงตามหนาพาสปอรต ออกมาไมเกิน 1 เดือน ตองเปนบัญชีเดียวกันกับบัญชีออมทรัพย
ในขอ 3.1 
3.4 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
     3.4. 1ตองทาํ BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ฉบับ
ภาษาอังกฤษ โดยระบุช่ือเจาของบัญชี (บุคคลทีอ่อกคาใชจาย) ตองสะกดช่ือ – สกลุ ให
ตรงตามหนาพาสปอรต และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกด
ช่ือ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต กรุณาย่ืนขอจาก ธนาคารลวงหนา โดยใชเวลา
ดําเนินงานประมาณ 3 วนั และใชยื่นไดไมเกิน 30 วัน หลังจากธนาคารออกให   
     3.4.2ถายสําเนาสมดุบัญชี หรือ Statement ยอนหลงั 6 เดือนของบุคคลทีอ่อก
คาใชจาย และตองเปนบัญชีเดียวกัน กับที่ออก BANK GUARANTEE 
     3.4.3. ตองทําหนังสอืรับรองคาใชจายทีม่ีการช้ีแจงความสัมพันธอีกหนึง่ฉบับ 
(Sponsor Letter) 
     3.4.4.ตองใชสูติบัตรเทาน้ัน ในกรณีเปน พอ แม ลกู เพื่อเช่ือมโยงความสมัพันธ
ระหวางผูออกคาใชจายใหและผูเดินทาง ไมวาจะอายุเทาไหรกต็าม หรือใชทะเบียนสมรส
ในกรณีสาม-ีภรรยา ทีแ่ตงงานจดทะเบียน  
 

**สถานทตูไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

 
4. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มช่ืีอของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 

สัญญาเชาที ่โฉนดที่ดิน เปนตน 
- เปนพนักงาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบริษทัฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน

เร่ิมทาํงาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 
นักเรียนหรือนักศกึษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันทีก่ําลงัศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 



 

 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปและในกรณีออกคาใชจายใหพอ แม หรือ พอ 

แม ออกคาใชจายให) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามกีารเปลี่ยน)  

6. กรณีเด็กอายุไมถงึ 20 ปบริบูรณ ที่ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบดิา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมหีนังสือยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตนสงักดั (โดย

มารดาจะตองคัดหนังสือยนิยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางไปกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกบับิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จาก
อําเภอตนสังกดั พรอมแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

- กรณีเด็กอายต่ํุากวา 20 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมคัรวีซา พรอม
เดินทางมาสมัภาษณกบับุตรที่สถานทตูดวย ทัง้สองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 

7. ทานไมจาํเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถกูตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี
ซาเทาน้ัน 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิม่เติมไดทกุเวลา  
หากทางสถานทตูแจงขอเพิ่มเติม 



 

 

 
แบบฟอรมสําหรบักรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศสเปน 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง  
เน่ืองจากจะมผีลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 

 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….…………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….………………………………. 
3. ช่ือตวั [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….……………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………….……………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวดั) ………………………………………………………………………….………………  
6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………….………………….………… 
7. สัญชาตปิจจุบัน ...........................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน……….………….…….. 
8. เพศ  ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ   โสด           แตงงาน (จดทะเบียน)         แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

  หยา                แยกกันอยู          หมาย 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผู
มีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 

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

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……………………… 

    หมายเลขโทรศัพทมอืถอื................................................................ 
12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน

............................................................................................................... 
13. ช่ือบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอก

ช่ือ ที่อยูของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………….…… 
 



 

 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
            ไมเคย 
     เคยได   ใชไดต้ังแตวันที่..............................ถึงวันที่.............................................. 
15. เคยถกูพมิพลายน้ิวมือเพือ่การขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที ่หาก

ทราบ)......................................... 
**กรณีลกูคาเคยมวีีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสดุแนบมาดวย** 

16.  ทานเคยถกูปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผดิชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุช่ือ ............................................    

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..….   
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พกัทีม่ีผูจดัหาให 
   ชําระคาที่พกัลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    
หมายเหตุ การอนุมติัวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทตู ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทัง้สิ้น 
ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 


