
 

 

รหัสทัวร B2B1903152 

ทัวรโปรตุเกส สเปน THE HIDDEN GEMS OF PORTUGAL AND 
SPAIN 10 วัน 7 คืน (EK) 
เมืองซานเตียโก เด คอมโพสเทลลา มหาวิหารซานเตียโกเดคอมโพสเตลา เมืองอูเรนเซ วิหารอู
เรนเซ เมืองปอนเฟรรราดา ปราสาทอัศวินเทมพลาร โบสถเซนทโทมัส มหาวิหารพระแมมารี 
เมืองเลออน ถํ้าวัลปอเกรโร ชมมหาวิหารแหงเลออน เมืองบายาโดลิด เมืองบรูกอส ชมมหา
วิหารบูรโกส ปราสาทบูรโกส เมืองบิลเบา พิพิธภัณฑกักเกนไฮม โบสถแหงบิลเบา เมืองซาราโก
ซา เมืองบารเซโลนา สนามฟุตบอลบารเซโลนา ปารค กูเอล โบสถซากราดา แฟมิเลีย La 
Roca Village Outlet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ  
23.55 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 9 

เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาท่ี คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ - ดูไบ – ปอรโต 
03.30 น. ออกเดินทางสูปอรโต โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK 377 

**สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแตเดือน พ.ย. เปนตนไปจะออกเดินทางเวลา 03.30 
น.และจะไปถึงดูไบเวลา 07.15 น.*** 

06.55 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเคร่ือง 
09.15 น. ออกเดินทางตอสูปอรโต ประเทศโปรตุเกส โดยเท่ียวบิน EK197  

**สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแตเดือน พ.ย. เปนตนไปจะออกเดินทางเวลา 09.00 
น.และจะไปถึงปอรโตเวลา 13.10 น.*** 

14.30 น. 
 

ถึงสนามบินสนามบินฟรานซิสโก ซา คาเนียรโร เมืองปอรโต ประเทศโปรตุเกส (เวลา
ทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ช่ัวโมง และจะเปล่ียนเปน 7 ช่ัวโมงในวันที่ 28 ตุลาคม 
2562) ผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ผานขั้นตอนการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากร จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูเมืองปอรโตซึ่งเปนเมอืงใหญอันดับ
สองของประเทศโปรตุเกสต้ังอยูทางตอนเหนือของประเทศ เปนเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ือง
การผลิตไวน หรือ ปอรโตไวนดวยและนอกจากน้ันเมืองน้ียังไดรับการข้ึนทะเบียนเปน
มรดกโลกในป 1996 อีกดวย 
ดวย นําทานชมยานจัตรัุสกลางเมือง Praça dos Liberdade ประกอบดวยอาคาร
สวยงามที่เปนท่ีทําการของธนาคารและโรงแรม และศาลาวาการเมือง ชมสถานีรถไฟ 
São Bento ซึง่ภายในมีการตกแตงดวยกระเบื้องเขียนสีท่ีมีลวดลายสีน้ําเงิน ท่ีเลา
เร่ืองราวของชาวโปรตุเกส แวะถายรปูกับโบสถ Sé de Porto ที่เกาแกท่ีสุดของ
เมือง อายุกวาพันป โบสถแหงน้ีเปนที่จัดงานอภิเษกสมรสของกษัตริย João ท่ี 1 บิดา
ของเจาชายเฮนร่ี ผูบุกเบิกการเดินเรืออันยิ่งใหญของโปรตุเกส สรางอยูบนเนินที่
สามารถมองเห็นทิวทัศนของเมือง 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ท่ีพัก เดินทางเขาสูท่ีพัก EUROSTARS OPORTO หรือเทียบเทา 

 



 

 

วันที่ 3 ปอรโต - ซานเตียโก เด คอมโพสเทลลา – มหาวิหารซานเตียโกเดคอมโพสเตลา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองซานเตียโก เด คอมโพสเทลลา (Santiago De 

