รหัสทัวร B2B1903150
ทัวรโปรตุเกส สเปน โกอิมบรา ปอรโต ซาลามังกา บารเซโลนา
10 วัน 7 คืน (LH)
อนุสาวรียดิสคัฟเวอรี่ มหาวิหารเจอโร นิโม ชมแหลมโรกา เมืองซินทรา เมืองฟาติมา ชมโบสถ

แมพระฟาติมา เมืองโกอิมบรา มหาวิทยาลัยโกอิมบรา เมืองปอรโต พลาซา มายอร เมืองเซอโก
เบีย กรุงมาดริด มหาวิหารแหงโทเลโด เมืองวาเลนเซีย มหาวิหารซานตามาเรียแหงวาเลนเซีย

เมืองบารเซโลนา โบสถซากราดา แฟมิเลีย ชมปารค กูเอล สนามฟุตบอลของสโมสรบารเซโลนา

โปรตุเกส สเปน (โกอิมบรา ปอร์ โต้ ซาลามังกา บาร์ เซโลน่ า)
10 วัน 7 คืน

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1

20.30 น.

23.50 น.
วันที่ 2

06.00 น.
09.15 น.

กรุงเทพฯ

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 4
เคานเตอร G สายการบิน ลูฟตฮันซา โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก
ออกเดินทางสูแ
 ฟรงกเฟรต โดยสายการบินลูฟตฮันซา เที่ยวบินที่ LH 773
***กรุป
 ออกเดินทางตั้งแตวันที่ 7 พ.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 23.00 น.***
กรุงเทพฯ – แฟรงคเฟรต – ลิสบอน – หอคอยเบเล็ง – มหาวิหารเจอโรนิโม

คํ่า
ที่พัก

ถึงสนามบินแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมนี รอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางไปยังกรุงลิสบอนดวยเที่ยวบิน LH 1166
*** กรุปออกเดินทางวันที่ 03-12 ธ.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 13.15 และเดินทางถึง
เวลา 15.20 น. เที่ยวบินที่ LH 1168***
ถึงสนามบินลิสบอน ประเทศโปรตุเกส (Portugal) (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย
7 ชั่วโมง) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานถายภาพกับ
อนุสาวรียดิสคัฟเวอรี่สรางขึ้นในป ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ป แหงการ
สิ้นพระชนมของเจาชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร แวะถายรูปกับหอคอยเบเล็ง (Belem
Tower) เดิมสรางไวกลางนํ้าเพื่อเปนปอมรักษาการณดูแลการเดินเรือเขาออก เปน
จุดเริ่มตนของการเดินเรือออกไปสํารวจ และคนพบโลกของ วาสโก ดากามา นัก
เดินเรือชาวโปรตุเกส เปนอีกหนึ่งสถาปตยกรรมแบบมานูเอลไลนที่สวยงาม นําเขาชม
มหาวิหารเจอโร นิโม (Jeronimos Monastry) ที่สรางขึ้นเพื่อเปนเกียรติแก วาสโก
ดากามา ที่เดินทางสูอินเดียเปนผลสําเร็จ ในป ค.ศ.1498 จัดเปนผลงานอันเยี่ยมยอด
ของงานสถาปตยกรรมที่เรียกกันวามานูเอลไลน (Manueline) ใชเวลากอสรางทั้งสิ้น
ถึง 70 ป จึงแลวเสร็จสมบูรณ และไดรับการรับรองจากองคการยูเนสโกวาใหเปน
มรดกโลก (UNESCO World Heritage)
*** กรุปออกเดินทางวันที่ 14-22 ม.ค. 62 เดินทางถึงเวลา 11.15 น.***
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MERCURE LISBOA ALMADA หรือเทียบเทา

วันที่ 3

ลิสบอน – แหลมโรกา – ซินทรา – ฟาติมา – โกอิมบรา

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
จากนั้นพาทานเดินทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดที่เปนปลายดาน

11.20 น.

