
 

รหัสทัวร HUG1900780 
ทัวรยุโรป Portugal Spain 8 วนั 5 คืน (EK) 
- ดูไบ  - ลิสบอน – ซินทรา – ถนนออกัสตา - คาโบ ดาโรคา  
– หอคอยเบเล็ม – อนุสาวรียแหงการคนพบ -  แอวูรา  
– มหาวิหารแอวูรา - ซาลามังกา – จัตุรัสพลาซา มายอร - เซโกเวีย 
– มาดริด - น้ําพุซิเบเลส - โทเลโด - มหาวิหารพริมาดา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ  
22.00 น.    พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั ้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส (EK) 

เจาหนาที่ใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก 
วันที่สอง ดูไบ  - ลิสบอน – ซินทรา – ลิสบอน - ถนนออกัสตา 
01.35 น.        ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส 

เที่ยวบินที่ EK385 
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

04.45 น.        แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  
07.25 น. ออกเดินทางสูเมือง ลิสบอน ประเทศโปรตุเกส โดยสายการบินเอมิเรตส เที ่ยวบินที่ 

EK191 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
12.35 น.   เดินทางถึงลิสบอน ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองกอนนําทุกทานออกเดินทางสูเมือง ซินทรา 

(Sintra) เมืองที ่ตั ้งอยู ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงลิสบอนไปประมาณ 30 
กิโลเมตร มีอากาศดี มีสถาปตยกรรมสวย โรแมนติก ของกินอรอย และก็เปนเมือง
ท องเท ี ่ยวท ี ่ท ํารายได ให  กับโปรต ุ เกสจากการไดต อนรับนักท องเท ี ่ยวถ ึงป ละ 
13,000,000 คน เมืองซินทราเปนเมืองที่สวยและงดงามทั้งดวยจากธรรมชาติสวยๆ ที่
รายลอมเมือง และดวยอาคารสไตลโรมันทิสติกจากยุคศตวรรษที่ 19 อันเลื่องชื่อ เปน
เมืองที่มากดวยปราสาท พระราชวังเกาแกจากหลายยุคหลายสมัย ที่ไดรับดูแลรักษา
อยางดี จนทําใหเมืองซินทราแหงนี้ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนส
โกไปเมื่อป 1995 นอกจากนี้เมืองซินทรายังไดชื่อวาเปนหนึ่งในเมืองที่มีความเปนอยูที่ดี
และนาอยูมากของโปรตุเกสอีกดวย เดินทางสูเมือง ลิสบอน (Lisbon) เมืองหลวงของ
ประเทศโปรตุเกสควบตําแหนงเมืองที่ใหญที่สุด ตัวเมืองตั้งอยูริมชายฝم�งมหาสมุทร
แอตแลนติก เปนเมืองเกาแกท่ีมีอายุกวา 3,000 ป เปนเมืองศูนยกลางท้ังดานการศึกษา 
คมนาคม การเงิน เศรษฐกิจ ศิลปะ และทองเที่ยว เปนหน่ึงในเมืองที่เกาแกที่สุดของยุโรป
ตะวันออก นําทานชม ลิฟตแหงคารโม (Santa Justa Elevator) สถาปตยกรรมคู
เมืองลิสบอนมาตั้งแตอดีต และร้ังตําแหนงลิฟตเกาแกที่สรางในสไตลนีโอโกธิกมาต้ังแตป 
1902 ลิฟตแหงคารโมมีความสูง 45 เมตร สรางในจุดเชื่อมตอระหวางถนนไบซาและ
ถนนลารโก เดอ คารโม ดานบนของลิฟตจะมีทางเดินนําไปพบกับคาเฟ�และจุดชมวิวเมือง
ที่สวยที่สุดแหงหน่ึงของลิสบอน  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 