Compostela) เมืองหลวงของแควนกาลิเซีย ซึ่งตัวเมืองน้ีเคยไดรบัการประกาศให
เปนเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปประจาํป ค.ศ. 2000 และวากันวาเมืองน้ียัง
เปนจุดหมายปลายทางของเสนทางจาริกแสวงบุญสําคัญ หรือเสนทางนักบุญเจมส 
(Way of St. James)  ท่ีมมีาต้ังแตสมัยยโุรปกลางอีกดวย   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บาย นําทานเขาชมมหาวิหารซานเตียโกเดคอมโพสเตลา (The Cathedral of 

Santiago de Compostela) โดยคําวาคอมโพสเทลลลาของช่ือวิหารน้ันมาจาก
ภาษาลาตินมีความหมายวา ทองทุงแหงดวงดาว เน่ืองจากเมืองน้ีเปนจุดหมาย
ปลายทางของเสนทางนักบุญเจมสจึงทําใหมชีาวคริสตท่ีมีความศรัทธามักเดินทางมา 
แสวงบุญ ณ มหาวิหารแหงน้ี  โดยมหาวิหารแหงน้ีถูกสรางขึ้นโดยพระประสงคของ
พระเจาอัลฟองโซที่ 6 แหงคาสติลญาในป ค.ศ. 1075 ดวยศิลปะแบบโรมาเนสกโดย
มีไฮไลทคือ ซุมประตูปอรติโก เดลา กลอเรีย ของวิหาร ซึ่งถือวาเปนศิลปะแบบโร
มาเนสกที่สวยที่สุดแหงหน่ึงเลยทีเดียว 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ท่ีพัก เดินทางเขาสูท่ีพัก GRAND HOTEL SERCOTEL LOS ABERTOS หรือ

เทียบเทา 
วันที่ 4 ซานเตียโก เด คอมโพสเทลลา – อูเรนเซ - ปอนเฟรรราดา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
  นําทานเดินทางสูเมืองอูเรนเซ (Ourense) เมืองสวยงามแหงแควนกาเลอิค โดย

เมืองน้ีมีช่ือเสียงเร่ืองการทําไวน และบอน้ําพุรอน  นําทานถายรูปกบัวิหารอูเรนเซ 
(Ourense Cathedral) วิหารที่มีความผสมผสานกันระหวางศิลปะโรมาเนสก 
โกธิค และ บาโรค โดยวิหารแหงน้ีถูกสรางขึ้นเพ่ือรําลึกถึงนักบุญมารตินผูลวงลับ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
บาย นําทานเดินทางตอสูเมืองปอนเฟรรราดา (Ponferrada) ซึ่งอยูในเขตแควนคาส

ติลญาและลีออน โดยเมืองน้ีอยูติดกบัแมน้ําซิล นําทานเขาชมปราสาทอัศวินเทมพ
ลาร (Templarios Castle) สถานที่สําคัญของเมืองและเคยเปนที่พักของอัศวิน
เทมพลารในอดีต นําทานถายรูปกับโบสถเซนทโทมัส (Santo Tomas de las 
Ollas) ซึ่งเปนโบสถท่ีสรางต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 10 และเปนโบสถท่ีมีความ



 

 

ผสมผสานของศิลปะหลายแบบที่ลงตัว นําทานถายรุปกับมหาวิหารพระแมมารี 
(Basilica de la Virgin de la Encina) มหาวิหารท่ีสรางต้ังแตต้ังแตศตวรรษท่ี 
12 โดยใชสถาปตแบบเรเนซองคและไดมีการบรูณะใหมในป 1573 โดยใชเวลาใน
การบูรณะเกือบ 100 ป เน่ืองจากตดิปญหาดานการเงินและโรคระบาด 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพัก เดินทางเขาสูท่ีพัก TEMPLE PONFERRADA หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 ปอนเฟรรราดา – เลออน – บายาโดลดิ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางตอสูเมืองเลออน (Leon) ท่ีเปนท่ีต้ังของถํ้าวัลปอเกรโร (Cuevas 
de Valporquero) และยังเปนเมืองที่ไดช่ือเร่ืองความสวยงามของศิลปะอีกดวย นํา
ทานเขาชมถํ้าวัลปอเกรโร ซึ่งภายในประกอบดวยหินงอกหินยอยและธรรมชาติอัน
สวยงาม หลังจากน้ันนาํทานเขาชมมหาวิหารแหงเลออน (Cathedral of Leon) 
หรือมหาวิหารซานตามาเรีย ซึ่งเปนมหาวิหารที่ใหญที่สุดในเมืองเลออน เปน 1 ใน
เสนทางแสวงบุญของนักบุญเจมส โดยมหาวิหารแหงน้ีสรางดวยศิลปะท่ีผสมผสานกัน
ระหวาง ไสถาปตยกรรมแบบโรมัน, ปาเทอเรสของไอบีเรียน, โกธิก, เรเนซองก, และ
โมซาราบิค 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (ขาวผัดสเปน) 
บาย นําทานเดินทางตอสูเมืองบายาโดลิด (Valladolid) เมืองอุตสาหกรรมในท่ีราบภาค

กลางคอนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสเปน ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําปซวยรกา
เปนเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองการผลิตไวนของแควนคาสติลแอนดเลออน นําทานเดินทาง
สูพลาซามารยอ (Plaza Mayor) หรือจตุรัสใจกลางเมืองซึ่งจตุรัสแหงน้ียังนับเปน
จตุรัสแหงแรกในประเทศสเปนอีกดวย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
ท่ีพัก เดินทางเขาสูท่ีพัก  SILKEN JUAN DE AUSTRIA หรือเทียบเทา   
วันที่ 6 บายาโดลิด – บรูกอส – บิลเบา  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองบูรกอส (Burgos) เมอืงหลวงของแควนคาสติลญาซึ่งเปนเมือง

ที่มีประวติัศาสตรมาอยางยาวนานและยังเปน 1 ในเสนทางแสวงบุญของนักบุญเจมส
อีกดวย นําทานเขาชมมหาวิหารบูรโกส (Burgos Cathedral) เปนมหาวิหารท่ีใหญ
ที่สุด เปนอันดับ 3 ของประเทศสเปนและ ไดรับการจดทะเบียนขึ้นเปนมรดกโลกในป
ค.ศ. 1984 สรางขึ้นโดยบิชอป ดอน เมาริซิโอ และพระเจาเฟอนันโด ท่ี 3 ในปค.ศ. 



 

 

1221 และไดมกีารตอเติมในสวนตางๆ จนแลวเสร็จในชวงศตวรรษท่ี 16 โดยตัวมหา
วิหารน้ันสรางขึ้นดวยศิลปะแบบโกธิค  ความงดงามของการตกแตงประติมากรรมและ
สัดสวนท่ียิ่งใหญทําใหมหาวิหารแหงน้ีเปนที่นาประทับใจท่ีสุดแหงหน่ึงในสเปน 
หลังจากน้ันนําทานชมภายนอกปราสาทบูรโกส (Burgos Castle) ปราสาทที่มีความ
สวยงามต้ังอยูบนท่ีราบสูง สรางขึ้นต้ังแต ค.ศ.884  และบูรณะในรัชสมัยของ พระ
เจาอัลฟองโซท่ี 8 แหงคาสติลญาและพระเจาเอนริเกท่ี 4 ตามลําดับปราสาทแหงน้ี
เคยถูกทําลายจนเกือบหมดดวยฝมือของนโปเลียนแหงฝรั่งเศ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย หลังจากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองบิลเบา (Bilbao) เมืองทาอุตสาหกรรมแหง

