
 

 

รหัสทัวร GOH1901106 
ทัวรสเปน โปรตุเกส KINGDOM OF SPAIN AND PORTUGUESE 
EGG TART 10 วัน 7 คืน (EK) 
เขาชมโบสถซากราดา แฟมิเลีย   ต่ืนตากับรางสงน้ําโรมัน 
เขาชมพระราชวังหลวง   ต่ืนตาต่ืนใจกับแหลมวินเซนท และแหลมโรกา 
ชมโชวระบํา ฟลามิงโก ศิลปะระบําสเปน 
ชิมเมนูทองถิ่นที่ไมควรพลาด ขาวผัดสเปน,หมูหันสเปน,ทารตไขโปรตุเกส 
ชอปปم�งสินคาแบรนดเนม ที่ La Roca Village Outlet 
 

 
 

  
 



 

 

         กําหนดการเดินทาง                                         
วันที่   24 เม.ย.-3 พ.ค. 62 62,900.- 
วันที่   22 - 31 พ.ค., 31 พ.ค.-09 มิ.ย. 62 59,900.- 
วันที่   21 – 30 มิ.ย. 62 59,900.- 

 
     เสนทางการเดินทาง 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช
า 

กลา
งวัน คํ่า โรงแรมที่พัก  

หรือ เทียบเทา 
1. กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2. กรุงเทพฯ - ดูไบ – บารเซโลนา –  เขาชมโบสถซากราดา 
แฟมิเลีย – เขาชมปารค กูเอล ✈   

✈ 
O FRONTAIR 

CONGRESS 

3. เนินเขา Montjuïc – La Roca Village Outlet – ซารา
โกซา O X O DIAGONAL 

PLAZA  

4. ซาราโกซา – เซอรโกเบีย – ชมรางสงน้ําโรมัน - มาดริด O O O 
MELIA 
AVENIDA 
AMERICA 

5. พระราชวังหลวง – พลาซามายอร – โชวระบําฟลามินโก O O O 
MELIA 
AVENIDA 
AMERICA 

6. มาดริด – โทเลโด – กอรโดบา O O O AYRE 
CORDOBA 

7. กอรโดบา – เซบียา – ฟารู O O O FARO 

8. ฟารู – ซาเกรส – แหลมเซนทวินเซนท – ลากอส O O O 
MERCURE 
LISBOA 
ALMADA 

9. ลิสบอน – แหลมโรคา – ซินทรา – ลิสบอน –  
เขาชมมหาวหิารเจอโร นิโม - สนามบิน O ✈ ✈  

10 ดูไบ - กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  



 

 

โปรแกรมการเดินทาง   
วันที่ 1: กรุงเทพฯ  
22.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 9 

เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาท่ี คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

วันที่ 2: กรุงเทพฯ - ดูไบ – บารเซโลนา –  เขาชมโบสถซากราดา แฟมิเลีย –  
เขาชมปารค กูเอล 

01.05 น. ออกเดินทางสูบารเซโลนา โดยสายการบนิเอมิเรตส เท่ียวบินที ่EK 385 
05.00 น.
  

เดินทางถึง สนามบินดไูบ แวะรอเปลี่ยนเคร่ือง 
07.50 น.
  

ออกเดินทางตอสูบารเซโลนา ประเทศสเปน โดยเท่ียวบิน EK 185 
12.25 น. ถึงสนามบินสนามบินเอล ปรัต (BCN) เมืองบารเซโลนา ประเทศสเปน (เวลา

ทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเปน 5 ชั๋วโมงในวันที่ 31 
มีนาคม 2562) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ผานขั้นตอนการ
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากน้ันเดินทางสูเมืองบารเซโลนา (Barcelona) 
นครใหญแหงคาตาลันยา และเมืองสําคัญอันดับ 2 ของสเปน นําทานเขาชมภายใน
โบสถซากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia)  โบสถศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ
ของเมือง โดยฝมือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี สถาปนิกชาวคาตาลัน เปน
ผลงานที่เรียกวา โมเดิรนนิสโม เปนงานศิลปะเฉพาะถิ่นและเปนอารตนูโวที่มี
เอกลักษณเฉพาะตัว โดยเริ่มสรางตั้งแตป 1882 แมกระทั้งจนถึงปจจุบันก็ยังสราง
ไมแลวเสรจ ถึงกระน้ันองคการยูเนสโก ก็ไดจัดใหเปนมรดกโลก โดยมหาวิหารมี
ลักษณะสถาปตยกรรมโดดเดนแปลกตาไมเหมือนที่ใดในโลก นําทานเขาชมปารค 
กูเอล (Parque Guell) สวนสาธารณะขนาดใหญที่โชวผลงานอันโดดเดนทางดาน