 
นําทานเขาสูที่พัก ณ VIP Executive Art’s  หรือระดับเดียวกัน 

วันทีส่าม คาโบ ดาโรคา - ลิสบอน – หอคอยเบเล็ม – อนุสาวรียแหงการคนพบ  
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู คาโบ ดา โรคา (Cabo Da Roca) ซึ่งเปนจุดสิ้นสุดแผนดินทวีปยุโรปฝم�งทิศ
ตะวันตก จุดนี้นาจะเปนอีกประสบการณที่สุดยอดสําหรับนักเดินทางกับการมายืนอยูมุม
ทวีปที่ 38 องศาเหนือ 47 ลิปดาเหนือ 9 องศา 30 ลิปดาตะวันตก และต้ังอยูในพื้นที่ที่
สูงกวาระดับนํ้าทะเล 140 เมตร แวะถายรูปกับวิวสวยๆ ของมหาสมุทรกวาง สัมผัสกับ
สถานที่ที่ไดรับการกลาวขานวา มาเที่ยวโปรตุเกสก็ตองมาที่นี่เพื่อหาสัมผัสกับความเปน
ที่สุดของทั้งยุโรปและของโลกดวยซํ้า และเมื่อยืนอยูที่ Cabo Da Roca เบื้องหนาคือ
มหาสมุทรแอตแลนติก ขามมหาสมุทรไปนั่นคือทวีปอเมริกา และที่นี่ก็ถือเปนจุดกําเนิด
ของการเดินเรือสํารวจทวีปของหลายบุคคลสําคัญแหงประวัติศาสตรโลกรวมถึงคริสโต
เฟอร โคลัมบัสดวย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางกลับเขาเมืองลิสบอน นําทานชม หอคอยเบเล็ม (Belem Tower) หอคอยที่
เกิดขึ้นในยุคที่โปรตุเกสกําลังคึกคักรุงเรืองกับโครงการสํารวจเสนทาง ซึ่งสําหรับชาว
โปรตุเกสเองยุคนั้นมีผู กลาออกสํารวจเสนทางเยอะมาก หอคอยเบเล็มสรางขึ้นในป 
1515 เพื่อใหเปนป�อมปราการ และใชเวลาสรางนาน 6 ป แตครั้งน้ันสรางแลวกลับไมได
ใชประโยชนอะไรเลย สุดทายจึงปรับเปลี่ยนมาเปนคุกสําหรับคุมขังนักโทษแทน และน่ัน
คงเปนคุกที่สวยงามที่สุดในโลก เพราะตัวหอคอยออกแบบดวยศิลปะมานูเอลสไตล สราง
จากหินทรายสีขาว บนยอดหอคอยทั้งสี่มุมประดับดวยไมกางเขน จนสุดทายเลิกการใช
เปนคุกก็กลายมาเปนป�อมอเนกประสงคผสมประภาคารที่สามารถชมความสวยงามเวิ้ง
วางของมหาสมุทรแอตแลนติกได ในขณะที่คนจํานวนไมนอยมักเรียกหอคอยแหงวา 
“หอคอยแหงการจากมาและจากไป” เพราะไมวาทีมสํารวจชาวโปรตุเกสใดจะออกเรือไป
สํารวจเสนทางสํารวจทวีปหรือเดินทางกลับมาถึงแผนดินเกิดก็จะมาอยูกันที่จุดน้ี และก็จะ
เปนจุดที่มีคนมาคอยสงคําอวยพรและคอยรับนักเดินทางมาชานาน ปจจุบันหอคอยเบ
เล็มไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกไปแลว และพื้นที่โดยรอบหอคอยก็ถูกปรับใหเปน
สวนสาธารณะและจุดแวะพักผอนหยอนใจของชาวเมือง แลวไปชม อนุสาวรียแหงการ
ค นพบ (Monument to the Discoveries)  บนฝ  �م งแม  น ํ ้ า  Tagus เราจะ เ ห็น
ประติมากรรมชิ้นใหญตั้งตระหงานทาแรงลมมาเน่ินนาน นี่ไมไดเปนแคหินสลักธรรมดา
แตคือสิ่งสะทอนถึงความยิ่งใหญของการเปนชนชาตินักสํารวจของชาวโปรตุเกสมาตั้งแต



 
ศตวรรษที่ 15 และเมื่อเขาไปชมใกลๆ เราก็จะไดเห็นถึงรายละเอียดที่ถูกสลักไวบนแผน
หินที่มีชื่อวา “Monument to the Discoveries” แหงนี้ และถือเปนอนุสาวรียแหง
การคนพบที่ออกแบบใหเหมือนหัวเรือเดินทะเลลําใหญที่มีเหลานักสํารวจกําลังนําพาเรือ
ลํานี้ออกสูมหาสมุทรกวาง บุคคลที่เปนผูนําประทับยืนอยูหัวแถวคือ “Prince Henry 
the Navigator” ที่ทรงไดรับพระสมัญญานามวาเปน “เจาชายนักเดินทาง” อนุสาวรีย
ชิ้นนี้สรางตอเติมจากของเดิมที่เคยพังทลายมาแลว ปที่เริ่มสรางคือป 1960 ซึ่งเปนวัน
ครบรอบ 500 ปการจากไปของ Prince Henry the 
Navigator พระองคนี้ สวนบุคคลที่เห็นยืนรวมกันอยูคือ
เหลาลูกเรือและกลุ มมิชชันนารีที ่ร วมเดินทางเผยแผ
ศาสนา มีนักวาดแผนที่ นักวิทยาศาสตร พอคา รวมแลว
ราว 30 คนที่อยูดวยกันเคียงขาง Prince Henry the 
Navigator ในทุกเสนทาง และก็กลายเปนสะพานแขวน
ที่ยาวที่สุดในยุโรปดวยระยะความยาวรวมทางเช่ือม 17.2 กิโลเมตรทอดขามแมน้ําเทกัส 
และสรางเปนสะพาน 2 ชั้น โดยชั้นบนสําหรับรถยนต ชั้นลางสําหรับรถไฟ และก็ชวยลด
ปญหาความหนาแนนของการจราจรในลิสบอนไดมาก อิสระชอปปم�งที ่ ถนนออกัสตา 
(Rua Augusta) ถนนสายชอปปم�งชื่อดังของลิสบอน มากมายทั้งดวยรานอาหารและ
รานคา ต้ังแตแบรนดสเปนธรรมดาๆ ไปถึงแบรนดชั้นนําตางๆ แลวผานชมสะพานแขวน 
The Vasco da Gama Bridge ที่สรางขึ้นในป 1974 หลังเกิดการปฏิวัติในโปรตุเกส 
และก็กลายเปนสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในยุโรปดวยระยะความยาวรวมทางเชื่อม 17.2 
กิโลเมตรทอดขามแมนํ้าเทกัส และสรางเปนสะพาน 2 ชั้น โดยช้ันบนสําหรับรถยนต ช้ัน
ลางสําหรับรถไฟ และก็ชวยลดปญหาความหนาแนนของการจราจรในลิสบอนไดมาก 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
นําทานเขาสูที่พัก ณ VIP Executive Art’s หรือระดับเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วันทีส่ี่  แอวูรา (โปรตุเกส) – มหาวิหารแอวูรา - ซาลามังกา (สเปน) 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