แควนบาสกโดยเมืองน้ีมีช่ือเสียงจากพิพิธภัณฑระดับโลกอยางพิพิธภัณฑกักเกนไฮม 
(Guggenheim Museum)  และยังเปนเมืองที่ประกอบไปดวยสถปตยกรรมอัน
สวยงามแหงยุค 90 อีกดวย  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพัก เดินทางเขาสูท่ีพัก NH LA AVANZADAหรอืเทียบเทา    
วันที่ 7 บิลเบา – ซาราโกซา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานผานชม พิพิธภัณฑกักเกนไฮม (Guggenheim Bilbao) ซึ่งตัวอาคารน้ันมีสี
เงินสะทอนแสง สรางข้ึนดวยแผนโลหะสีเงินวางตอกันแบบศิลปะสมยัใหม ตัง้เดนอยู
ริมแมน้ําเนอรเวียง เปนอาคารที่ไดรับยกยองจากผูคนทั่วโลก วาเปนอาคารท่ีนาต่ืนตา
ต่ืนใจท่ีสุดในศตวรรษที่ 20  เขาชมโบสถแหงบิลเบา (Bilbao Cathedral) หรือ
โบสถซานเตียโกซ่ึงเปนโบสถท่ีสรางต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 14-15 ดวยศิลปะแบบโกธิค
และเปน 1 ใน เสนทางแสวงบุญของนักบญุเจมสผูย่ิงใหญ 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานออกเดินทางสู เมืองซาราโกซา (Zaragoza) เมืองใหญศูนยกลางทางการ

ศึกษาและศาสนาของประเทศ และเปนเมืองท่ีอยูระหวางกลางของบารเซโลนา และ 
แมดริด มคีวามโดดเดนมากในเร่ืองของลักษณะภูมิประเทศท่ีมีความแตกตางกัน ไม
วาจะเปนหุบเขา ทะเลทราย ป�าหนาทึบ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพัก เดินทางเขาสูท่ีพัก EURO STARS ZARAGOZA  หรือเทียบเทา    
วันที่ 8 ซาราโกซา – บารเซโลนา – สนามฟุตบอลคัมป�นู - สวนปารค กูเอล 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสูเมืองบารเซโลนา (Barcelona) นครใหญแหงคาตาลันยา และเมืองสําคัญ

อันดับ 2 ของสเปน โดยเมืองน้ีเปนที่ต้ังของสโมสรฟุตบอลบารเซโลนาอีกดวย เปน
เมืองท่ีเต็มไปดวยเสนหของสถาปตยกรรมหลากยุคสมัยมีสวนสาธารณะส่ิงแวดลอม 
และการวางผังเมืองท่ีผสมผสานกันอยางลงตัว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานถายรูปคูดานนอกกับสนามคัมป�น ู(Camp nou) สนามฟุตบอลขนาดยักษท่ีมี

ความจุเฉียดแสนคนของสโมสรฟุตบอลบารเซโลนาเจาของแชมป�ลาลีกาของประเทศ
สเปนป 2018-2019 โดยคําวาคัมป�นูน้ันแปลวา “อางขนาดยักษ” หลังจากน้ัน นํา
ทานขึ้นสูจุดชมวิวของเมืองท่ี เนินเขา Montjuïc เปนเนินเขาในบารเซโลนาที่มี
ทัศนียภาพอันงดงาม ทางดานตะวันออกของเนินเขายังมีหนาผาสูงชันซึ่งทําหนาท่ีเปน
ด่ังกําแพงเมือง สวนดานบนเปนที่ต้ังของป�อมปราการหลายแหง นําทานเขาชมสวน



 

 

ปารค กูเอล (Parque Guell) สวนสาธารณะขนาดใหญท่ีโชวผลงานอันโดดเดน
ทางดานสถาปตยกรรมของอันตอนี เกาดี ส่ิงปลูกสรางตาง ๆ ที่ถูกลอมรอบดวย
ความรมร่ืนของตนไม ดวยรูปแบบของสถาปตยกรรมงานกระเบื้องที่เนนรูปทรง
ธรรมชาติในสีสันที่ตัดกัน ดูโดดเดน แปลกตา และเปนเอกลักษณอยางมาก ซึง่ไดรบั
การยกยองใหเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโก 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก เดินทางเขาสูท่ีพัก FRONT AIR CONGRESS หรือเทียบเทา    
วันที่ 9 โบสถซากราดา แฟมิเลีย - เนินเขา Montjuïc – OUTLET – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชมภายในโบสถซากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia)  โบสถ

