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ทัวรโปรตุเกส สเปน 8  วัน 5 คืน (EK) 
ชม 5 มรดกโลก   โทเลโด   เซโกเวีย   ซาลามังกา 
ซินทรา   มหาวิหารแอวูรา   พิเศษ ชมระบําฟาเมงโก 
 

 



 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ  
22.00 น.    พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 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
ทองเที่ยวท่ีทํารายไดใหกับโปรตุเกสจากการไดตอนรับนักทองเท่ียวถึงปละ 13,000,000 
คน เมืองซินทราเปนเมืองที่สวยและงดงามทั้งดวยจากธรรมชาติสวยๆ ที่รายลอมเมือง 
และดวยอาคารสไตลโรมันทิสติกจากยุคศตวรรษที่ 19 อันเลื่องชื่อ เปนเมืองที่มากดวย
ปราสาท พระราชวังเกาแกจากหลายยุคหลายสมัย ที่ไดรับดูแลรักษาอยางดี จนทําใหเมือง
ซินทราแหงนี ้ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกไปเมื่อป 1995 
นอกจากนี้เมืองซินทรายังไดชื่อวาเปนหนึ่งในเมืองที่มีความเปนอยูที่ดีและนาอยูมากของ
โปรตุเกสอีกดวย เดินทางสูเมือง ลิสบอน (Lisbon) เมืองหลวงของประเทศโปรตุเกส
ควบตําแหนงเมืองที่ใหญที่สุด ตัวเมืองตั้งอยูริมชายฝم�งมหาสมุทรแอตแลนติก เปนเมือง
เกาแกที่มีอายุกวา 3,000 ป เปนเมืองศูนยกลางทั้งดานการศึกษา คมนาคม การเงิน 
เศรษฐกิจ ศิลปะ และทองเที่ยว เปนหน่ึงในเมืองที่เกาแกที่สุดของยุโรปตะวันออก นําทาน
ชม ลิฟตแหงคารโม (Santa Justa Elevator) สถาปตยกรรมคูเมืองลิสบอนมาต้ังแต
อดีต และร้ังตําแหนงลิฟตเกาแกที่สรางในสไตลนีโอโกธิกมาตั้งแตป 1902 ลิฟตแหงคาร
โมมีความสูง 45 เมตร สรางในจุดเชื่อมตอระหวางถนนไบซาและถนนลารโก เดอ คารโม 



 

ดานบนของลิฟตจะมีทางเดินนําไปพบกับคาเฟ�และจุดชมวิวเมืองที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของ
ลิสบอน  

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

วันที่สาม 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 และตั้งอยูในพื้นที่ที่
สูงกวาระดับนํ้าทะเล 140 เมตร แวะถายรูปกับวิวสวยๆ ของมหาสมุทรกวาง สัมผัสกับ
สถานที่ที่ไดรับการกลาวขานวา มาเที่ยวโปรตุเกสก็ตองมาที่นี่เพื่อหาสัมผัสกับความเปน
ที่สุดของทั้งยุโรปและของโลกดวยซํ้า และเมื่อยืนอยูที่ Cabo Da Roca เบื้องหนาคือ
มหาสมุทรแอตแลนติก ขามมหาสมุทรไปนั่นคือทวีปอเมริกา และที่นี่ก็ถือเปนจุดกําเนิด
ของการเดินเรือสํารวจทวีปของหลายบุคคลสําคัญแหงประวัติศาสตรโลกรวมถึงคริสโต
เฟอร โคลัมบัสดวย  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางกลับเขาเมืองลิสบอน นําทานชม หอคอยเบเล็ม (Belem Tower) หอคอยที่
เกิดขึ้นในยุคที่โปรตุเกสกําลังคึกคักรุงเรืองกับโครงการสํารวจเสนทาง ซึ่งสําหรับชาว
โปรตุเกสเองยุคน้ันมีผูกลาออกสํารวจเสนทางเยอะมาก หอคอยเบเล็มสรางขึ้นในป 1515 
เพื่อใหเปนป�อมปราการ และใชเวลาสรางนาน 6 ป แตครั้งนั้นสรางแลวกลับไมไดใช
ประโยชนอะไรเลย สุดทายจึงปรับเปลี่ยนมาเปนคุกสําหรับคุมขังนักโทษแทน และนั่นคง
เปนคุกที่สวยงามที่สุดในโลก เพราะตัวหอคอยออกแบบดวยศิลปะมานูเอลสไตล สราง
จากหินทรายสีขาว บนยอดหอคอยทั้งสี่มุมประดับดวยไมกางเขน จนสุดทายเลิกการใช
เปนคุกก็กลายมาเปนป�อมอเนกประสงคผสมประภาคารที่สามารถชมความสวยงามเว้ิง
วางของมหาสมุทรแอตแลนติกได ในขณะที่คนจํานวนไมนอยมักเรียกหอคอยแหงวา 
“หอคอยแหงการจากมาและจากไป” เพราะไมวาทีมสํารวจชาวโปรตุเกสใดจะออกเรือไป