มุงหนาสูเมือง แอวูรา (Evora) ที่ตั้งอยูทางตอนกลางของโปรตุเกส เปนเมืองเกาแกและ
เปนหนึ่งในสมาชิกของเครือขายเมืองที่โบราณที่สุดในยุโรป เราจะไดเห็นรองรอยของ
ความเกาแกและความยิ่งใหญแตเกากอนของเมืองไดจากสถาปตยกรรมจากหลายยุค
หลายสมัยต้ังแต วิหารโรมัน กําแพงเมืองจากยุคกลาง โบสถ และวิหารอีกมาก ทั้งหมดน้ี
ทําใหยานเมืองเกาแอวูราเปนที่นิยมและนาสนใจมากเมืองหนึ่ง นําทานเขาชมภายใน 
มหาวิหารแอวูรา (Evora Cathedral) สมบัติชิ้นสําคัญของแอวูราที่ไดขึ้นทะเบียนเปน
มรดกโลกโดย UNESCO ในป 1988 เปนวิหารในศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก 
เปนวิหารที่สรางขึ้นในชวงปลายศตวรรษที่ 12 บนเนินเขาเหนือเมืองแอวูรา เพื่ออุทิศแด
พระแมมารี เดิมทีนั้นไดสรางออกมาอยางเรียบงาย ตอมาไดมีการตอเติมและตกแตง
เพิ่มขึ้นจนเปนมหาวิหารหลังใหญในสไตลโกธิค มหาวิหารแอวูราเปนมหาวิหารจากยุค
กลางที่มีขนาดใหญที่สุด และไดชื่อวาเปนตัวอยางสถาปตยกรรมสไตลโกธิคที่ดีที่สุดใน
โปรตุเกส ย่ิงใหญดวย 2 หอคอย ภายในน้ันไดออกแบบมาโดยไดรับอิทธิพลมาจาก มหา
วิหารแหงลิสบอน เราจะไดเห็นโถงหลังคาสูงตกแตงดวยรูปปم�น รูปแกะสลัก ภาพวาด 
และกระจกสีรูปกุหลาบสไตลโกธิคชวนมอง อีกจุดหน่ึงที่เมืองมายังมหาวิหารแอวูราแลว
ตองไมพลาดชมก็คือ โถงทางเดิน (Cloister) ที่อยูภายในมหาวิหารแอวูราน่ีเอง เปนโถง
ที ่สร างข ึ ้นในชวงป 1314-1340 โดยอิงตามโถงทางเดินของมหาวิหารลิสบอน
เชนเดียวกับตัววิหาร งดงามดวยการตกแตงเลนรายละเอียดของซุมโคง ในแตละมุมของ
ทางเดินน้ีจะมีรูปปم�นหินออนสไตลโกธิคต้ัง อยู เสริมใหทางเดินน้ีย่ิงนามองนาเดินขึ้นอีก    

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางสู เมือง ซาลามังกา (Salamanca) เมืองโบราณบนที ่ราบสู ทางทิศ

ตะวันตกเฉียงเหนือของสเปน เปนเมืองท่ีกอต้ังมาต้ังแตกอนยุคโรมันโบราณ ทําใหร่ํารวย
ดวยสถาปตยกรรมยิ่งใหญมากมายที่ไดถูกอนุรักษเอาไวอยางดี เปนที่ตั้งของหนึ่งใน
มหาวิทยาลัยที่ใหญและดีที่สุดของสเปน และเมืองซาลามังกาก็ไดถูกจดทะเบียนขึ้นเปน
มรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในป 1988 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเขาสูที่พัก ณ Hotel Mozárbez Salamanca หรือระดับเดียวกัน 
 
 



 
วันที่หา ซาลามังกา – จัตุรัสพลาซา มายอร - เซโกเวีย 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