 

 

สถาปตยกรรมของอันตอนี เกาดี ส่ิงปลูกสรางตาง ๆ ท่ีถูกลอมรอบดวยความรมรื่น
ของตนไม ดวยรูปแบบของสถาปตยกรรมงานกระเบื้องที่เนนรูปทรงธรรมชาติใน
สีสันที่ตัดกัน ดูโดดเดน แปลกตา และเปนเอกลักษณอยางมาก ซึ่งไดรับการยกยอง
ใหเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโก 

คํ่า      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก      เดินทางเขาสูที่พัก FRONTAIR CONGRESS  หรือเทียบเทา 
วันที่ 3: เนินเขา Montjuïc – La Roca Village Outlet – ซาราโกซา 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานขึ้นสูจุดชมวิวของเมืองที่เนินเขา Montjuïc เปนเนินเขาในบารเซโลนาที่มีทัศนียภาพอันงดงาม 

ทางดานตะวันออกของเนินเขายังมีหนาผาสูงชันซึ่งทําหนาท่ีเปนด่ังกําแพงเมือง สวนดานบนเปนที่ต้ังของ
ป�อมปราการหลายแหง นําทานสู La Roca Village Outlet เชิญทานชอปปم�งสินคาแบรนดเนมช้ันนํา
ม ากมาย  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       อิสระอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย 
บาย นําทานออกเดินทางสู เมืองซาราโกซา (Zaragoza) เมืองใหญศูนยกลางทางการศึกษาและศาสนาของ

ประเทศ และเปนเมืองที่อยูระหวางกลางของบารเซโลนา และ แมดริด มีความโดดเดนมากในเร่ืองของ
ลักษณะภูมิประเทศที่มีความแตกตางกัน ไมวาจะเปนหุบเขา ทะเลทราย ป�าหนาทึบ 

คํ่า       รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก      เดินทางเขาสูที่พัก DIAGONAL PLAZA หรือเทียบเทา 
วันที่ 4: ซาราโกซา – เซอรโกเบีย – ชมรางสงน้ําโรมัน - มาดริด 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองทองเที่ยวอีกเมืองหน่ึงของสเปน องคการ UNESCO 

ยังไดขึ้นทะเบียนใหเมืองน้ีเปนเมืองมรดกโลกในป 1985 ชมรางสงน้ําโรมัน (Acueducto de 



 

 

Segovia) ที่สรางขึ้นต้ังแต ศตวรรษที่ 1 โดยไมมีการใชกาวหรือวัสดุเช่ือมหินแตละกอนแตอยางใด จึง
ไดรับการยกยองวาเปนสิ่งกอสรางทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันที่สําคัญที่สุดของสเปน และยังมีสภาพ
สมบูรณที่สุดอีกดวย รางสงน้ําประกอบขึ้นจากหินแกรนิตกวา 25,000 กอน มีความยาว 818 เมตร มี
โคง 170 โคง จุดที่สูงที่สุดสูงถึง 29 เมตร จุดเร่ิมตนของรางสงน้ําน้ี เร่ิมต้ังแตนอกเมือง แลวลําเลียงสง
น้ําเขามาในเมือง รางสงน้ําแหงน้ีถือไดวาเปนสัญลักษณของเมืองเซอโกเบีย และเปนไฮไลทหลักของเมือง 
นําทานเดินเลนในเขตเมืองเกา ซึ่งเต็มไปดวยสินคานานาชนิดตลอดสองขางทาง 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (หมูหันสเปน) 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงมาดริด (Madrid) เมืองหลวงของประเทศสเปน ต้ังอยูใจกลางแหลมไอบี

เรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เปนมหานครอันทันสมัยลํ้ายุค ที่ซึ่งกษัตริยฟลลิปที่ 2 ไดทรงยายที่
ประทับจากเมืองโทเลโดมาที่น่ี และประกาศใหมาดริดเปนเมืองหลวงใหม ยกเวนในชวงประมาณป ค.ศ. 
1601-1607 เมืองมาดริดไดช่ือวาเปนเมืองหลวงที่สวยที่สุดแหงหน่ึงในโลก และสูงสุดแหงหน่ึงในยุโรป 
นําทานเที่ยวชมกรุงแมดริด ที่มีสถาปตยกรรมที่สวยงามอยูมากมาย ทั้งอนุสาวรียน้ําพุไซเบเลส (The 
Cibeles Fountain) ต้ังอยูที่จัตุรัสรัสซิเบเลส (Plaza de Cibeles)  ซึ่งเปนวงเวียนสําคัญและสวย
ที่สุดแหงหน่ึงของกรุงมาดริด  โดยบริเวณน้ี มีอาคารสวยงามและสําคัญ ประจําอยูทั้ง 4 มุมไดแก 
ธนาคารแหงชาติสเปน,กองบัญชาการทหารบก,ที่ทําการใหญไปรษณีย ประตูชัยอาคาลา และศูนย
วัฒนธรรมทวีปอเมริกาโดยประตูชัยอาคาลา มาดริด (Splendid puerta de alcala) สรางขึ้นในป 
1599 ประตูชัยแหงน้ีสรางขึ้นเพื่อถวายแดพระเจาชารลสที่ 3 ต้ังตระหงานทางตะวันออกของใจกลาง
เมือง ชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza de espana)  เพื่อแวะถายรูปกับอนุสาวรียดอนกิโฆเต 
(Donquixote) 

คํ่า      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
 

ที่พัก       เดินทางเขาสูที่พัก MELIA AVENIDA AMERICA หรือเทียบเทา 
วันที่ 5: พระราชวังหลวง – พลาซามายอร – โชวระบําฟลามนิโก 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเขาชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) ซึ่งต้ังอยูบนเนินเขาริมฝم�งแมน้ําแมนซานาเรส 

สวยงามโออาอลังการไมแพพระราชวังใดในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแหงน้ีถูกสรางในป ค.ศ. 1738 
ดวยหินทั้งหลังในสไตลบาโรค โดยการผสมผสานระหวางศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิตาเลียน ประกอบดวย
หองตางๆกวา 2,830 หอง ซึ่งนอกจากจะมีการตกแตงอยางงดงามแลว ยังเปนคลังเก็บภาพเขียนช้ิน



 

 

สําคัญที่วาดโดยศิลปนในยุคน้ัน รวมทั้งสิ่งของมีคาตางๆอาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เคร่ืองใช, 
อาวุธ (หากไมสามารถเขาชมพระราชวังหลวงมาดริดได เนืองจากมีพระราชพิธีภายในหรือตั๋วเต็ม 
ทางบริษัทขอนําทานชม Royal Palace of Aranjuez เปนการทดแทน) จากน้ันนําทานชมอุทยาน
หลวงที่มีการเปลี่ยนพันธุไมทุกฤดูกาล ชมอนุสาวรียเซอรแวนเตส กวีเอกชาวสเปนที่ต้ังอยูเหนืออนุสาวรีย
ดอนกิโฆเตในสวนสาธารณะ 

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
บาย นําทานสู พลาซา มายอร (Plaza Mayor of Madrid) ใกลเขตปูเอตาเดลซอล หรือประตูพระอาทิตย 

ซึ่งเปนจตุรัสใจกลางเมือง นับเปนจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย) และยังเปนศูนยกลาง
รถไฟใตดินและรถเมลทุกสาย นอกจากน้ียังเปนจุดตัดของถนนสายสําคัญของเมืองที่หนาแนนดวยรานคา
และหางสรรพสินคาใหญมากมาย นําทานแวะถายรูปกับ รูปปم�นหมีเกาะตนเชอรี่ (The bear and the 
cherry tree in Madrid) อันเปนสัญลักษณสําคัญอีกแหงของกรุงมาดริด อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคา
ตามอัธยาศัย 

คํ่า        รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ขาวผัดสเปน)  
พรอมพรอมชมโชว ระบํา  ฟลามิงโก ศิลปะระบําสเปน หนึ่งในการแสดงทีข่ึ้นช่ือลือชาไปทั่วโลกทั้ง
ทวงทาการรายรําประกอบเสียงดนตรีที่เราใจสนุกสนาน 