 

สํารวจเสนทางสํารวจทวีปหรือเดินทางกลับมาถึงแผนดินเกิดก็จะมาอยูกันที่จุดนี้ และก็จะ
เปนจุดที่มีคนมาคอยสงคําอวยพรและคอยรับนักเดินทางมาชานาน ปจจุบันหอคอยเบเล็ม
ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกไปแลว และพื้นที่โดยรอบหอคอยก็ถูกปรับใหเปน
สวนสาธารณะและจุดแวะพักผอนหยอนใจของชาวเมือง แลวไปชม อนุสาวรียแหงการ
ค นพบ (Monument to the Discoveries)  บนฝ  �م งแม น ํ ้ า  Tagus เราจะเ ห็น
ประติมากรรมช้ินใหญต้ังตระหงานทาแรงลมมาเน่ินนาน น่ีไมไดเปนแคหินสลักธรรมดาแต
คือสิ ่งสะทอนถึงความยิ่งใหญของการเปนชนชาตินัก
สํารวจของชาวโปรตุเกสมาตั้งแตศตวรรษที่ 15 และเม่ือ
เขาไปชมใกลๆ เราก็จะไดเห็นถึงรายละเอียดที่ถูกสลักไว
บ น แ ผ  น หิ น ท ี ่ ม ี ช ื ่ อ ว  า  “Monument to the 
Discoveries” แหงนี ้ และถือเปนอนุสาวรียแหงการ
คนพบที่ออกแบบใหเหมือนหัวเรือเดินทะเลลําใหญที่มีเหลานักสํารวจกําลังนําพาเรือลําน้ี
ออกสูมหาสมุทรกวาง บุคคลที่เปนผูนําประทับยืนอยูหัวแถวคือ “Prince Henry the 
Navigator” ที่ทรงไดรับพระสมัญญานามวาเปน “เจาชายนักเดินทาง” อนุสาวรียชิ้นน้ี
สรางตอเติมจากของเดิมที ่เคยพังทลายมาแลว ปที ่เริ ่มสรางคือป 1960 ซึ ่งเปนวัน
ครบรอบ 500 ปการจากไปของ Prince Henry the Navigator พระองคน้ี สวนบุคคล
ที่เห็นยืนรวมกันอยูคือเหลาลูกเรือและกลุมมิชชันนารีที่รวมเดินทางเผยแผศาสนา มีนัก
วาดแผนที่ นักวิทยาศาสตร พอคา รวมแลวราว 30 คนที่อยูดวยกันเคียงขาง Prince 
Henry the Navigator ในทุกเสนทาง และก็กลายเปนสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในยุโรป
ดวยระยะความยาวรวมทางเชื่อม 17.2 กิโลเมตรทอดขามแมนํ ้าเทกัส และสรางเปน
สะพาน 2 ชั้น โดยชั้นบนสําหรับรถยนต ชั้นลางสําหรับรถไฟ และก็ชวยลดปญหาความ
หนาแนนของการจราจรในลิสบอนไดมาก อิสระชอปป งที�م ่  ถนนออกัสตา (Rua 
Augusta) ถนนสายชอปปم�งชื ่อดังของลิสบอน มากมายทั้งดวยรานอาหารและรานคา 
ตั้งแตแบรนดสเปนธรรมดาๆ ไปถึงแบรนดชั้นนําตางๆ แลวผานชมสะพานแขวน The 
Vasco da Gama Bridge ที่สรางขึ้นในป 1974 หลังเกิดการปฏิวัติในโปรตุเกส และ
ก็กลายเปนสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในยุโรปดวยระยะความยาวรวมทางเชื ่อม 17.2 



 

กิโลเมตรทอดขามแมนํ้าเทกัส และสรางเปนสะพาน 2 ชั้น โดยชั้นบนสําหรับรถยนต ช้ัน
ลางสําหรับรถไฟ และก็ชวยลดปญหาความหนาแนนของการจราจรในลิสบอนไดมาก 