น ําท านผ านชมและถ ายร ูปกับ มหาวิทยาลัยแห งซาลามังกา (University of 
Salamanca) มหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดและยังเปดทําการอยูอันดับ 3 ของโลก เปน
มหาวิทยาลัยที่กอตั้งขึ้นครั้งแรกตั้งแตป 1134 และกลายเปนศูนยกลางการศึกษาและ
เรียนรู ในแถบภูมิภาคนี ้ตั ้งแตนั ้นเปนตนมา ปจจุบันก็ยังคงอันดับการเปนหนึ ่งใน
มหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ เราจะไดเห็นอาคารโบราณที่ไดถูกดูแลรักษาอยางดี 
ยิ่งใหญและงดงามดวยลวดลายตามผนังและสไตลการสรางตามแบบสเปนโบราณ ผาน
ชมมหาวิหารใหญของซาลามังกา มหาวิหารเกาแหงซาลามังกา (Old Cathedral of 
Salamanca) และ มหาวิหารใหมแหงซาลามังกา (New Cathedral of Salamanca) 
แมจะนับเปน 2 มหาวิหารใหญแตเปนมหาวิหารที่เชื่อมตอกันจนดูเหมือนเปนมหาวิหาร
เดียว ตัวมหาวิหารเกานั้นไดเริ่มถูกกอตั้งขึ้นโดย บิชอปเจโรม ในชวงศตวรรษที่ 12 กอน
จะเสร็จสิ้นเรียบรอยในศตวรรษที่ 14 สวยงดงามตามสไตลโกธิคผสมผสานกับสไตลโร
มาเนสก เปนมหาวิหารของนิกายคาทอลิกที่อุทิศแดเซนตแมรี่แหงทองทะเล ภายใน
งดงามดวยภาพวาดจากศิลปนชื่อดังหลายตอหลายทาน ภายนอกหรูหราดวยรูปปم�นและ
การแกะสลักตามสไตลโกธิค และตอมาในศตวรรษที่ 16 ก็ไดเร่ิมกอสรางมหาวิหารใหม
แหงซาลามังกาขึ้น และแลวเสร็จในศตวรรษที่ 18 สงางามดวยสไตลสถาปตยกรรมที่
ผสมผสานระหวางโกธิค บารอก และเรเนสซองก ดวยความสําคัญและเกาแกทําใหถูกยก
ใหเปนอนุสรณแหงชาติไปเรียบรอย นําทานสู จัตุรัสพลาซา มายอร (Plaza Mayor) 
จัตุรัสขนาดใหญใจกลางเมืองซาลามังกาที่เปนจุดนัดพบยอดนิยมมาชานาน ตัวจัตุรัสได
ถูกสรางขึ้นในสไตลสเปนดั้งเดิมผสมผสานกับสไตลบารอกที่เขากันอยางดี โดยรอบจัตุรัส
น้ันจะลอมดวยอาคารใหญ 3 ดาน มีรานคา รานอาหาร ใหเดินชม จัตุรัสแหงนี้ยังไดช่ือ
วาเปนหนึ ่งในจัตุรัสที ่สวยที ่สุดแหงหนึ ่งของสเปน แลวไปถายรูปกับดานหนาของ 
พระราชวังมอนเทอรเรย (Palace of Monterrey) ที่เปนอาคารทรงสี่เหลี่ยมที่แตสวย
ดวยศิลปะสไตลเรเนสซองกที่เห็นไดโดยรอบอาคาร อาคารอายุกวา 450 ปหลังนี้ยังเปน
ที่เก็บรักษางานศิลปะ ตราประจําตระกูล และวัตถุโบราณอีกมากมายไวภายใน      



 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนําทานเดินทางตอสูเมือง เซโกเวีย (Segovia) 

เมืองที่ถูกขนานนามวาเปนเมืองแหงมรดกโลก เพราะฉะน้ันแทบไมตองอธิบายถึงความ
ย่ิงใหญและเกาแกที่ปจจุบันกลายเปนเมืองทองเที่ยวที่สําคัญและโดงดังของสเปนไปแลว 
และนับต้ังแตมีการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกใหกับสมบัติชาติไปเม่ือป 1985 โดย
องคการยูเนสโก นับแตน้ันมา เซโกเวียก็เปนที่รูจักไปทั่วโลก นําทานเท่ียวชม ยานเมือง
เกาเซโกเวีย ที่ส่ือและแสดงถึงความเปนสเปนโบราณไดอยางดี ดวยสถาปตยกรรม 
อาคาร ป�อมปราการใหญบนเนินเขา ปราสาท และอนุสรณสถานตางๆ ที่ไดถูกอนุรักษมา

ต้ังแตชวงยุคกลาง พาทานชมและถายรูปกับไฮไลทท่ีโดดเดนและ
ย่ิงใหญท่ีสุดของเซโกเวีย สะพานสงน้ําโรมัน (The Roman 
Aqueduct) เปนสิ่งกอสรางที่ทําดวยหินแกรนิตสูงใหญอลังการ
มาก คือสะพานสงน้ําโบราณที่เช่ือวาสรางขึ้นต้ังแตในสมัยศตวรรษที่ 
1 ที่เห็นแลวแทบไมนาเช่ือวาเกาแกขนาดน้ีเหตุใดจึงยังคงความ
สมบูรณของงานกอสรางไดดีเย่ียมอยางที่เห็น ไดรับการดูแลบูรณะ
อยูสม่ําเสมอและมีการบูรณะคร้ังใหญเม่ือป 1990 หลังจากที่ไดรับ
การขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในป 1985 จุดประสงคของการสราง
น้ันก็เพ่ือดึงน้ําจากภูเขาฟากหน่ึงซึ่งอยูนอกเมืองสงผานเขามาถึงใน
ตัวเมืองดวยระยะทางยาวที่เคยถูกบันทึกไวในยุคแรกสรางคือ