กลางวัน

บาย

ตะวันตกสุดของทวีปยุโรป ซึง่ ทานสามารถซื้อใบประกาศนียบัตร (Certificate) เปน
ที่ระลึกในการมาเยือน ณ ที่แหงนี้ จากนั้นเดินทางสูเมืองซินทรา (Sintra) อีกหนึ่ง
เมืองตากอากาศยอดนิยมของนักทองเที่ยว เปนที่ตั้งของพระราชวังที่สวยงามที่ไดรับ
การรับรองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ความรมรื่นของเขตอุทยานเปนที่
พักผอนหยอนใจในวันหยุดของชาวเมือง เปนอีกเมืองที่มีสถาปตยกรรมทีค
่ อนขางมี
ความโดดเดนของแควนแกรนดลิสบอน ประเทศโปรตุเกส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

นําทานเดินทางสูเ มืองฟาติมา (Fatima) ซึงเปนอีกเมืองหนึ่งที่มีความสําคัญของ
คริสตศาสนิกชน นําทานเขาชมโบสถแมพระฟาติมา (The Lady of Fatima
Basilica) ซึ่งเปนโบสถโรมันคาทอลิก กอสรางในป 1928 – 1953 ชมรูปปﻤนพระแม
มารี ที่มค
ี วามศักดิ์สิทธิ์และเปนหนึ่งในหลายเสนทางของคริสตศาสนิกชนในการแสวง
บุญ ที่มค
ี วามเชื่อวาพระแมมารีไดเคยปรากฏตัวใหเด็กนอย 3 คนไดเห็นเปนครั้งแรก
ที่แอบหลบภัยสงครามโลกครัง้ ที่ 1 และไดบอกกับเด็กทั้งสามคนถึงเหตุผลที่พระองค
ลงมาจากสวรรค เพื่อใหลูเซีย ไดบันทึกไวถงึ คําทํานายและคําสอนของพระแมมารี ซึง่
เหตุการณตางๆที่ลูเซียไดบันทึกไวก็ลวนเปนความจริงที่ปรากฏขึ้นมาภายหลัง นําทาน
เดินทางสูเ มืองโกอิมบรา (Coimbra) อีกเมืองหนึ่งที่สําคัญของโปรตุเกส ตั้งอยูบน
เนินเขาเหนือแมนํ้ามอนเดโก (Mondego) ซึ่งสมัยถูกปกครองโดยอาณาจักรโรมัน
ไดรับการเรียกขานวา เอมีเนียม และไดถูกยึดครองโดยชาวแขกมัวร ในป ค.ศ.711
และเปนเมืองที่เชื่อมการคาระหวางชาวคริสตทางเหนือและชาวมุสลิมทางใต จนในป
ค.ศ.1064 กษัตริยเฟอรดินัลที่ 1 แหงลีออน ไดรบชนะแขกมัวรและปลดปลอยเมือง
โกอิมบรา นําชมมหาวิทยาลัยโกอิมบรา(Coimbra University) ซึ่งเปน