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

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

มุงหนาสูเมือง แอวูรา (Evora) ที่ตั้งอยูทางตอนกลางของโปรตุเกส เปนเมืองเกาแกและ
เปนหนึ่งในสมาชิกของเครือขายเมืองที่โบราณที่สุดในยุโรป เราจะไดเห็นรองรอยของ
ความเกาแกและความยิ่งใหญแตเกากอนของเมืองไดจากสถาปตยกรรมจากหลายยุค
หลายสมัยตั้งแต วิหารโรมัน กําแพงเมืองจากยุคกลาง โบสถ และวิหารอีกมาก ทั้งหมดน้ี
ทําใหยานเมืองเกาแอวูราเปนที่นิยมและนาสนใจมากเมืองหน่ึง นําทานเขาชมภายใน มหา
วิหารแอวูรา (Evora Cathedral) สมบัติชิ้นสําคัญของแอวูราที่ไดขึ ้นทะเบียนเปน
มรดกโลกโดย UNESCO ในป 1988 เปนวิหารในศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก เปน
วิหารที่สรางขึ้นในชวงปลายศตวรรษที่ 12 บนเนินเขาเหนือเมืองแอวูรา เพื่ออุทิศแดพระ
แมมารี เดิมทีนั้นไดสรางออกมาอยางเรียบงาย ตอมาไดมีการตอเติมและตกแตงเพิ่มข้ึน
จนเปนมหาวิหารหลังใหญในสไตลโกธิค มหาวิหารแอวูราเปนมหาวิหารจากยุคกลางที่มี
ขนาดใหญที่สุด และไดชื่อวาเปนตัวอยางสถาปตยกรรมสไตลโกธิคที่ดีที่สุดในโปรตุเกส 
ย่ิงใหญดวย 2 หอคอย ภายในนั้นไดออกแบบมาโดยไดรับอิทธิพลมาจาก มหาวิหารแหง
ลิสบอน เราจะไดเห็นโถงหลังคาสูงตกแตงดวยรูปปم�น รูปแกะสลัก ภาพวาด และกระจกสี
รูปกุหลาบสไตลโกธิคชวนมอง อีกจุดหนึ่งที่เมืองมายังมหาวิหารแอวูราแลวตองไมพลาด
ชมก็คือ โถงทางเดิน (Cloister) ที่อยูภายในมหาวิหารแอวูรานี่เอง เปนโถงที่สรางขึ้น
ในชวงป 1314-1340 โดยอิงตามโถงทางเดินของมหาวิหารลิสบอนเชนเดียวกับตัววิหาร 
งดงามดวยการตกแตงเลนรายละเอียดของซุมโคง ในแตละมุมของทางเดินน้ีจะมีรูปปم�นหิน
ออนสไตลโกธิคต้ัง อยู เสริมใหทางเดินน้ีย่ิงนามองนาเดินขึ้นอีก    

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 นําทานเดินทางสู เมือง ซาลามังกา (Salamanca) เมืองโบราณบนที่ราบสู ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของสเปน เปนเมืองที่กอตั้งมาตั้งแตกอนยุคโรมันโบราณ ทําใหรํ่ารวย
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 

นําท านผ านชมและถายร ูปกับ มหาวิทยาลัยแหงซาลามังกา (University of 
Salamanca) มหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดและยังเปดทําการอยูอันดับ 3 ของโลก เปน
มหาวิทยาลัยที่กอตั้งขึ้นครั้งแรกตั้งแตป 1134 และกลายเปนศูนยกลางการศึกษาและ
เรียนรู ในแถบภูมิภาคนี ้ตั ้งแตนั ้นเปนตนมา ปจจุบันก็ยังคงอันดับการเปนหนึ ่งใน
มหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ เราจะไดเห็นอาคารโบราณที่ไดถูกดูแลรักษาอยางดี 
ย่ิงใหญและงดงามดวยลวดลายตามผนังและสไตลการสรางตามแบบสเปนโบราณ ผานชม
มหาวิหารใหญของซาลามังกา มหาวิหารเกาแหงซาลามังกา (Old Cathedral of 
Salamanca)  และ  มหา วิหาร ใหม  แห  ง ซ าลา มั งกา  (New Cathedral of 
Salamanca) แมจะนับเปน 2 มหาวิหารใหญแตเปนมหาวิหารที่เช่ือมตอกันจนดูเหมือน
เปนมหาวิหารเดียว ตัวมหาวิหารเกานั้นไดเริ ่มถูกกอตั้งขึ ้นโดย บิชอปเจโรม ในชวง
ศตวรรษที่ 12 กอนจะเสร็จสิ้นเรียบรอยในศตวรรษที่ 14 สวยงดงามตามสไตลโกธิค
ผสมผสานกับสไตลโรมาเนสก เปนมหาวิหารของนิกายคาทอลิกที่อุทิศแดเซนตแมรี่แหง
ทองทะเล ภายในงดงามดวยภาพวาดจากศิลปนช่ือดังหลายตอหลายทาน ภายนอกหรูหรา
ดวยรูปปم�นและการแกะสลักตามสไตลโกธิค และตอมาในศตวรรษที่ 16 ก็ไดเริ่มกอสราง
มหาวิหารใหมแหงซาลามังกาขึ ้น และแลวเสร็จในศตวรรษที่ 18 สงางามดวยสไตล
สถาปตยกรรมที่ผสมผสานระหวางโกธิค บารอก และเรเนสซองก ดวยความสําคัญและ
เกาแกทําใหถูกยกใหเปนอนุสรณแหงชาติไปเรียบรอย นําทานสู จัตุรัสพลาซา มายอร 