ศักด์ิสิทธ์ิสัญลักษณของเมือง โดยฝมือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี สถาปนิกชาว
คาตาลัน เปนผลงานท่ีเรียกวา โมเดิรนนิสโม เปนงานศิลปะเฉพาะถิ่นและเปนอารตนู
โวท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว โดยเร่ิมสรางตั้งแตป 1882 แมกระทั้งจนถึงปจจุบันก็ยัง
สรางไมแลวเสรจ ถึงกระน้ันองคการยูเนสโก ก็ไดจัดใหเปนมรดกโลก โดยมหาวิหารมี
ลักษณะสถาปตยกรรมโดดเดนแปลกตาไมเหมือนที่ใดในโลก นําทานขึ้นสูจุดชมววิ
ของเมืองท่ี เนินเขา Montjuïc เปนเนินเขาในบารเซโลนาที่มีทัศนียภาพอันงดงาม 
ทางดานตะวันออกของเนินเขายังมีหนาผาสูงชันซึ่งทําหนาที่เปนด่ังกาํแพงเมือง สวน
ดานบนเปนที่ต้ังของป�อมปราการหลายแหง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานสู La Roca Village Outlet เชิญทานชอปปم�งสินคาแบรนดเนมช้ันนํา

มากมาย 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 

18.00 น. นําเดินทางสูสนามบิน เพ่ือใหทานมีเวลาในการทํา คืนภาษี (Tax Refund) และมี
เวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษภีายในสนามบิน 

22.40 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพดวยเท่ียวบิน EK188 
**สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแตเดือน พ.ย. เปนตนไปจะออกเดินทางเวลา 22.05 
และจะไปถึงดูไบเวลา 07.35 น.*** 

วันที่ 10 กรุงเทพฯ   
07.35 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบรอเปล่ียนเคร่ือง 



 

 

09.40 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบิน EK 372 
**สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแตเดือน พ.ย. เปนตนไปจะออกเดินทางเวลา 09.30
และจะไปถึงกรุงเทพเวลา 18.40 น.*** 

19.15 น. คณะเดินทางกลับถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

 ********************************************************************************** 
  
  

อัตราคาบรกิาร  

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพิ่ม 
ทานละ 

23 ก.ย. – 2 ต.ค. 
62 59,900.- 59,900.- 59,900.- 42,900.- 9,500.- 

11-20 พ.ย. 62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 38,900.- 7,900.- 
25 พ.ย. – 4 ธ.ค. 

62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 39,900.- 7,900.- 

30 ธ.ค. 62 – 8 
ม.ค.63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 52,900.- 11,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
เง่ือนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมดัจาํทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญช ีท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรบัเงนิมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบรษิัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี



 

 

4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ท้ังแบบหมูคณะและยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษัิทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  



 

 

9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกนิกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศสเปน (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปน

จํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (20 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมอืงไทย (27 ยูโร) 
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพจิารณา ของสถานทูตงายข้ึน 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดงึเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสอืเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวติัการ



 

 

เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะน่ังตองมคุีณสมบติั
ตรงตามท่ีสายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใชผูที่มปีญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง 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 เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง



 

 

เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเกบ็  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรบัการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามดัจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรตัและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สเปน) 
ใชเวลาทําการอนุมัติวซีานับจากวันยื่นประมาณ 15 วนัทําการ 

ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา BLS International 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว

จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันยื่นวีซา หนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต 

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 
                                                                                        

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซ่ีาในอดตี  
เพราะสถานทูตมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 

                                                                                                                    
1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมชํ่ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  
 
***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 
หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ของทางบรษิทัใหท้ราบ
ทนัท ีเพราะการยื�นขอวซี่าจะมเีงื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ 
และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี�รวมไปถงึผู ้
เดนิทางที�ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 
2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ�ว จํานวน 2 ใบ (พื�นหลัง

ขาวเท่านั�น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื�องประดับ ไม่
ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 
3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุเงนิฝาก ออม
ทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั�วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถ่ายสําเนา 
ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 30 วัน กอ่นวันยื�นวซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีที�มไีม่



 

 

ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชี�แจง         
3.2  กรณีเปลี�ยนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถ่ายสําเนาสมดุบัญชมีาทั �งสองเลม่ (ทั �งเล่มเกา่ –เลม่