คํ่า
ที่พัก

วันที่ 4
เชา

กลางวัน
บาย

คํ่า
ที่พัก

วันที่ 5
เชา

มหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดแหงหนึ่งของโลก กอตั้งในป ค.ศ.1290 แตก็ถก
ู เปลี่ยนเปน
พระราชวังหลวง (Coimbra Royal Palace) โดยกษัตริย คิงสจอหนที่ 3 ในป ค.ศ.
1537 ซึ่งยังคงศิลปะสไตลบาร็อคที่สวยงาม
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TRYP หรือเทียบเทา
โกอิมบรา – ปอรโต – ซาลามังกา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
จากนั้นนําทานเดินทางสูเ มืองปอรโต (Porto) ทางเหนือของประเทศโปรตุเกส เปน
เมืองที่มีชื่อเสียงถึง “ไวนปอรโต” ซึ่งเปนแหลงไวนชั้นดีของคนที่มรี สนิยมในการดื่ม
ไวน และเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสองและตั้งอยูริมแมนํ้าโดรู และเมืองนี้ยังไดรับการ
ขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยยูเนสโก ในป ค.ศ.1996 อีกดวย นําทานชมเมืองมรดก
โลกปอรโต ชมยานจัตรุ ัสกลางเมือง Praça dos Liberdade ประกอบดวยอาคาร
สวยงามที่เปนที่ทําการของธนาคารและโรงแรม และศาลาวาการเมือง ชมสถานีรถไฟ
São Bento ซึง่ ภายในมีการตกแตงดวยกระเบื้องเขียนสีที่มีลวดลายสีนํ้าเงิน ที่เลา
เรื่องราวของชาวโปรตุเกส แวะถายรูปกับโบสถ Sé de Porto ที่เกาแกที่สุดของเมือง
อายุกวาพันป โบสถแหงนี้เปนที่จัดงานอภิเษกสมรสของกษัตริย João ที่ 1 บิดาของ
เจาชายเฮนรี่ ผูบุกเบิกการเดินเรืออันยิ่งใหญของโปรตุเกส สรางอยูบนเนินที่สามารถ
มองเห็นทิวทัศนของเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําทานเดินทางขามพรมแดนสูเมืองซาลามังกา (Salamanca) ในแควนคาสตีลและ
เลออน ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง
และจะเปลี่ยนเปน 6 ชัว่ โมงในวันที่ 29 ตุลาคม 2560) ตั้งอยูบนที่ราบสูงริมแมนํ้า
ตอรเมส เปนเมืองที่มค
ี วามสําคัญเนื่องจากเปนศูนยกลางของการคาขายในสมัยโรมัน
เรืองอํานาจ ปจจุบันเมืองนี้ไดรับขึ้นเปนมรดกโลกจากยูเนสโก ในป ค.ศ. 1988 นํา
ทานสูพลาซา มายอร (La Plaza Mayor) ศูนยกลางของเมืองที่สรางโดยศิลปะสไตล
บาร็อค ที่เปนเอกลักษณของความรํ่ารวยในยุคศตวรรษที่ 16 -18 อิสระใหทานไดเดิน
เลนชมเมืองตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก DONA BRIGIDA หรือเทียบเทา
ซาลามังกา – เซอโกเบีย – มาดริด – พระราชวังหลวง

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสูเ มืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองทองเที่ยวอีกเมืองหนึ่งของสเปน

กลางวัน
บาย

องคการ UNESCO ยังไดขึ้นทะเบียนใหเมืองนี้เปนเมืองมรดกโลกในป 1985 ชมราง
สงนํ้าโรมัน (Acueducto de Segovia) ทีส
่ รางขึ้นตั้งแตศตวรรษที่ 1 โดยไมมีการ
ใชกาวหรือวัสดุเชื่อมหินแตละกอนแตอยางใด จึงไดรับการยกยองวาเปนสิ่งกอสราง
ทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันที่สําคัญที่สุดของสเปน และยังมีสภาพสมบูรณที่สุดอีกดวย
รางสงนํ้าประกอบขึ้นจากหินแกรนิตกวา 25,000 กอน มีความยาว 818 เมตร มีโคง
170 โคง จุดที่สูงที่สุดสูงถึง 29 เมตร จุดเริ่มตนของรางสงนํ้านี้ เริม
่ ตั้งแตนอกเมือง
แลวลําเลียงสงนํ้าเขามาในเมือง รางสงนํ้าแหงนี้ถือไดวาเปนสัญลักษณของเมืองเซอโก
เบีย และเปนไฮไลทหลักของเมือง นําทานเดินเลนในเขตเมืองเกา ซึ่งเต็มไปดวยสินคา
นานาชนิดตลอดสองขางทาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (หมูหันสเปน)
จากนั้นนําทานเดินทางสูก
 รุงมาดริด (Madrid) เมืองหลวงของประเทศสเปน ตั้งอยูใจ
กลางแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เปนมหานครอันทันสมัยลํ้ายุค ที่
ซึ่งกษัตริยฟลลิปที่ 2 ไดทรงยายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาที่นี่ และประกาศให
มาดริดเปนเมืองหลวงใหม ยกเวนในชวงประมาณป ค.ศ. 1601-1607 เมืองมาดริด
ไดชื่อวาเปนเมืองหลวงที่สวยที่สุดแหงหนึ่งในโลก และสูงสุดแหงหนึ่งในยุโรป นําทาน
เขาชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) ซึง่ ตั้งอยูบนเนินเขาริมฝง ﻤแมนํ้าแมนซานา
เรส สวยงามโออาอลังการไมแพพระราชวังใดในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแหงนี้ถก
ู
สรางในป ค.ศ. 1738 ดวยหินทั้งหลังในสไตลบาโรค โดยการผสมผสานระหวางศิลปะ
แบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบดวยหองตางๆกวา 2,830 หอง ซึ่งนอกจากจะมี
การตกแตงอยางงดงามแลว ยังเปนคลังเก็บภาพเขียนชิ้นสําคัญที่วาดโดยศิลปนในยุค
นั้น รวมทั้งสิ่งของมีคาตางๆอาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เครือ
่ งใช, อาวุธ (หาก
ไมสามารถเขาชมพระราชวังหลวงมาดริดได เนืองจากมีพระราชพิธีภายในหรือตั๋วเต็ม
ทางบริษัทขอนําทานชม Royal Palace of Aranjuez เปนการทดแทน) จากนั้นนํา
ทานชมอุทยานหลวงที่มีการเปลี่ยนพันธุไมทก
ุ ฤดูกาล ชมอนุสาวรียเ ซอรแวนเตส กวี
เอกชาวสเปนที่ตั้งอยูเหนืออนุสาวรียดอนกิโฆเตในสวนสาธารณะ