 

(Plaza Mayor) จัตุรัสขนาดใหญใจกลางเมืองซาลามังกาที่เปนจุดนัดพบยอดนิยมมาชา
นาน ตัวจัตุรัสไดถูกสรางข้ึนในสไตลสเปนด้ังเดิมผสมผสานกับสไตลบารอกที่เขากันอยางดี 
โดยรอบจัตุรัสนั้นจะลอมดวยอาคารใหญ 3 ดาน มีรานคา รานอาหาร ใหเดินชม จัตุรัส
แหงน้ียังไดช่ือวาเปนหน่ึงในจัตุรัสที่สวยท่ีสุดแหงหน่ึงของสเปน แลวไปถายรูปกับดานหนา
ของ พระราชวังมอนเทอรเรย (Palace of Monterrey) ที่เปนอาคารทรงสี่เหลี่ยมที่
แตสวยดวยศิลปะสไตลเรเนสซองกที่เห็นไดโดยรอบอาคาร อาคารอายุกวา 450 ปหลังน้ี
ยังเปนที่เก็บรักษางานศิลปะ ตราประจําตระกูล และวัตถุโบราณอีกมากมายไวภายใน      

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางตอสูเมือง เซโกเวีย (Segovia) เมืองที่ถูกขนานนามวาเปนเมืองแหง
มรดกโลก เพราะฉะน้ันแทบไมตองอธิบายถึงความย่ิงใหญและเกาแกที่ปจจุบันกลายเปน
เมืองทองเที่ยวที่สําคัญและโดงดังของสเปนไปแลว และนับต้ังแตมีการประกาศขึ้นทะเบียน
มรดกโลกใหกับสมบัติชาติไปเมื่อป 1985 โดยองคการยูเนสโก นับแตนั้นมา เซโกเวียก็
เปนที่รูจักไปทั่วโลก นําทานเที่ยวชม ยานเมืองเกาเซโกเวีย ที่สื่อและแสดงถึงความเปน
สเปนโบราณไดอยางดี ดวยสถาปตยกรรม อาคาร ป�อมปราการใหญบนเนินเขา ปราสาท 

และอนุสรณสถานตางๆ ที่ไดถูกอนุรักษมาต้ังแตชวงยุคกลาง พาทาน
ชมและถายรูปกับไฮไลทที ่โดดเดนและยิ่งใหญที ่สุดของเซโกเวีย 
สะพานสงนํ้าโรมัน (The Roman Aqueduct) เปนสิ่งกอสรางที่
ทําดวยหินแกรนิตสูงใหญอลังการมาก คือสะพานสงนํ้าโบราณที่เช่ือ
วาสรางขึ้นตั้งแตในสมัยศตวรรษที่ 1 ที่เห็นแลวแทบไมนาเชื ่อวา
เกาแกขนาดนี้เหตุใดจึงยังคงความสมบูรณของงานกอสรางไดดีเยี่ยม
อยางที่เห็น ไดรับการดูแลบูรณะอยูสมํ่าเสมอและมีการบูรณะคร้ัง
ใหญเมื่อป 1990 หลังจากที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในป 
1985 จุดประสงคของการสรางนั้นก็เพื่อดึงนํ้าจากภูเขาฟากหนึ่งซึ่ง

อยูนอกเมืองสงผานเขามาถึงในตัวเมืองดวยระยะทางยาวที่เคยถูกบันทึกไวในยุคแรกสราง
คือประมาณ 15 กิโลเมตร ปจจุบันเหลือใหเห็นเพียงแคประมาณ 894 เมตรและสูง 28 
เมตร ใชหินมากกวา 25,000 กอน เที่ยวชม จัตุรัสพลาซา มายอร (Plaza Mayor) ที่