ใหม)่ 
3.3  หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดชื�อ-สกลุ ใหต้รงตาม
หนา้พาสปอรต์ ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกนักบับัญชอีอมทรพัยใ์นขอ้ 3.1 
3.4 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  
     3.4. 1ตอ้งทํา BANK GUARANTEE ที�ออกจากทางธนาคารเทา่นั�น ฉบับภาษาอังกฤษ โดย
ระบชุื�อเจา้ของบัญช ี (บคุคลที�ออกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชื�อ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และ
บคุคลที�เจา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชื�อ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
กรณุายื�นขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ื�นไดไ้มเ่กนิ 30 วัน 
หลังจากธนาคารออกให ้  

     3.4.2ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลที�ออกคา่ใชจ้่าย และตอ้ง

เป็นบญัชเีดยีวกนั กับที�ออก BANK GUARANTEE 

     3.4.3. ตอ้งทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยที�มกีารชี�แจงความสมัพันธอ์กีหนึ�งฉบับ (Sponsor Letter) 
     3.4.4.ตอ้งใชส้ตูบิตัรเทา่นั�น ในกรณีเป็น พ่อ แม ่ ลกู เพื�อเชื�อมโยงความสมัพันธร์ะหวา่งผูอ้อก
คา่ใชจ้่ายใหแ้ละผูเ้ดนิทาง ไมว่่าจะอายเุทา่ไหรก่็ตาม หรอืใชท้ะเบยีนสมรสในกรณีสาม-ีภรรยา ที�
แตง่งานจดทะเบยีน  
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 
บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี� กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการทํางาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชี ื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี�แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที� โฉนดที�ดนิ เป็นตน้ 
- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตุําแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริ�มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 
นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที�ออกจากสถาบันที�กําลังศกึษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

5. เอกสารสว่นตวั 



 

 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 
- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเดก็อายตุํ�ากวา่ 20 ปีและในกรณีออกคา่ใชจ่า่ยใหพ้่อ แม ่หรอื พ่อ แม ่ออก
คา่ใชจ้่ายให)้ 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 
- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์ ที�ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางไปกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม
ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อีํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
- กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 20 ปี บดิา-มารดาลงชื�อรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กบับตุรที�สถานทตูดว้ย ทั �งสองทา่น (เฉพาะควิเดี�ยวเทา่นั�น) 
7. ทา่นไมจ่ําเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เท่านั�น 

 

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิไดทุ้กเวลา 
หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิ�มเตมิ 

 
แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยื�นวซีา่เชงเกนประเทศสเปน 

 
 

(กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื�องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 

ชื�อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….…………………………… 
2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….………………………………. 



 

 

3. ชื�อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….……………… 
4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………….……………………….. 

5. สถานที�เกดิ (จังหวัด) ………………………………………………………………………….………………  
6. ประเทศที�เกดิ…………………………………………………………………….………………….………… 
7. สญัชาตปัิจจบุัน ...........................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน……….………….…….. 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 
9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)         แตง่งาน (ไม่จดทะเบยีน)              

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 
  อื�นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชื�อตัว นามสกลุ ที�อยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อีํานาจ
ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

11. ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................ 

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื�อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้
............................................................................................................... 

13. ชื�อบรษัิทหรอืรา้นคา้ ที�อยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื�อ ที�อยูข่อง
สถาบันศกึษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 
 

14. วซีา่เชงเกนที�เคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

            ไม่เคย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั �งแตวั่นที�..............................ถงึวันที�.............................................. 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ�วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี� 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรุณาระบุวันที� หากทราบ)......................................... 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 



 

 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ื�นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุื�อ ............................................    

สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ที�พักที�มผีูจ้ัดหาให ้

   ชําระคา่ที�พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั �งหมดระหว่างพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื�นๆ (โปรดระบ)ุ     อื�นๆ (โปรดระบุ)    

   
************************************************ 

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆท ั�งสิ�น 
ท ั�งนี�บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั�น 

 
 