ประมาณ 15 กิโลเมตร ปจจุบันเหลือใหเห็นเพียงแคประมาณ 894 เมตรและสูง 28 
เมตร ใชหินมากกวา 25,000 กอน เที่ยวชม จัตุรัสพลาซา มายอร (Plaza Mayor) ที่
อยูในเขตเมืองเกา ปจจุบันกลายเปนมุมทองเท่ียวไปแลว ดวยลักษณะของพื้นที่ท่ีแบงเปน
ตรอกซอกซอยใหญนอยเกาคลาสสิกจึงใหบรรยากาศเหมือนเรายอนกลับไปสูอดีตแหง
สเปน และจุดเดนของพลาซา มายอรแหงน้ีก็คือ มหาวิหารแหงเซโกเวีย (Segovia 
Cathedral) มหาวิหารสําคัญของเมืองที่สรางอยางหรูหราประณีตดวยสไตลโกธิค 
วิหารแหงน้ีเปนวิหารของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกท่ีอุทิศแดพระแมมารี มหา
วิหารแหงเซโกเวียน้ันมีขนาดใหญและสังเกตุเห็นไดงายดวยอาคารขนาดใหญและยอด
แหลมที่อยูในทุกๆ ยอดมุมของวิหารและหอระฆังสูง 90 เมตร  ที่พลาซา มายอร มี
สถานที่สําคัญหลายแหงต้ังอยูมุมน้ันมุมน้ี ยังมีจุดชอปปم�งสินคาพื้นเมืองมากมาย และก็
มากพอๆ กับรานอาหาร โดยเฉพาะอาหารขึ้นช่ือที่มักพบไดบอยในยานน้ีก็คือ 
“Cochinillo” ซึ่งเปนอาหารจานเด็ดที่ทําจากลูกหมูทั้งตัวนํามายางจนสุกหอม กรอบ
นอกนุมใน ราดซอสใหเน้ือหมูฉ่ํากอนกิน  



 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาสูที่พัก ณ El Espinar หรือระดับเดียวกัน 
 

วันทีห่ก Las Rozas Village – มาดริด - นํ ้าพุซิเบเลส – ถายภาพ Estadio Santiago 
Bernabeu - ระบําฟลาเมงโก 

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู เมือง Las Rozas เพื ่อใหทานไดชอปป งกันอยาง�م
เต็มที่ที่ Las Rozas Village แหลงชอปปم�งสุดอลังการที่หาง
ออกมาจากมาดริดทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเล็กนอย เดินทาง
ดวยรถยนตประมาณครึ่งชั่วโมงเทานั้น ยานนี้สินคาแบรนดเนม
เพียบ ใครอยากไดกระเป�าเดินทาง กระเป�าหนัง รองเทา เสื้อผา
แบรนดสเปนและราคาถูกกวาซื้อที่ไหนๆ แถมยังไดรับคืนภาษี
ราว 16-17 เปอรเซ็นตอีกดวย  อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง 
เดินทางสูเมือง มาดริด (Madrid) นําทานเที่ยวชมมาดริด เมืองที่มีสถานะเปนทั้งเมือง
หลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของสเปน มาดริดสวยงามสมความเปนเมืองหลวงเพราะตั้งอยู
ใจกลางเมืองริมแมนํ้า Manzanares เดิมทีนั้นเมืองหลวงของสเปนในอดีตคือโทเลโด 
แตเพราะความงามของมาดริดถูกพระทัยของกษัตริยชารลที่ 5 เปนอยางมากจนพระเจา
ฟลลิปที่ 2 ซึ่งเปนพระราชโอรสจึงทรงถวายความจงรักภักดีโดยการยายวังหลวงจากโทเล
โดไปยังมาดริดในป 1561 จากนั้นทุกความยิ่งใหญในเชิง
สิ่งกอสรางก็เกิดขึ้นในมาดริดเรื่อยมา และโชคดีมากที่ไดรับ
การบูรณะมาตลอดจนคงอยูใหคนรุนเราไดชม ยอมรับวา
ย่ิงใหญและสวยงามมากจริงๆ อีกทั้งยังเปนเมืองที่มีพื้นที่สี
เขียวเยอะมากเปนอันดับ 2 รองจากญี่ปุ�น นําทานชมและ
ถายรูปกับ นํ้าพุซิเบเลส (Cibeles Fountain) นํ้าพุขนาด
ใหญที่อลังการดวยประติมากรรมของเทพีซิเบเลสผูสงางาม โดยเทพีองคนี้จะถือคทาใน
มือขางหน่ึง สวนมืออีกขางจะใชควบคุมราชรถสิงโตคู เช่ือกันวาเทพีซิเบเลสเปนผูประทาน

ความสุขและความบริบูรณมาให  นํ้าพุ
แหงนี ้ตั ้งอยู ท ี ่ใจกลาง พลาซา เดอ ซิ
เบเลส (Plaza de Cibeles) จัต ุ รัส
ใหญใจกลางเมืองมาดริด สําหรับนํ ้าพุ



 
แหงนี้สรางขึ้นตั้งแตป 1895 แตก็ยังสะกดสายตาผูคนที่ผานไปมาไวไดไมคลาย นําทาน
ชม ประตูเมืองอัลคาลา (Alcala Gate) ประตูใหญกลางจัตุรัส พลาซา เดอ ลา อินดีเพน
เดนเซีย (Plaza de la Independencia) เปนประตูที่เปนหนึ่งในสัญลักษณสําคัญของ
มาดริด และปจจุบันก็ไดถูกยกใหเปน อนุสรณสถานแหงชาติ เลยทีเดียว หลังจากยุคโรมัน
แลวประตูแหงนี้ถือวาเปนประตูชัยยุคใหมแหงแรกที่ไดถูกสรางขึ้นในยุโรปเมื่อป 1764 
ดวยสถาปตยกรรมในสไตลนีโอคลาสสิก ใชเวลาสรางนานถึง 9 ป จนเสร็จสิ้นไดเปนประตู
ขนาดใหญที ่มีทรงเปนประตูโคง 3 ประตูและประตูทรงสี่เหลี่ยม 2 ประตูขนาบขาง 
ตกแตงดวยรูปปم�นและรูปแกะสลักโดยรอบประตูอยางอลังการมาก แลวนําทานถายรูปที่
ดานหนา Estadio Santiago Bernabeu สนามฟุตบอลขนาดใหญควบดีกรีการเปน
สนามเหยาของ Real Madrid สโมสรฟุตบอลที่ยิ่งใหญอีกทีมหนึ่งของโลก สนามแหงน้ี
ยิ่งใหญดวยจํานวน 80,000 ที่นั่งซึ่งปรับจากเดิมที่มีถึง 100,000 ที่นั่งรวมตั๋วยืนให
เหลือเพียงต๋ัวน่ังเทาน้ันตามกฎของฟฟ�า สนามฟุตบอลแหงน้ีสรางขึ้นในป 1944 และเปด
ใชอยางเปนทางการในป 1947 มีสถานีรถไฟฟ�าใตดินเปนของตัวเอง และก็ยังตั้งอยูใน
ยานใจกลางแหลงธุรกิจของมาดริด ชวงนอกฤดูกาล Estadio Santiago Bernabeu 
ก็จะกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมของมาดริด โดยเฉพาะพื้นที่ของพิพิธภัณฑยิ่งนา
ชมเพราะจัดแสดงถวยเกียรติยศ เปดใหชมสนาม หองพักนักกีฬา ยิ่งใหญและนาชมสมกับ
ที่ชาวสเปนกลาวไววานี่คือสโมสรที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร แลวแวะไปชมและถายรูป
สวยๆ ท ี ่  พลาซ า  เดอ เอสปานย าน (Plaza de Espanya) หร ือ จัต ุ รัสสเปน 
สวนสาธารณะที่มีสวนสวยรมรื่นภายใตบรรยากาศที่แวดลอมดวยอาคารสูงทันสมัย และที่
โดดเดนที่สุดสําหรับจัตุรัสแหงนี้เห็นจะไมมีจุดใดเกินไปกวาอนุสรณสถานของ มิเกล เดอ 
เซอบันเตส นักประพันธชื่อดังชาวสเปน ที่มีผลงานชื่อกองโลกไดแก ดอน กิโฆเต นั่นเอง 
แลวนําทานถายรูปที่ดานหนา พิพิธภัณฑปราโด (Prado Museum) พิพิธภัณฑที่ไดรับ
ยกยองใหเปนพิพิธภัณฑที่ดีที่สุด ยอดเยี่ยมที่สุด และมีชื่อเสียงที่สุดในสเปน ภายในได
จัดเก็บรักษางานศิลปะระดับโลกทั้งของสเปนเองและจากทั่วโลกนับหม่ืนช้ินจากศตวรรษที่ 
11-18 ซึ่งลวนแตเปนผลงานชั้นเยี่ยมจากศิลปนยิ่งใหญไมวาจะเปน Goya, El Greco, 
Murillo และ Velazquez และนอกจากงานศิลปะแลว ภายในยังจัดแสดงของสะสมของ
ราชวงศตั้งแตยุคของ พระเจาชารลสที่ 3 อีกดวย อีกทั้งตัวอาคารพิพิธภัณฑก็ยังสวยงาม
ไปดวยสถาปตยกรรมแบบนีโอคลาสสิก และมีการตอเติมสวนน้ันสวนน้ีเร่ือยมาจนสวยงาม
อยางท่ีเราเห็น 



 
เย็น รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานชมการแสดงระบําฟลาเมงโก โชว

ช่ือดังซึ่งเปนสัญลักษณของประเทศสเปน 
 นําทานเขาสูที่พัก Elba Madrid Alcala หรือระดับเดียวกัน 

วันทีเ่จ็ด โทเลโด - มหาวิหารพริมาดา - มาดริด - สนามบิน 
 เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสูเมือง โทเลโด (Toledo) เมืองโบราณอายุ
กวา 2,000 ปที ่เคยถูกยึดครองดวยมัวร ยิวและคริสต 
กลายเปนเมือง 3 วัฒนธรรมและมีเอกลักษณเฉพาะตัว
ชัดเจน โทเลโดตั้งอยูบนเนินเขาและถูกลอมดวยแมนํ้า Tajo 
มีรองรอยของกําแพงใหญที่ลอมเมืองไว มีป�อมปราการใหญ 
และมีอาคารที ่สรางดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิกที ่สรางขึ ้นตั้งแตในศตวรรษที ่ 12 
มากมาย ในชวงศตวรรษที่ 16 โทเลโดเคยเปนเมืองหลวงสเปนมากอนมาดริด และก็ต้ังอยู
หางจากมาดริดประมาณ 70 กิโลเมตร โทเลโดปจจุบันยังคงความเปนเมืองเล็กๆ แตมี
เสนหและนาเท่ียวมาก ใจกลางเมืองมีทั้งความคลาสสิก ความทันสมัย ครบถวนความเปน

เมืองนาเท่ียวอีกแหงของโลก อาคารสวยๆ และรานคาสินคาที่ระลึกมีเยอะ
มาก และเพราะในอดีตโทเลโดเคยเปนแหลงโลหะสําหรับผลิตมีดและดาบ
ที่สําคัญของประเทศ เราจึงไดเห็นสินคาชนิดนี้ซึ่งเปนสินคาขึ้นชื่อวางขาย
อยูเต็มไปหมดในทุกซอกซอย นําทานเขาชมภายใน มหาวิหารพริมาดา 
(Cathedral Primada) หรือ มหาวิหารแหงโทเลโด  มหาวิหารใหญบน

เนินเขาเหนือเมืองโทเลโดแหงน้ีเปนศูนยรวมทางศาสนาของเมืองมาต้ังแตการเร่ิมกอสราง
ในป 1227 บนฐานรากของมหาวิหารเกาแกที่เคยตั้งอยูตรงนี้ตั้งแตศตวรรษที่ 6 แมจะใช
เวลากอสรางเปนเวลานานและไดมีการกอสรางเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆ ในแตละยุคแตละ
สมัย แตสิ่งที่โดดเดนเปนเอกลักษณของที่นี่ตลอดมาก็คือสถาปตยกรรมและการตกแตง
หรูหราสุดอลังการตามสไตลโกธิค ต้ังแตรูปปم�นสุดประณีต ลวดลายตามเสาและกําแพง ยัง
มีคอลเลกชั่นภาพวาดและงานศิลปะลํ้าคาอีกมากใหไดชมกันภายในมหาวิหารแหงน้ี และ
เม่ือรวมกับยานเมืองเกาที่นาสนใจไมนอยกวากันของโทเลโดแลว ทําใหไดขึ้นทะเบียนเปน
มรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในป 1986  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 เดินทางกลับสู มาดริด อิสระชอปปم�งยาน ถนนเซอรราโน (Serrano Street) ยานชอป

ปم�งชื่อดังที่ทั่วทั้งถนนจะเต็มไปดวยรานคาแบรนดเนมแฟชั่นชื่อดัง ทั้งสินคาแบรนดอื่นๆ 



 
จากทั่วโลกและแบรนดของสเปนก็สามารถพบไดที่นี่ทั้งหมด เชน Camper, Loewe, 
Hossintropia และอีกมากมาย ในขณะท่ีรานจําหนายงานศิลปะและของเกาสะสมก็มีให
เลือกชมอยูไมนอย ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบิน เดินทางกลับประเทศ
ไทย 

22.05 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK144 (บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

 
วันทีแ่ปด ดูไบ – สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)  
07.15 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเคร่ือง 
09.40 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเท่ียวบินที่ EK372 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
19.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

****************************************** 
อัตราคาบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) ไมมีเตียงลดทานละ 2,000 บาท 
พักเด่ียว เพิ่มทานละ 10,000 บาท 
 
 
 
 
 

วันเดินทาง ราคา 
กรกฎาคม 24-31 ก.ค. 62 52,900 

กันยายน 11-18 ก.ย. 62 
25 ก.ย. – 2 ต.ค. 62 49,900 

ตุลาคม 8-15 / 16-23 ต.ค. 62 

ตุลาคม 22-29 ต.ค. 62 52,900 



 
อัตราน้ีรวม 
✓ คาธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซากลุมเชงเกนทางสถานทูตจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมทุกกรณี 
✓ คาต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 
✓ คาที่พักระดับมาตรฐาน (หองละ 2-3 ทาน) ตามท่ีระบุในรายการ 
✓ คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
✓ คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

 
อัตราน้ีไมรวม 
✗ คาภาษีมูลคาเพิ ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที ่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ (เฉพาะกรุ ปเหมา
เทาน้ัน) 
✗ คาน้ําหนักของกระเป�าในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหน่ึงคน 
✗ คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องด่ืมในหองพัก 
✗ คาทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถทองถ่ิน ทานละ 2 ยูโร / คน / วัน  
✗ คาทิปหัวหนาทัวรไทย ขั้นต่ํา 100 บาท / วัน / คน  
  