 

อยูในเขตเมืองเกา ปจจุบันกลายเปนมุมทองเที่ยวไปแลว ดวยลักษณะของพื้นที่ที่แบงเปน
ตรอกซอกซอยใหญนอยเกาคลาสสิกจึงใหบรรยากาศเหมือนเรายอนกลับไปสูอดีตแหง
สเปน และจุดเดนของพลาซา มายอรแหงนี้ก็คือ มหาวิหารแหงเซโกเวีย (Segovia 
Cathedral) มหาวิหารสําคัญของเมืองที่สรางอยางหรูหราประณีตดวยสไตลโกธิค วิหาร
แหงนี้เปนวิหารของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกที่อุทิศแดพระแมมารี มหาวิหารแหง
เซโกเวียน้ันมีขนาดใหญและสังเกตุเห็นไดงายดวยอาคารขนาดใหญและยอดแหลมที่อยูใน
ทุกๆ ยอดมุมของวิหารและหอระฆังสูง 90 เมตร  ท่ีพลาซา มายอร มีสถานที่สําคัญหลาย
แหงตั้งอยู มุมนั้นมุมนี ้ ยังมีจุดชอปป งสินคาพื�م ้นเมืองมากมาย และก็มากพอๆ กับ
รานอาหาร โดยเฉพาะอาหารขึ้นชื่อที่มักพบไดบอยในยานนี้ก็คือ “Cochinillo” ซึ่งเปน
อาหารจานเด็ดที่ทําจากลูกหมูทั้งตัวนํามายางจนสุกหอม กรอบนอกนุมใน ราดซอสใหเน้ือ
หมูฉ่ํากอนกิน  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
นําทานเขาสูที่พัก ณ El Espinar หรือระดับเดียวกัน 

วันที่หก Las Rozas Village – มาดริด - นํ้าพุซิเบเลส – ถายภาพ Estadio Santiago 
Bernabeu - ระบําฟลาเมงโก 

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู  เมือง Las Rozas เพื ่อใหทานไดช อปป งกันอยางเต็มที�م ่ท ี ่ Las Rozas 
Village แหลงชอปปم�งสุดอลัง 
การที่หางออกมาจากมาดริดทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเล็กนอย 
เดินทางดวยรถยนตประมาณครึ่งชั่วโมงเทานั้น ยานนี้สินคาแบ
รนดเนมเพียบ ใครอยากไดกระเป�าเดินทาง กระเป�าหนัง 
รองเทา เสื้อผาแบรนดสเปนและราคาถูกกวาซื้อที่ไหนๆ แถมยัง
ไดรับคืนภาษีราว 16-17 เปอรเซ็นตอีกดวย  ** อิสระอาหารกลางวัน ** เพื่อความ
สะดวกในการชอปปم�ง 



 

เดินทางสูเมือง มาดริด (Madrid) นําทานเที่ยวชมมาดริด เมืองที่มีสถานะเปนทั้งเมือง
หลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของสเปน มาดริดสวยงามสมความเปนเมืองหลวงเพราะตั้งอยู
ใจกลางเมืองริมแมนํ้า Manzanares เดิมทีนั้นเมืองหลวงของสเปนในอดีตคือโทเลโด แต
เพราะความงามของมาดริดถูกพระทัยของกษัตริยชารลที่ 5 เปนอยางมากจนพระเจาฟล
ลิปที่ 2 ซ่ึงเปนพระราชโอรสจึงทรงถวายความจงรักภักดีโดย
การยายวังหลวงจากโทเลโดไปยังมาดริดในป 1561 จากน้ัน
ทุกความยิ่งใหญในเชิงสิ่งกอสรางก็เกิดขึ้นในมาดริดเรื่อยมา 
และโชคดีมากที่ไดรับการบูรณะมาตลอดจนคงอยูใหคนรุน
เราไดชม ยอมรับวาย่ิงใหญและสวยงามมากจริงๆ อีกทั้งยัง
เปนเมืองที่มีพื ้นที่สีเขียวเยอะมากเปนอันดับ 2 รองจาก
ญี่ปุ�น นําทานชมและถายรูปกับ นํ้าพุซิเบเลส (Cibeles Fountain) นํ้าพุขนาดใหญที่
อลังการดวยประติมากรรมของเทพีซิเบเลสผูสงางาม โดย
เทพีองคนี ้จะถือคทาในมือขางหนึ่ง สวนมืออีกขางจะใช
ควบคุมราชรถสิงโตคู เชื่อกันวาเทพีซิเบเลสเปนผูประทาน
ความสุขและความบริบูรณมาให  นํ ้าพุแหงนี ้ตั ้งอยูที ่ใจ
กลาง พลาซา เดอ ซิเบเลส (Plaza de Cibeles) จัตุรัส