คํ่า
ที่พัก
วันที่ 6
เชา

กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก PRAGA MADRID หรือเทียบเทา
มาดริด – โทเลโด – มหาวิหารแหงโทเลโด – พลาซา มายอร – ชมโชวระบําฟลามิน
โก
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองโทเลโด (Toledo) เมืองแหงนี้ตั้งอยูทางภาคกลางของ
ประเทศสเปน องคการยูเนสโกไดประกาศใหเมืองนี้เปนแหลงมรดกโลกอีกดวย มีทัศนี
ภาพที่สวยงาม เนื่องจากมีแมนํ้าเทกัส ไหลผานเมือง นําทานเขาชมมหาวิหารแหง
โทเลโด (Toledo Cathedral) เนื่องจากเปนวิหารที่ใหญเปนอันดับ 2 ของสเปน
รองจากวิหารเมืองเซบีญา ที่สรางตั้งแตศตวรรษที่ 13 ความงดงามอลังการสไตล
โกธิก ภายในมหาวิหารมีการตกแตงอยางงดงามวิจิตรดวยไมแกะสลักและภาพสลัก
หินออน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนําทานเดินกลับสูก
 รุงมาดริด เพื่อนําทานสู พลาซา มายอร (Plaza Mayor
of Madrid) ใกลเขตปูเอตาเดลซอล หรือประตูพระอาทิตย ซึ่งเปนจตุรัสใจกลางเมือง
นับเปนจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย) และยังเปนศูนยกลางรถไฟใต
ดินและรถเมลทุกสาย นอกจากนี้ยังเปนจุดตัดของถนนสายสําคัญของเมืองที่หนาแนน
ดวยรานคาและหางสรรพสินคาใหญมากมาย นําทานแวะถายรูปกับ รูปปﻤนหมีเกาะตน
เชอรี่ (The bear and the cherry tree in Madrid) อันเปนสัญลักษณสําคัญอีก
แหงของกรุงมาดริด

คํ่า

ที่พัก

วันที่ 7
เชา

กลางวัน

คํ่า
ที่พัก

วันที่ 8
เชา

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหาร อาหารพื้นเมือง
พรอมชมโชว ระบํา ฟลามิงโก ศิลปะระบําสเปน หนึ่งในการแสดงทีข่ ึ้นชื่อลือชาไปทั่ว
โลกทั้งทวงทาการรายรําประกอบเสียงดนตรีที่เราใจสนุกสนาน
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก PRAGA MADRID หรือเทียบเทา
มาดริด – วาเลนเซีย – มหาวิหารวาเลนเซีย