เง่ือนไขในการจองทัวร 
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พรอม
สําเนาหนังสือเดินทาง 
2. ชําระยอดท้ังหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน 
3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ 
 
 
 
 
 
 
  



 
การยกเลิกและคืนคาทัวร 
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 
4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
5.ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
 
หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทาง
บริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย 
และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที ่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที ่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 
3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ 
หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุก
กรณี 
4. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไว
โดยทั้งหมด 
 
เอกสารที่ตองใชในการย่ืนวีซา 
1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํากวา 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับเขาสู
ประเทศ หากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตามควรนําไป
แสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 
2. รูปถายสีขนาด 2 น้ิว (แบบหนาใหญ) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลัง
เปนสีขาวเทาน้ันและมีอายุไมเกิน 6 เดือน ไมสวมใสเครื่องประดับและแวนสายตา) 
3. เอกสาระสําคัญสวนบุคคล  
   3.1 สําเนาทะเบียนบาน  

3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ  
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)  



 
3.4 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล (ถามี) 
4. กรณีเปนพนักงานบริษัท 
    ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุ
ตําแหนง อัตราเงินเดือนในปจจุบัน วันเดือนปที่เร่ิมทํางานกับบริษัทน้ี และชวงเวลาท่ีขอลางาน 
เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด 
5. กรณีเปนเจาของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบ
เสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 
6. หลักฐานทางการเงิน  

Statement ยอนหลัง 6 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทาน้ัน (ในกรณีท่ี
ผูอื ่นเปนคนออกคาใชจายให ตองมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธพรอมยื่นเอกสารฉบับ
แปลภาษาอังกฤษ) พรอมกับหนังสือรับทางการเงินที่ออกจากธนาคาร (Bank Certificate) 
ภาษาอังกฤษ สําคัญมากตองย่ืนคูกันทั้งสองอยาง วันที่ออกเอกสารไมเกิน 1 เดือนจากวันย่ืน 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 
7. กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด 
นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง 
ความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทาง และ
เหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 
8. กรณีท่ีเปนนักเรียน นักศึกษา  

จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทานัน  
9. กรณีท่ีเด็กอายุตํากวา 20 ป  

9.1 ไมไดเดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจาก อําเภอ / เขต ที ่ท านอยู  (เปน

ภาษาอังกฤษ) 
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางผูเดินทางกับผูออกคาใชจายใหฉบับภาษาไทย 

และ ภาษาอังกฤษ 



 
9.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา  
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการรองขอวีซา
ใหกับบุตร ** 

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุม
เชงเกน เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ได
ชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หาก
สถานทูตมีการสุม เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความ
สะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอ
รบกวนทานจัดสงเอกสาร ดังกลาวเชนกัน 
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตเพื่อใหอยูในดุลยพินิจของสถานฑูตเรื่องวีซาของทานเนื่องจากการขอวีซาในแตละ
ประเทศจะถูก บันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 
12. การยื่นวีซานั้นผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําพรอมคาวีซากอนเทานั้นถึงสามารถดําเนิน
ขั้นตอนการยืนวีซาได 
 

** ทางบริษัทไมมีนโยบายการแปลเอกสารให ถาหากตองการใหทางเราแปลเอกสารจะมีคาใชจาย
เพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดและเอกสารในการขอยื�นวีซ่าประเทศเชงเก้น 

ระยะเวลาในการยื�น 15 วนัทาํการ 
ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายนิ้วมอื ณ ศนูยย์ื�นวซ่ีา ตามวนัและเวลาที�นัดหมาย 

 
กรณุากรอกข้อมูลเป็นภาษาองัฤษ  

ชื�อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์)................................................................................................................. 

ชื�อ-นามสกลุ (เดมิ) ....................................................................................................................................... 

ที�อยู่................................................................................................................................................................ 

เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................... เบอรม์อืถอื........................................................................ 

E-Mail........................................................................................................................................................... 

สถานะ  สมรส      โสด     หยา่รา้ง   แยกกนัอยู ่

เลขที�พาสปอรต์................................................... วนัหมดอายุ...................................................................... 

วนั/เดอืน/ปี เกดิ............................................. อาชพี................................................................................... 

สถานที�ทาํงาน.............................................................................................................................................. 

ที�อยู่สถานที�ทาํงาน....................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัทท์ี�ทาํงาน.................................................  

การเดนิทางในครั �งนี�ทา่นออกคา่ใขจ่้ายเองหรอืไม ่.......................................................................................... 

ชื�อผูอ้อกค่าใชจ้่าย .............................................................................................. ความสมัพนัธ ์.................... 

ในช่วงระยะ 3 ปีที�ผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 
  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซ่ีา (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................  
  ไม่เคย  
ในช่วงระยะ 3 ปีที�ผ่านมา ท่านเคยสแกนลายนิ�วมือเพื�อทาํวีซ่าหรือไม่ 
  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซ่ีา (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................  
  ไม่เคย  

** หากเคยแสกนลายนิ�วมอืแลว้ กรณุาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพื�อใหเ้จา้หน้าที�ตรวจสอบ ** 