ใหญใจกลางเมืองมาดริด สําหรับน้ําพุแหงน้ีสรางข้ึนต้ังแตป 1895 แตก็
ยังสะกดสายตาผูคนที่ผานไปมาไวไดไมคลาย นําทานชม ประตูเมืองอัล
คาลา (Alcala Gate) ประตูใหญกลางจัตุรัส พลาซา เดอ ลา อินดี
เพนเดนเซีย (Plaza de la Independencia) เปนประตูที่เปนหน่ึง
ในสัญลักษณสําคัญของมาดริด และปจจุบันก็ไดถูกยกใหเปน อนุสรณ

สถานแหงชาติ เลยทีเดียว หลังจากยุคโรมันแลวประตูแหงนี้ถือวาเปนประตูชัยยุคใหมแหง
แรกที่ไดถูกสรางขึ้นในยุโรปเมื่อป 1764 ดวยสถาปตยกรรมในสไตลนีโอคลาสสิก ใชเวลา
สรางนานถึง 9 ป จนเสร็จสิ้นไดเปนประตูขนาดใหญที่มีทรงเปนประตูโคง 3 ประตูและ
ประตูทรงสี่เหลี่ยม 2 ประตูขนาบขาง ตกแตงดวยรูปปم�นและรูปแกะสลักโดยรอบประตู
อยางอลังการมาก แลวนําทานถายรูปที ่ดานหนา Estadio Santiago Bernabeu 



 

สนามฟุตบอลขนาดใหญควบดีกรีการเปนสนามเหยาของ Real Madrid สโมสรฟุตบอล
ที่ย่ิงใหญอีกทีมหน่ึงของโลก สนามแหงน้ีย่ิงใหญดวยจํานวน 80,000 ที่น่ังซ่ึงปรับจากเดิม
ที่มีถึง 100,000 ที่น่ังรวมต๋ัวยืนใหเหลือเพียงต๋ัวน่ังเทาน้ันตามกฎของฟฟ�า สนามฟุตบอล
แหงนี้สรางขึ้นในป 1944 และเปดใชอยางเปนทางการในป 1947 มีสถานีรถไฟฟ�าใตดิน
เปนของตัวเอง และก็ยังตั้งอยู ในยานใจกลางแหลงธุรกิจของมาดริด ชวงนอกฤดูกาล 
Estadio Santiago Bernabeu ก็จะกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมของมาดริด 
โดยเฉพาะพื้นที่ของพิพิธภัณฑยิ่งนาชมเพราะจัดแสดงถวยเกียรติยศ เปดใหชมสนาม 
หองพักนักกีฬา ยิ่งใหญและนาชมสมกับที่ชาวสเปนกลาวไววานี ่คือสโมสรที่ดีที ่สุดใน
ประวัติศาสตร แลวแวะไปชมและถายรูปสวยๆ ที่ พลาซา เดอ เอสปานยาน (Plaza de 
Espanya) หรือ จัตุรัสสเปน สวนสาธารณะที่มีสวนสวยรมรื ่นภายใตบรรยากาศที่
แวดลอมดวยอาคารสูงทันสมัย และที่โดดเดนที่สุดสําหรับจัตุรัสแหงนี้เห็นจะไมมีจุดใด
เกินไปกวาอนุสรณสถานของ มิเกล เดอ เซอบันเตส นักประพันธช่ือดังชาวสเปน ที่มีผลงาน
ชื่อกองโลกไดแก ดอน กิโฆเต นั่นเอง แลวนําทานถายรูปที่ดานหนา พิพิธภัณฑปราโด 
(Prado Museum) พิพิธภัณฑที่ไดรับยกยองใหเปนพิพิธภัณฑที่ดีที่สุด ยอดเยี่ยมที่สุด 
และมีชื่อเสียงที่สุดในสเปน ภายในไดจัดเก็บรักษางานศิลปะระดับโลกทั้งของสเปนเองและ
จากทั่วโลกนับหมื่นชิ้นจากศตวรรษที่ 11-18 ซึ่งลวนแตเปนผลงานชั้นเยี ่ยมจากศิลปน
ยิ่งใหญไมวาจะเปน Goya, El Greco, Murillo และ Velazquez และนอกจากงาน
ศิลปะแลว ภายในยังจัดแสดงของสะสมของราชวงศตั้งแตยุคของ พระเจาชารลสที่ 3 อีก
ดวย อีกทั้งตัวอาคารพิพิธภัณฑก็ยังสวยงามไปดวยสถาปตยกรรมแบบนีโอคลาสสิก และมี
การตอเติมสวนน้ันสวนน้ีเร่ือยมาจนสวยงามอยางที่เราเห็น 

เย็น รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานชมการแสดงระบําฟลาเมงโก 
โชวช่ือดังซ่ึงเปนสัญลักษณของประเทศสเปน 

 นําทานเขาสูที่พัก Elba Madrid Alcala หรือระดับเดียวกัน 
วันที่เจ็ด 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 
และมีอาคารท่ีสรางดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิกที่สรางขึ้นต้ังแตในศตวรรษที่ 12 มากมาย 
ในชวงศตวรรษที่ 16 โทเลโดเคยเปนเมืองหลวงสเปนมากอนมาดริด และก็ตั้งอยูหางจาก
มาดริดประมาณ 70 กิโลเมตร โทเลโดปจจุบันยังคงความเปนเมืองเล็กๆ แตมีเสนหและ

นาเที่ยวมาก ใจกลางเมืองมีทั้งความคลาสสิก ความทันสมัย ครบถวนความ
เปนเมืองนาเที่ยวอีกแหงของโลก อาคารสวยๆ และรานคาสินคาที่ระลึกมี
เยอะมาก และเพราะในอดีตโทเลโดเคยเปนแหลงโลหะสําหรับผลิตมีดและ
ดาบที่สําคัญของประเทศ เราจึงไดเห็นสินคาชนิดนี ้ซึ ่งเปนสินคาขึ ้นช่ือ

วางขายอยู  เต็มไปหมดในทุกซอกซอย นําทานเขาชมภายใน มหาวิหารพริมาดา 
(Cathedral Primada) หรือ มหาวิหารแหงโทเลโด  มหาวิหารใหญบนเนินเขาเหนือ
เมืองโทเลโดแหงนี้เปนศูนยรวมทางศาสนาของเมืองมาตั้งแตการเริ่มกอสรางในป 1227 
บนฐานรากของมหาวิหารเกาแกที่เคยตั้งอยูตรงนี้ตั้งแตศตวรรษที่ 6 แมจะใชเวลากอสราง
เปนเวลานานและไดมีการกอสรางเพิ่มเติมขึ้นมาเร่ือยๆ ในแตละยุคแตละสมัย แตส่ิงท่ีโดด
เดนเปนเอกลักษณของที่นี่ตลอดมาก็คือสถาปตยกรรมและการตกแตงหรูหราสุดอลังการ
ตามสไตลโกธิค ตั้งแตรูปปم�นสุดประณีต ลวดลายตามเสาและกําแพง ยังมีคอลเลกช่ัน
ภาพวาดและงานศิลปะลํ้าคาอีกมากใหไดชมกันภายในมหาวิหารแหงน้ี และเมื่อรวมกับ
ยานเมืองเกาที่นาสนใจไมนอยกวากันของโทเลโดแลว ทําใหไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก
โดยองคการยูเนสโกในป 1986  

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

ปم�งชื่อดังที่ทั่วทั้งถนนจะเต็มไปดวยรานคาแบรนดเนมแฟชั่นชื่อดัง ทั้งสินคาแบรนดอื่นๆ 
จากทั่วโลกและแบรนดของสเปนก็สามารถพบไดที ่นี ่ทั ้งหมด เชน Camper, Loewe, 



 

Hossintropia และอีกมากมาย ในขณะที่รานจําหนายงานศิลปะและของเกาสะสมก็มีให
เลือกชมอยู ไมนอย ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสู สนามบิน เดินทางกลับ
ประเทศไทย 

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

วันที่แปด 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 

วันเดินทาง ราคา 

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 

พฤศจิกายน 13-20 พ.ย. 62 
30 พ.ย.-7 ธ.ค.62 49,900 

New year 2020 25 ธ.ค. 62-1 ม.ค. 63 64,900 
 

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



 

 อัตราน้ีรวม 
✓ คาธรรมเนียมในการขอยื่นวีซากลุมเชงเกนทางสถานทูตจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมทุกกรณี 
✓ คาต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 
✓ คาที่พักระดับมาตรฐาน (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ 
✓ คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 
อัตราน้ีไมรวม 
✗ คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ (เฉพาะกรุปเหมา
เทาน้ัน) 
✗ คาน้ําหนักของกระเป�าในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหนึ่งคน 
✗ คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มใน
หองพัก 
✗ คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทองถิ่น ทานละ 2 ยูโร / คน / วัน  
✗ คาทิปหัวหนาทัวรไทย ขั้นต่ํา 100 บาท / วัน / คน  
  