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองวาเลนเซีย (Valencia) เมืองหลวงของแควนบาเลนเซีย แควน
ปกครองตนเองที่ตั้งอยูท
 างตะวันออกเฉียงใตของประเทศสเปน ตั้งอยูบนฝﻤงแมนํ้าตู
เรีย (Turia River) เปนเมืองที่มีขนาดใหญเปนอันดับที่ 3 ของประเทศสเปน และยัง
เปนที่ตั้งของสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงคือ สโมสรฟุตบอลวาเลนเซีย ชมยานใจกลาง
จัตุรัสเมืองเกา ซึ่งเปนที่ตั้งของศาลากลาง, ที่ทําการไปรษณีย, รานคา, สนามสูวัว
กระทิง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นําทานชมยานใจกลางจัตุรัสเมืองเกา ซึ่งเปนที่ตั้งของศาลากลาง, ที่ทําการไปรษณีย,
รานคา, สนามสูวัวกระทิง นําทานถายรูปกับมหาวิหารวาเลนเซีย หรือ มหาวิหารซาน
ตามาเรียแหงวาเลนเซีย (Catedral de Santa Maria de Valencia) มหาวิหาร
ที่ตั้งอยูบริเวณใจกลางเมืองเกา สรางขึ้นในสไตลผสมผสานอาทิ โกธิค, นีโอคลาสสิก,
บาร็อค และอื่นๆ ดานขางจะเปน หอระฆังเอล มิกูเลต (El Miguelete) ที่ถูกสราง
ขึ้นในชวงระหวางป 1381 และสิ้นสุดในป 1429 และติดกันเปนโบสถแมพระ นักบุญ
อุปถัมถประจําเมือง ตลอดสองขางทางมีภัตตาคาร, บาร, รานกาแฟ และรานขายของ
ที่ระลึกมากมาย จากนัน
้ นําชมเขตเมืองใหมทต
ี่ ั้งของทาเรือเปนโครงการที่ยงิ่ ใหญที่สุด
ในเมือง ประกอบไปดวย โรงภาพยนตร, โรงศิลปะการแสดง, พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
และอุทยานสมุทรภูมิศาสตร
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหาร อาหารจีน
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TRYP VALENCIA AZAFATA หรือเทียบเทา
วาเลนเซีย – บารเซโลนา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางเลาะเลียบชายฝﻤงทะเล กอสตา เดล อะซาร (Costa del Azahar)
หรือ ชายฝﻤงดอกสมบาน ตั้งชื่อตามสวนสมทีป
่ ลูกทั่วที่ราบชายฝﻤงและสงกลิ่นหอม
หวานในฤดูใบไมผลิ ผานเมืองตากอากาศที่มช
ี ื่อเสียงแถบเมดิเตอรเรเนียน จนเขาสู
เมืองบารเซโลนา (Barcelona) นครใหญแหงคาตาลันยา และเมืองสําคัญอันดับ 2
ของสเปน

กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําทานเขาชมภายในโบสถซากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia) โบสถ
ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณของเมือง โดยฝมือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี สถาปนิกชาว
คาตาลัน เปนผลงานที่เรียกวา โมเดิรนนิสโม เปนงานศิลปะเฉพาะถิ่นและเปนอารตนู
โวที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว โดยเริม
่ สรางตั้งแตป 1882 แมกระทั้งจนถึงปจจุบันก็ยัง
สรางไมแลวเสรจ ถึงกระนั้นองคการยูเนสโก ก็ไดจัดใหเปนมรดกโลก โดยมหาวิหารมี
ลักษณะสถาปตยกรรมโดดเดนแปลกตาไมเหมือนที่ใดในโลก นําทานเขาชมปารค กู
เอล (Parque Guell) สวนสาธารณะขนาดใหญที่โชวผลงานอันโดดเดนทางดาน
สถาปตยกรรมของอันตอนี เกาดี สิ่งปลูกสรางตาง ๆ ที่ถูกลอมรอบดวยความรมรื่น
ของตนไม ดวยรูปแบบของสถาปตยกรรมงานกระเบื้องที่เนนรูปทรงธรรมชาติในสีสัน
ที่ตัดกัน ดูโดดเดน แปลกตา และเปนเอกลักษณอยางมาก ซึ่งไดรบ
ั การยกยองใหเปน
มรดกโลกจากองคการยูเนสโก

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหาร อาหารพื้นเมือง
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก FRONTAIR CONGRESS BARCELONA หรือ
เทียบเทา
บารเซโลนา – เนินเขา Montjuïc – สนามคัมปนู – สนามบิน
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
จากนั้นนําทานเดินทางกลับเขาสูตัวเมือง เพื่อนําทานขึ้นสูจุดชมวิวของเมืองทีเ่ นินเขา

วันที่ 9
เชา

16.50 น.