ที่พัก       เดินทางเขาสูที่พัก  MELIA AVENIDA AMERICA หรือเทียบเทา   
  

วันที่ 6: มาดริด – โทเลโด – เขาชมมหาวิหารแหงโทเลโด -  กอรโดบา 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองโทเลโด (Toledo)  เมืองหลวงเกาของสเปน เมืองแหงน้ี

ตั้งอยูทางภาคกลางของประเทศสเปน องคการยูเนสโกไดประกาศใหเมืองน้ีเปน
แหลงมรดกโลกทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม มีทัศนีภาพที่สวยงาม โดยมีแมน้ํา
เทกัส ไหลผานเมือง ลักษณะผังเมืองโทเลโดเปนเอกลักษณที่นาชื่นชมที่สุดของการ
จัดสรางเมืองโบราณอันสมบูรณแบบตัวเมืองรายลอมดวยเนินเขาประดุจกําแพง
ธรรมชาติดวยหุบผา 3 แหง จากน้ันนําทานเขาชมมหาวิหารแหงโทเลโด 



 

 

(Toledo Cathedral) เปนวิหารที่ใหญเปนอันดับ 2 ของสเปน รองจากวิหาร
เมืองเซบีญา ที่สรางตั้งแตศตวรรษที่ 13  ความงดงามอลังการสไตลโกธิก ภายใน
มหาวิหารมีการตกแตงอยางงดงามวิจิตรดวยไมแกะสลักและภาพสลักหินออน 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองกอรโดบา(Cordoba) เมืองที่สวยงามในแบบมู

เดกาและเปนเมืองทีเจริญรุงเรืองที่สุดในยุคที่มัวรปกครอง  
คํ่า       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก        เดินทางเขาสูท่ีพัก AYRE CORDOBA หรือเทียบเทา    

 
วันที่ 7: กอรโดบา – เซบียา – ฟารู 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเซบียา (Seville) เปนเมืองใหญอันดับ 4 ของสเปน  ชม

ปลาซาเดเอสปาญา (Plaza De Espana) ที่สรางขึ้นเมือป ค.ศ. 1982 เปนกลุม
อาคารรูปครึ่งวงกลมซ่ึงรวมความเปนสถาปตยกรรมแบบสเปนที่เรียงตอกันเปนแนว
ยาวสวยงามยิ่งนัก แตละซุมโคงประตูมีตราประจําจังหวัดไลเรียงตามตัวอักษร อิสระ
ใหทานเก็บภาพความงามรอบบริเวณ นําทานถายรูปกับหอคอยฆีรัลดา (Giralda 
Tower) หอศักดิ์สิทธิ์แหงน้ีเปนหอคอยที่สรางขึ้นโดยชาวมุสลิม เปนตึกทรงรูป
สี่เหลี่ยมผืนผาสูง 93 เมตร ติดกันกับมหาวิหารเปนลานสมและน้ําพุ เพื่อใชในพิธี
ชําระรางกายของชาวมุสลิม จากน้ันนําทานชมภายนอกและถายรูปมหาวิหารแหง
เมืองเซบียา (Seville Cathedral) เริ่มสรางใน ค.ศ.1042 และสรางเสร็จ ค.ศ.
1519 ซึ่งมีขนาดใหญเปนอันดับสาม รองจากมหาวิหารเซนตปเตอรที่กรุงโรม และ
เซนตปอลที่ลอนดอน และใหญที่สุดในสเปน สรางดวยศิลปะแบบโกธิค ภายใน



 

 

ตกแตงไดอยางวิจิตรตระการตา สรางขึ้นแทนที่ตั้งของสุเหราเดิม โดยตองการให
ยิ่งใหญแบบไมมีใครเทียบเทียมได ในหองเก็บทรัพยสมบัติลํ้าคา มีทั้งภาพเขียน 
เครื่องใชในศาสนพิธี ที่ทํามาจากทองคําและเงินลวนแลวแตประเมินคามิได 
ตอนกลางโบสถเปนที่ตั้งของสุสานคริสโตเฟอรโคลัมบัส ซึ่งสรางอยางยิ่งใหญ
สมเกียรติยศ เปนหีบศพหินออนที่ตั้งอยูบนบ่าของรูปสลักชายหนุม 4 คน ซึ่งเปน
ผูแทนของ ราชอาณาจักรของกษัตริยคาธอลิคทั้ง  2 พระองคอันไดแกคัสตีล เลออน 
อาราก็อน และนาวารเร 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางตอไปยังเมืองฟารู (Faro) เมืองทาที่สําคัญของโปรตุเกสโดยเมืองน้ี

เปนเขตที่อยูทาง 
ใตสุดของโปรตุเกส มีความสําคัญเพราะเปนเมืองทาที่ติดกับสเปน 

คํ่า        รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก       เดินทางเขาสูที่พัก FARO  หรือเทียบเทา    
วันที่ 8: ฟารู – ซาเกรส – แหลมวินเซนท – ลากอส 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูซาเกรส (Sagres)  นําทานชมแหลมเซนทวินเซนท (Cape 

St.Vincent) แหลมที่ตั้งอยูสุดขอบตะวันตกเฉียงใตของประเทศโปรตุเกส ที่วา
กันวาเปรียบเสมือนสุดขอบเขตของโลก เพราะเปนที่ๆ คริสโตเฟอร โคลัมบัส 
(Christopher Columbus) นักเดินเรือที่มีชื่อเสียงของโลกไดออกเดินทางไป
คนหาโลกใหมและเปนจุดที่พระอาทิตยตกดินหายลับไปกับทองมหาสมุทร นําทาน
เดินทางสูลากอส (Lagos) เปนเมืองริมทะเลบที่อุดมไปดวยชายหาดงดงามทอด
ยาวอยูขางทาง โดยเมืองแหงน้ีตั้งอยูในแควนแอลการและเคยเกิดแผนดินไหว



 

 

เสียหายหนักในป 1755 
กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสู เอโวลา (Evora) เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององคการ

ยูเนสโก เมืองน้ียังคงไดรับการดูแลรักษารองรอยของสถาปตยกรรม ที่มีมาตั้งแต
สมัยโรมัน ชมวัดโรมันแหงเอโวรา (Roman Temple) วัดซึ่งมีเอกลักษณของ
โรมันแสดงถึงศักยานุภาพของอาณาจักรโรมันในอดีตที่ไดแผขยายมาถึงโปรตุเกส  
นําทานเดินทางสูจัตุรัสกิรัลโด (Giraldo Square) ศูนยกลางสําคัญของเมือง 
และเปนที่ตั้งของลานน้ําพุที่สรางแบบศิลปะยุคเรอเนสซองอิสระใหทานเดินเลน
และถายภาพความประทับใจและเลือกซื้อสินคาตาอัธยาศัย  หลงัจากนั้นไดเวลาอัน
สมควรนําทานเดินทางตอไปยังกรุงลิสบอน (Lisbon)  เมืองหลวงประเทศ
โปรตุเกส นครเกาแกนครหน่ึงในยุโรป ทั้ง ยังเปนเมืองทาที่สําคัญ และเปน
ศูนยกลาง ทางการเมือง การคา อุตสาหกรรม พรอมทั้งยังเปนอุทยานนครที่เขียว
ชอุมรมร่ืน 

คํ่า       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก       เดินทางเขาสูที่พัก MERCURE LISBOA ALMADA หรือเทียบเทา    
วันที่ 9: ลิสบอน – แหลมโรคา – ซินทรา – ลิสบอน – เขาชมมหาวิหารเจอโร นิโม - 

สนามบิน 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดที่เปนปลายดานตะวันตกสุด

ของทวีปยุโรป ซึ่งทานสามารถซื้อใบประกาศนียบัตร (Certificate) เปนที่ระลึก
ในการมาเยือน ณ ที่แหงน้ี จากน้ันเดินทางสูเมืองซินทรา (Sintra) อีกหน่ึงเมือง
ตากอากาศยอดนิยมของนักทองเที่ยว เปนที่ต้ังของพระราชวังที่สวยงามที่ไดรับการ



 

 

รับรองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ความรมร่ืนของเขตอุทยานเปนที่
พักผอนหยอนใจในวันหยุดของชาวเมือง เปนอีกเมืองที่มีสถาปตยกรรมท่ีคอนขางมี
ความโดดเดนของแควนแกรนดลิสบอนประเทศโปรตุเกส 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ชิมทารตไข
โปรตุเกส) 