เงื่อนไขในการจองทัวร 
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พรอม

สําเนาหนังสือเดินทาง 
2. ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน 
3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
  
การยกเลิกและคืนคาทัวร 
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 



 

2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําท้ังหมด 
4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
5.ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
 
หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทาง

บริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย 

และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที ่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที ่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 

3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ 
หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุก
กรณี 

4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไว
โดยทั้งหมด 

 
เอกสารที่ตองใชในการย่ืนวีซา 
1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํากวา 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับเขาสู

ประเทศ หากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตามควรนําไป
แสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 

2. รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว (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 
    ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที ่ทานทํางานอยู ตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุ
ตําแหนง อัตราเงินเดือนในปจจุบัน วันเดือนปที่เร่ิมทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางาน 
เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด 
5. กรณีเปนเจาของกิจการ  

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

Statement ยอนหลัง 6 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทาน้ัน (ในกรณี
ที่ผูอื่นเปนคนออกคาใชจายให ตองมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธพรอมยื่นเอกสาร
ฉบับแปลภาษาอังกฤษ) พรอมกับหนังสือรับทางการเงินที ่ออกจากธนาคาร (Bank 
Certificate) ภาษาอังกฤษ สําคัญมากตองยื่นคูกันทั้งสองอยาง วันที่ออกเอกสารไมเกิน 1 
เดือนจากวันย่ืน 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 
7. กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผู เดินทางทั้งหมด 

นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง 
ความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทาง และ
เหตุผลที่จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 

8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา  
จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทานัน  

 
 
 



 

9. กรณีที่เด็กอายุตํากวา 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!!ในวันที่มาย่ืนขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการรองขอ
วีซาใหกับบุตร ** 

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกน เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระ
ไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง หากสถานทูต
มีการสุม เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก
และประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวน
ทานจัดสงเอกสาร ดังกลาวเชนกัน 



 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตเพื่อใหอยูในดุลยพินิจของสถานฑูตเรื่องวีซาของทานเนื่องจากการขอวีซาในแตละ
ประเทศจะถูก บันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 

12. การยื่นวีซานั้นผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําพรอมคาวีซากอนเทานั้นถึงสามารถดําเนิน
ขั้นตอนการยืนวีซาได 

 
** ทางบริษัทไมมีนโยบายการแปลเอกสารให ถาหากตองการใหทางเราแปลเอกสารจะมีคาใชจาย

เพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซาประเทศเชงเกน 

ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทําการ 
ผูเดินทางตองมาแสดงตัวและสแกนลายนิวมือ ณ ศูนยย่ืนวีซา ตามวันและเวลาที่นัดหมาย 

 
กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังฤษ  
ช่ือ-นามสกุล (ตามหนา
พาสปอรต)................................................................................................................. 
ช่ือ-นามสกุล (เดิม) 
....................................................................................................................................... 
ที่อยู
...............................................................................................................................................................
. 
เบอรโทรศัพท.....................................................  
เบอรมือถือ........................................................................ 
E-Mail........................................................................................................................................ 
สถานะ  สมรส      โสด     หยาราง   แยกกันอยู 
เลขท่ีพาสปอรต...................................................  
วันหมดอายุ...................................................................... 



 

วัน/เดือน/ป เกิด.............................................  
อาชีพ................................................................................... 
สถานที่ทํางาน
.............................................................................................................................................. 
ที่อยูสถานที่ทํางาน
....................................................................................................................................... 
เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน.................................................  
การเดินทางในคร้ังน้ีทานออกคาใขจายเองหรือไม 
.......................................................................................... 
ช่ือผูออกคาใชจาย ..............................................................................................  
ความสัมพันธ .................... 
ในชวงระยะ 3 ปที่ผานมา ทานเคยมีวีซาเชงเกนหรือไม 
  เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ป ของวันออกวีซา (Issue)................................. 
วันหมดอายุ...............................  
  ไมเคย  
ในชวงระยะ 3 ปที่ผานมา ทานเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือทําวีซาหรือไม 
  เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ป ของวันออกวีซา (Issue)................................. 
วันหมดอายุ...............................  
  ไมเคย  

** หากเคยแสกนลายน้ิวมือแลว กรุณาถายรูปหนาวีซาเพ่ือใหเจาหนาที่ตรวจสอบ ** 
  

 