Montjuïc เปนเนินเขาในบารเซโลนาที่มีทัศนียภาพอันงดงามทางดานตะวันออกของ
เนินเขายังมีหนาผาสูงชันซึ่งทําหนาที่เปนดั่งกําแพงเมือง สวนดานบนเปนที่ตั้งของปอม
ปราการหลายแหง จากนั้นนําทานเดินทางสูส
 นามฟุตบอลของสโมสรบารเซโลนา
สนามคัมปนู (Camp Nou) ที่มีขนาดใหญมาก โดยมีความจุผูเขาชมไดถงึ เกือบ
99,000 คน มีเวลาใหทานไดถายรูปดานนอก พรอมทั้งเลือกซื้อของที่ MEGA
STORE ของทีมบารเซโลนา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําเดินทางสูสนามบินบารเซโลนา เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund)
และเลือกซื้อสินคาจากรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางโดยสายการบินลูฟตฮันซา เที่ยวบินที่ LH 1129

19.00 น.
22.00 น.

ถึงสนามบินแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมนี รอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางตอไปยังกรุงเทพฯ โดยสายการบินลูฟตฮันซา เที่ยวบินที่ LH 772

วันที่ 10

กรุงเทพฯ

กลางวัน
13.30 น.

14.40 น.

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดวยความสวัสดิภาพ
***กรุป
 ออกเดินทางตั้งแตวันที่ 7 พ.ค. 63 เดินทางถึงเวลา 14.10 น.***

********************************************************************************************
อัตราคาบริการ
กําหนดการ
เดินทาง
วันที่ 11-20 พ.ย.
62
วันที่ 03-12 ธ.ค.
62
วันที่ 14-23
ม.ค. 63
วันที่ 02-11 ก.พ.

ผูใหญพัก 23 ทาน
ทานละ

เด็กอายุไมเกิน
12 ป
(เสริมเตียง)
ทานละ

เด็กอายุไมเกิน
12 ป
(ไมเสริมเตียง)
ทานละ

ไมรวมตั๋ว
ทานละ

พักเดี่ยว
เพิ่ม
ทานละ

55,900.-

55,900.-

55,900.-

39,900.-

7,500.-

56,900.-

56,900.-

56,900.-

39,900.-

7,500.-

55,900.-

55,900.-

55,900.-

39,900.-

7,500.-

55,900.-

55,900.-

55,900.-

39,900.-

7,500.-

63

วันที่ 07-16
พ.ค. 63
วันที่ 13-22
พ.ค. 63
วันที่ 04-13
มิ.ย. 63
วันที่ 15-24 มิ.ย.
63

57,900.-

57,900.-

57,900.-

41,900.-

8,500.-

57,900.-

57,900.-

57,900.-

41,900.-

8,500.-

57,900.-

57,900.-

57,900.-

41,900.-

8,500.-

57,900.-

57,900.-

57,900.-

41,900.-

8,500.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการใหบริการ
1.
ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ทีน
่ ั่งจะยืนยันเมื่อไดรบ
ั เงินมัด
จําแลวเทานั้น
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ
จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตา งจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจา ยที่เกิดขึ้น
5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน
ทั้งแบบหมูคณะและยืน
่ รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่
6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

อัตราคาบริการนีร้ วม
1
คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ
(ในกรณีมค
ี วามประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน)
2.
คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.
คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.
คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)
5.
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.
คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7.
คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาที่)
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข
กรมธรรม)
ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได
เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตงั้ แตแรกเกิด ถึง 85 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
8.
คามัคคุเทศกของบริษท
ั ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
9.
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 %
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1.
คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.
คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา
1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน
3.
คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4.
คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

5.
6.
7.

คาธรรมเนียมวีซาประเทศสเปน (ผูยื่นวีซาชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่นจํานวนเงิน
โดยประมาณ 3,500 บาท)
คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (20 ยูโร)
คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร)

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น
กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอ
 นขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได
สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น
หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เนื่องจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา
ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1.

2.

3.