บาย ไดเวลาอันสมควรนําทานกลับกรุงลิสบอนนําทานเขาชมมหาวิหารเจอโร นิโม 
(Jeronimos Monastry) ที่สรางขึ้นเพื่อเปนเกียรติแก วาสโกดากามา ที่เดินทาง
สู อินเดียเปนผลสําเร็จ ในป ค.ศ.1498 จัดเปนผลงานอันเยี่ยมยอดของงาน
สถาปตยกรรมที่เรียกกันวามานูเอลไลน (Manueline) ใชเวลากอสรางทั้งสิ้นถึง 
70 ป จึงแลวเสร็จสมบูรณ และไดรับการรับรองจากองคการยูเนสโกวาใหเปนมรดก
โลก (UNESCO World Heritage) 

 นําทานเดินทางสูสนามบินกรงุลิสบอน 
21.15 น. ออกเดินทางสูดูไบดวยเที่ยวบิน EK 194  
วันที่ 10: ดูไบ - กรุงเทพฯ 
08.05 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 
09.40 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน EK 372 
19.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

 
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพัก เชน 
กรณีที่เมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรม

อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 



 

 

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ 
หมาย
เหต ุ  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจาก
เหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การ
ลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตให
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง 
รวมท้ังในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง  
หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง 
โดยทางบริษัทฯ  จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
5. เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว 

ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบ
คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ 
จะคํานึงถงึผลประโยชนและความปลอดภยัของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรม : KINGDOM OF SPAIN AND PORTUGUESE EGG TART 
สเปน โปรตุเกส10 วัน 7 คืน  
โดยสายการบินเอมิเรสต (EK) 
 
 
กําหนดวันเดินทาง :  24 เม.ย.-3 พ.ค. 62     
  

อัตราคาบริการ ราคา 
ผูใหญพักคู 1 หอง ทานละ 62,900.- 
ผูใหญ 3 ทาน 1 หอง ทานละ (กรุณาอานขอมูลเพ่ิมเติมเรื่อง
โรงแรมที่พัก) 62,900.- 
พักหองเดี่ยว เพ่ิมทานละ 9,900.- 
เด็กมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 1 ทาน ทานละ 62,900.- 
เด็กไมมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 2 ทาน ทานละ 
(กรุณาอานขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 62,900.- 
ราคาทัวรไมรวมตั๋วเครื่องบิน ทานละ 44,900.- 

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาประเทศสเปน 
(ผูย่ืนวีซาตองชําระเงนิตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันย่ืน เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 

บาท 
ช้ันธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ 
(ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเม่ือที่น่ัง confirm เทานั้น) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม ** 
 
กําหนดวันเดินทาง :  22-31 พ.ค., 31 พ.ค. – 09 มิ.ย. 62   
   
  

อัตราคาบริการ ราคา 
ผูใหญพักคู 1 หอง ทานละ 59,900.- 
ผูใหญ 3 ทาน 1 หอง ทานละ (กรุณาอานขอมูลเพ่ิมเติมเรื่อง
โรงแรมที่พัก) 59,900.- 
พักหองเดี่ยว เพ่ิมทานละ 9,900.- 



 

 

เด็กมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 1 ทาน ทานละ 59,900.- 
เด็กไมมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 2 ทาน ทานละ 
(กรุณาอานขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 59,900.- 
ราคาทัวรไมรวมตั๋วเครื่องบิน ทานละ 42,900.- 

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาประเทศสเปน 
(ผูย่ืนวีซาตองชําระเงนิตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันย่ืน เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 

บาท 
ช้ันธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ 
(ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเม่ือที่น่ัง confirm เทานั้น) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม ** 
 
กําหนดวันเดินทาง :  21 – 30 มิ.ย. 62      
  

อัตราคาบริการ ราคา 
ผูใหญพักคู 1 หอง ทานละ 59,900.- 
ผูใหญ 3 ทาน 1 หอง ทานละ (กรุณาอานขอมูลเพ่ิมเติมเรื่อง
โรงแรมที่พัก) 59,900.- 
พักหองเดี่ยว เพ่ิมทานละ 9,900.- 
เด็กมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 1 ทาน ทานละ 59,900.- 
เด็กไมมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 2 ทาน ทานละ 
(กรุณาอานขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 59,900.- 
ราคาทัวรไมรวมตั๋วเครื่องบิน ทานละ 42,900.- 

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาประเทศสเปน 
(ผูย่ืนวีซาตองชําระเงนิตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันย่ืน เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 

บาท 
ช้ันธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ 
(ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเม่ือที่น่ัง confirm เทานั้น) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม ** 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม  
1. คาต๋ัวเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
     คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
     คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข
กรมธรรม) 
         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
         เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 

8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
2 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศสเปน (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันย่ืน 

เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (24 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร) 

 
เงื่อนไขการจอง 

1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลว
เทานั้น 

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจอง
คิวยื่นวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  
หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่  
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ไมรับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ท้ัง
แบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 
 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกนั 



 

 

ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
 

  ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนขอวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอง

จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 

ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบาง
สถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวาง
การพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณา
เตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะ
เปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 



 

 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด 
หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

  ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา

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

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 
3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg 
ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
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. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา
ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่  

     บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทาง
อ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป    

     ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  
6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน    
    ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมใน

การมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซาตามที ่ 
    สถานทูตฯ เรียกเก็บ  
7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ

คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ
คาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว)     

    คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  
8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  

ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ

เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ 
    สงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทํา
ใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และ 
    หองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภท
อาจจะไมติดกันและบางโรงแรม   
    อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม  
    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่
มีขนาดกะทัดรัต  
     และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหอง
อาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สเปน)  
ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 วันทําการ  

ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา BLS International 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซา หนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 
                                                                                        

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต  
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

                                                                                                                   
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา

เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข 
และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ 
บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได 
ขอกําหนดนี้รวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติ
ดวย*** 



 

 

 
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไม

เกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 
3. หลักฐานการเงิน กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง 

3.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของ
ธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํา
รายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงนิในบัญชี อัพเดทไม
เกิน 30 วัน กอนวันยื่นวีซา  และบัญชีตองมีครบทุกเดือน  ในกรณีที่มีไมครบ 6 เดือน 
ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายชี้แจง         
3.2  กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ทั้งเลม
เกา –เลมใหม) 
3.3  หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตองสะกดชื่อ-สกุล 
ใหตรงตามหนาพาสปอรต ออกมาไมเกิน 1 เดือน ตองเปนบัญชีเดียวกันกับบัญชีออม
ทรัพยในขอ 3.1 
3.4 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
     3.4. 1ตองทํา BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ฉบับ
ภาษาอังกฤษ โดยระบชุื่อเจาของบัญชี (บุคคลที่ออกคาใชจาย) ตองสะกดชื่อ – สกุล ให
ตรงตามหนาพาสปอรต และบุคคลท่ีเจาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกด
ชื่อ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต กรุณายื่นขอจาก ธนาคารลวงหนา โดยใชเวลา
ดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใชยื่นไดไมเกิน 30 วัน หลังจากธนาคารออกให   
     3.4.2ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 6 เดือนของบุคคลท่ีออก
คาใชจาย และตองเปนบัญชีเดียวกัน กับที่ออก BANK GUARANTEE 



 

 

     3.4.3. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายท่ีมีการชี้แจงความสัมพันธอีกหน่ึงฉบับ 
(Sponsor Letter) 
     3.4.4.ตองใชสูติบัตรเทาน้ัน ในกรณีเปน พอ แม ลูก เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ
ระหวางผูออกคาใชจายใหและผูเดินทาง ไมวาจะอายุเทาไหรก็ตาม หรือใชทะเบียน
สมรสในกรณีสาม-ีภรรยา ที่แตงงานจดทะเบียน  
 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

 
4. หลักฐานการทาํงาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ

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

ราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน

เร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
 



 

 

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

แม ออกคาใชจายให) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)  

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ ที่ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 

(โดยมารดาจะตองคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางไปกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยบดิาจะตองคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก 
จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม
เดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 

 



 

 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี
ซาเทาน้ัน 

 
 
 
 
 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา 
หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศสเปน 

 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซา

ของทาน) 
 

ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….…………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….………………………………. 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….……………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………….……………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ………………………………………………………………………….………………  
6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………….………………….………… 
7. สัญชาติปจจุบัน ...........................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน……….………….…….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 



 

 

9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)     
                                                                         แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

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

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ท่ีอยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผู
มีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 

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

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

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

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

ชื่อ ที่อยูของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

            ไมเคย 

     เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่..............................ถึงวันที่.............................................. 

 



 

 

15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย   เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ).................................. 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวซีาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

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

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุชื่อ ............................................    

สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว   คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)   

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของใดๆ
ทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง

เทานั้น 



 

 

 