ทางบริษัทไดสํารองที่นงั่ พรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉก
ุ เฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญ
 หา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มป
ี ญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น

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) เนื่องจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.
กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่ จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7.
กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบ
ั การอนุมต
ั ิวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8.
กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

9.

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคน
ื คาทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.
เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ
หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม อาจจะไมมีหองพักแบบ 3
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม
2.
โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า
3.
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม
4.
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
นั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สเปน)
ใชเวลาทําการอนุมัติวซ
ี านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทําการ
ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา BLS International
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว
จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด
ในวันยื่นวีซา หนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต
และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได
่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืนขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลียนแปลงกฎและเอกสารการยืนอยูเ่ รือย ๆ**
1. หน ังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสําหรับ
ประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และ

หนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชํารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํ ามาประกอบการยืนวีซา่ ด ้วย)
ั
***ในกรณีทถื
ี อพาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พําน ักอยูต
่ า
่ งประเทศ, ทํางานอยูต
่ า
่ งประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยูต
หรือน ักเรียน น ักศก
่ ่างประเทศ กรุณ าแจ้งเจ้าหน้าทีของทางบริษท
ั ให้ทราบ
ท ันที เพราะการยืนขอวีซ่าจะมีเงือนไข และ ข้อกําหนดของทางสถานทูตต้องการเพิมเติม
และ บางสถานทูต อาจไม่สามารถยืนขอวีซ่ าในประเทศไทยได้ ข้อกํ าหนดนีรวมไปถึงผู ้
เดินทางทีถือพาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว จํานวน 2 ใบ (พืนหลังขาวเท่านัน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
ห ้ามสวมแว่นตาหรือเครืองประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
้ า
3. หล ักฐานการเงิน กรณีผเู ้ ดินทางออกค่าใชจ
่ ยเอง
้ า
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
่ ยเอง สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทัวไป
ส่วนตัวของผู ้เดินทาง ถ่ายสําเนา ย ้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค ้าทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝาก
หรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยืนวีซา่ และบัญชีต ้องมี
ครบทุกเดือน ในกรณีทมี
ี ไม่ครบ 6 เดือน ให ้ขอเป็ น STATEMENT พร ้อมทําจดหมายชีแจง
3.2 กรณีเปลียนบ ัญชีเป็นเล่มใหม่ ให ้ท่านถ่ายสําเนาสมุดบัญชีมาทังสองเล่ม (ทังเล่มเก่า –เล่ม
ใหม่)
ื ร ับรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ต ้องสะกดชือ-สกุล ให ้ตรงตาม
3.3 หน ังสอ
หน ้าพาสปอร์ต ออกมาไม่เกิน 1 เดือน ต ้องเป็ นบัญชีเดียวกันกับบัญชีออมทรัพย์ในข ้อ 3.1
้ า
3.4 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง
3.4. 1ต ้องทํา BANK GUARANTEE ทีออกจากทางธนาคารเท่านัน ฉบับภาษาอังกฤษ โดย
ื
ระบุชอเจ
้าของบัญชี (บุคคลทีออกค่าใช ้จ่าย) ต ้องสะกดชือ – สกุล ให ้ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต และ
บุคคลทีเจ ้าของบัญชีออกค่าใช ้จ่ายให ้ (ผู ้เดินทาง) ต ้องสะกดชือ – สกุล ให ้ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
กรุณายืนขอจาก ธนาคาร่ลวงหน ้า โดยใช ้เวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใช ้ยืนได ้ไม่เกิน 30 วัน
หลังจากธนาคารออกให ้
3.4.2ถ่ายสําเนาสมุดบ ัญชี หรือ Statement ย ้อนหลัง 6 เดือนของบุคคลทีออกค่าใช ้จ่าย และต ้อง
เป็ นบ ัญชีเดียวก ัน กับทีออก BANK GUARANTEE

3.4.3. ต ้องทําหนังสือรับรองค่าใช ้จ่ายทีมีการชีแจงความสัมพันธ์อก
ี หนึงฉบับ (Sponsor Letter)
3.4.4.ต ้องใช ้สูตบ
ิ ัตรเท่านัน ในกรณีเป็ น พ่อ แม่ ลูก เพือเชือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ออก
ค่าใช ้จ่ายให ้และผู ้เดินทาง ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม หรือใช ้ทะเบียนสมรสในกรณีสามี-ภรรยา ที
แต่งงานจดทะเบียน

ี ด
ี ากประจํา บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ

ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส
4. หล ักฐานการทํางาน
-

ื
้เดินทางเป็ นกรรมการหรือ
เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีมีชอของผู
หุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแจงการทํางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญา
เช่าที โฉนดทีดิน เป็ นต ้น

-

เป็นพน ักงาน

หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริมทํางาน

(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ-สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คําว่า “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชือสถานทูตทียืน)
น ักเรียนหรือน ักศึกษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีออกจากสถาบันทีกําลังศึกษาอยู่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ-สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คําว่า “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชือสถานทูตทียืน)
่ นต ัว
5. เอกสารสว
-

สําเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุตํากว่า 20 ปี และในกรณีออกค่าใช่จา่ ยให ้พ่อ แม่ หรือ พ่อ แม่ ออก
ค่าใช ้จ่ายให ้)

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

ใบเปลียนชือ-นามสกุล (ถ ้ามีการเปลียน)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี บริบร
ู ณ์ ทีไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยมารดา
จะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

หากเด็กเดินทางไปก ับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยบิดา
จะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทังบิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต ้นสังกัด พร ้อม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
ว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว

-

กรณีเด็กอายุตํากว่า 20 ปี บิดา-มารดาลงชือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมา

สัมภาษณ์กบ
ั บุตรทีสถานทูตด ้วย ทังสองท่าน (เฉพาะคิวเดียวเท่านัน)
7. ท่านไม่จําเป็ นต ้องเซ็น รับรองสําเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร ้องขอวีซา่ เท่านัน

่ อาจมีการปร ับเปลียนและขออ ัพเดทเพิมเติมได้ทุกเวลา
เอกสารยืนวีซา
หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิมเติม

่ เชงเกนประเทศสเปน
แบบฟอร์มสําหร ับกรอกข้อมูลยืนวีซา
่ ของท่าน)
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนืองจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา
ชือ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]……………………………………………………………………………
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….……………………………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….……………………………….
3. ชือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….………………
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………….………………………..
5. สถานทีเกิด (จังหวัด) ………………………………………………………………………….………………
6. ประเทศทีเกิด…………………………………………………………………….………………….…………
7. สัญชาติปัจจุบัน ...........................สัญชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปั จจุบัน……….………….……..
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

หม ้าย

อืนๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีเป็ นผู ้เยาว์ กรุณากรอก ชือตัว นามสกุล ทีอยู(่ หากต่างจากผู ้ขอ) และสัญชาติของผู ้มีอํานาจ
ปกครอง/ดูแลผู ้เยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ทีอยูต
่ ามทะเบียนบ ้านของผู ้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………………
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ................................................................
12. อาชีพปั จจุบัน(หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เช่น ขายเสือผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น
...............................................................................................................

13. ชือบริษัทหรือร ้านค ้า ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชือ ทีอยูข
่ อง
สถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………….……
14. วีซา่ เชงเกนทีเคยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ่
ี านมา
ไม่เคย
เคยได ้ ใช ้ได ้ตังแต่วันที..............................ถึงวันที..............................................
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิวมือเพือการขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที หากทราบ).........................................

่ เชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสําเนาหน้าวีซา
่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลก
ู ค้าเคยมีวซ
ี า

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

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

17. ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักอยูข
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืนออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื ............................................
กรุณาระบุชอ

สิงทีช่วยในการดํารงชีพ
เงินสด

…………………………………………………..….
สิงทีช่วยในการดํารงชีพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพักทีมีผู ้จัดหาให ้

ชําระค่าทีพักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใช ้จ่ายทังหมดระหว่างพํานักมีผู ้ออกให ้

ชําระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชําระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืนๆ (โปรดระบุ)

อืนๆ (โปรดระบุ)

่ เป็นดุลพินจ
่ นเกียวข้องใดๆทงส
ิ
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว
ั น
ทงนี
ั บริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั

