
 

 

รหัสทัวร B2B1903150 
ทัวรโปรตุเกส สเปน โกอิมบรา ปอรโต ซาลามังกา บารเซโลนา  
10 วัน 7 คืน (LH) 
อนุสาวรียดิสคัฟเวอรี่ มหาวิหารเจอโร นิโม ชมแหลมโรกา เมืองซนิทรา เมืองฟาติมา ชมโบสถ
แมพระฟาติมา เมืองโกอิมบรา มหาวิทยาลัยโกอิมบรา เมืองปอรโต พลาซา มายอร เมืองเซอโก
เบีย กรุงมาดรดิ มหาวิหารแหงโทเลโด เมืองวาเลนเซีย มหาวิหารซานตามาเรียแหงวาเลนเซีย 
เมืองบารเซโลนา โบสถซากราดา แฟมิเลีย ชมปารค กูเอล สนามฟุตบอลของสโมสรบารเซโลนา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โปรตุเกส สเปน (โกอิมบรา ปอร์โต้ ซาลามังกา บาร์เซโลน่า)  

10 วัน 7 คืน 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ  
20.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 4 

เคานเตอร G สายการบิน ลูฟตฮันซา โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

23.50 น. ออกเดินทางสูแฟรงกเฟรต โดยสายการบินลูฟตฮันซา เที่ยวบินที่ LH 773 
***กรุปออกเดินทางตั้งแตวันที่ 7 พ.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 23.00 น.*** 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – แฟรงคเฟรต – ลิสบอน – หอคอยเบเล็ง – มหาวิหารเจอโรนิโม 
06.00 น. ถึงสนามบินแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมนี รอเปลี่ยนเครื่อง 
09.15 น. ออกเดินทางไปยังกรุงลิสบอนดวยเท่ียวบิน LH 1166 

*** กรุปออกเดินทางวนัที่ 03-12 ธ.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 13.15 และเดินทางถึง
เวลา 15.20 น. เท่ียวบินที่ LH 1168*** 

11.20 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถึงสนามบินลิสบอน ประเทศโปรตุเกส (Portugal) (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 
7 ชั่วโมง) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานถายภาพกับ
อนุสาวรียดิสคัฟเวอรี่สรางขึ้นในป ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ป แหงการ
ส้ินพระชนมของเจาชายเฮนร่ี เดอะเนวิเกเตอร แวะถายรูปกบัหอคอยเบเล็ง (Belem 
Tower) เดิมสรางไวกลางน้ําเพ่ือเปนป�อมรักษาการณดูแลการเดินเรือเขาออก เปน
จุดเริ่มตนของการเดินเรือออกไปสํารวจ และคนพบโลกของ วาสโก ดากามา นัก
เดินเรือชาวโปรตุเกส เปนอีกหน่ึงสถาปตยกรรมแบบมานูเอลไลนที่สวยงาม นําเขาชม
มหาวิหารเจอโร นิโม (Jeronimos Monastry) ที่สรางขึ้นเพ่ือเปนเกียรติแก วาสโก
ดากามา ท่ีเดินทางสูอินเดียเปนผลสําเร็จ ในป ค.ศ.1498 จัดเปนผลงานอันเยี่ยมยอด
ของงานสถาปตยกรรมที่เรียกกันวามานูเอลไลน (Manueline) ใชเวลากอสรางทั้งสิ้น
ถึง 70 ป จึงแลวเสร็จสมบูรณ และไดรับการรับรองจากองคการยูเนสโกวาใหเปน
มรดกโลก (UNESCO World Heritage) 
*** กรุปออกเดินทางวนัที่ 14-22 ม.ค. 62 เดินทางถึงเวลา 11.15 น.*** 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MERCURE LISBOA ALMADA หรือเทียบเทา 

วันที่ 3 ลิสบอน – แหลมโรกา – ซินทรา – ฟาติมา – โกอิมบรา    
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันพาทานเดินทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดท่ีเปนปลายดาน



 

 

ตะวันตกสุดของทวีปยุโรป ซึง่ทานสามารถซื้อใบประกาศนียบัตร (Certificate) เปน
ท่ีระลึกในการมาเยือน ณ ท่ีแหงน้ี จากน้ันเดินทางสูเมืองซินทรา (Sintra) อีกหน่ึง
เมืองตากอากาศยอดนิยมของนักทองเที่ยว เปนท่ีต้ังของพระราชวังที่สวยงามท่ีไดรับ
การรบัรองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ความรมรื่นของเขตอุทยานเปนท่ี
พักผอนหยอนใจในวันหยุดของชาวเมือง เปนอีกเมืองที่มีสถาปตยกรรมทีค่อนขางมี
ความโดดเดนของแควนแกรนดลิสบอน ประเทศโปรตุเกส  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองฟาติมา (Fatima) ซึงเปนอีกเมืองหน่ึงท่ีมีความสําคัญของ
คริสตศาสนิกชน นําทานเขาชมโบสถแมพระฟาติมา (The Lady of Fatima 
Basilica) ซึ่งเปนโบสถโรมันคาทอลิก กอสรางในป 1928 – 1953 ชมรูปปم�นพระแม
มารี ที่มคีวามศักด์ิสิทธ์ิและเปนหน่ึงในหลายเสนทางของคริสตศาสนิกชนในการแสวง
บุญ ท่ีมคีวามเช่ือวาพระแมมารีไดเคยปรากฏตัวใหเด็กนอย 3 คนไดเห็นเปนคร้ังแรก
ท่ีแอบหลบภัยสงครามโลกครัง้ท่ี 1 และไดบอกกับเด็กท้ังสามคนถึงเหตุผลที่พระองค
ลงมาจากสวรรค เพื่อใหลูเซีย ไดบันทึกไวถงึคําทํานายและคําสอนของพระแมมารี ซึง่
เหตุการณตางๆที่ลูเซียไดบันทึกไวก็ลวนเปนความจริงที่ปรากฏข้ึนมาภายหลัง นําทาน
เดินทางสูเมืองโกอิมบรา (Coimbra) อีกเมอืงหน่ึงท่ีสําคัญของโปรตุเกส ตั้งอยูบน
เนินเขาเหนือแมน้ํามอนเดโก (Mondego) ซึ่งสมัยถูกปกครองโดยอาณาจักรโรมัน
ไดรับการเรียกขานวา เอมีเนียม และไดถูกยึดครองโดยชาวแขกมวัร ในป ค.ศ.711 
และเปนเมืองที่เช่ือมการคาระหวางชาวคริสตทางเหนือและชาวมุสลิมทางใต จนในป 
ค.ศ.1064 กษัตริยเฟอรดินัลท่ี 1 แหงลีออน ไดรบชนะแขกมัวรและปลดปลอยเมือง
โกอิมบรา นําชมมหาวทิยาลัยโกอิมบรา(Coimbra University) ซึ่งเปน



 

 

มหาวิทยาลัยท่ีเกาแกที่สุดแหงหน่ึงของโลก กอต้ังในป ค.ศ.1290 แตก็ถกูเปลี่ยนเปน
พระราชวังหลวง (Coimbra Royal Palace) โดยกษตัริย คิงสจอหนท่ี 3 ในป ค.ศ.
1537 ซึ่งยังคงศิลปะสไตลบาร็อคท่ีสวยงาม   

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก TRYP หรือเทียบเทา 
วันที่ 4 โกอิมบรา – ปอรโต – ซาลามังกา    
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองปอรโต (Porto) ทางเหนือของประเทศโปรตุเกส เปน

เมืองที่มีช่ือเสียงถึง “ไวนปอรโต” ซึ่งเปนแหลงไวนช้ันดีของคนท่ีมรีสนิยมในการด่ืม
ไวน และเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสองและต้ังอยูริมแมน้ําโดร ูและเมืองน้ียังไดรับการ
ข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกโดยยูเนสโก ในป ค.ศ.1996 อีกดวย นําทานชมเมืองมรดก
โลกปอรโต ชมยานจัตุรัสกลางเมือง Praça dos Liberdade ประกอบดวยอาคาร
สวยงามที่เปนที่ทําการของธนาคารและโรงแรม และศาลาวาการเมือง ชมสถานีรถไฟ 
São Bento ซึง่ภายในมีการตกแตงดวยกระเบ้ืองเขียนสีท่ีมีลวดลายสีน้ําเงิน ท่ีเลา
เร่ืองราวของชาวโปรตุเกส แวะถายรูปกับโบสถ Sé de Porto ที่เกาแกที่สุดของเมือง 
อายุกวาพันป โบสถแหงน้ีเปนที่จัดงานอภิเษกสมรสของกษัตริย João ท่ี 1 บิดาของ
เจาชายเฮนรี่ ผูบุกเบกิการเดินเรืออันยิ่งใหญของโปรตุเกส สรางอยูบนเนินที่สามารถ
มองเห็นทิวทัศนของเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางขามพรมแดนสูเมืองซาลามังกา (Salamanca) ในแควนคาสตีลและ

เลออน ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง 
และจะเปลี่ยนเปน 6 ช่ัวโมงในวันที่ 29 ตุลาคม 2560) ต้ังอยูบนที่ราบสูงริมแมน้ํา
ตอรเมส เปนเมืองที่มคีวามสําคัญเน่ืองจากเปนศูนยกลางของการคาขายในสมัยโรมัน
เรืองอํานาจ ปจจุบันเมอืงน้ีไดรับข้ึนเปนมรดกโลกจากยูเนสโก ในป ค.ศ. 1988 นํา
ทานสูพลาซา มายอร (La Plaza Mayor) ศูนยกลางของเมืองที่สรางโดยศิลปะสไตล
บาร็อค ที่เปนเอกลักษณของความรํ่ารวยในยุคศตวรรษที่ 16 -18 อิสระใหทานไดเดิน
เลนชมเมืองตามอัธยาศัย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก DONA BRIGIDA หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 ซาลามังกา – เซอโกเบีย – มาดรดิ – พระราชวังหลวง     
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองทองเท่ียวอีกเมืองหน่ึงของสเปน 



 

 

องคการ UNESCO ยงัไดขึ้นทะเบียนใหเมืองน้ีเปนเมืองมรดกโลกในป 1985 ชมราง
สงน้ําโรมัน (Acueducto de Segovia) ทีส่รางข้ึนตั้งแตศตวรรษท่ี 1 โดยไมมีการ
ใชกาวหรือวัสดุเช่ือมหนิแตละกอนแตอยางใด จึงไดรับการยกยองวาเปนสิ่งกอสราง
ทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันท่ีสําคัญที่สุดของสเปน และยังมีสภาพสมบูรณท่ีสุดอีกดวย 
รางสงน้ําประกอบข้ึนจากหินแกรนิตกวา 25,000 กอน มคีวามยาว 818 เมตร มโีคง 
170 โคง จุดที่สูงที่สุดสูงถึง 29 เมตร จุดเร่ิมตนของรางสงน้ําน้ี เร่ิมต้ังแตนอกเมือง 
แลวลําเลียงสงน้ําเขามาในเมือง รางสงน้ําแหงน้ีถือไดวาเปนสัญลักษณของเมืองเซอโก
เบีย และเปนไฮไลทหลักของเมือง นําทานเดินเลนในเขตเมืองเกา ซึ่งเต็มไปดวยสินคา
นานาชนิดตลอดสองขางทาง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (หมูหันสเปน) 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงมาดรดิ (Madrid)  เมืองหลวงของประเทศสเปน ต้ังอยูใจ

กลางแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เปนมหานครอันทันสมัยล้ํายุค ที่
ซึ่งกษัตริยฟลลิปที่ 2 ไดทรงยายที่ประทบัจากเมืองโทเลโดมาท่ีน่ี และประกาศให
มาดริดเปนเมืองหลวงใหม ยกเวนในชวงประมาณป ค.ศ. 1601-1607 เมืองมาดริด
ไดชื่อวาเปนเมืองหลวงที่สวยที่สุดแหงหน่ึงในโลก และสูงสุดแหงหน่ึงในยุโรป นําทาน
เขาชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) ซึง่ตั้งอยูบนเนินเขาริมฝم�งแมน้ําแมนซานา
เรส สวยงามโออาอลังการไมแพพระราชวังใดในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแหงน้ีถกู
สรางในป ค.ศ. 1738 ดวยหินท้ังหลังในสไตลบาโรค โดยการผสมผสานระหวางศิลปะ
แบบฝร่ังเศสและอิตาเลียน ประกอบดวยหองตางๆกวา 2,830 หอง ซึ่งนอกจากจะมี
การตกแตงอยางงดงามแลว ยังเปนคลังเก็บภาพเขียนช้ินสําคัญที่วาดโดยศิลปนในยุค
น้ัน รวมทั้งส่ิงของมคีาตางๆอาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสอื, เครือ่งใช, อาวุธ (หาก
ไมสามารถเขาชมพระราชวังหลวงมาดริดได เนืองจากมีพระราชพิธีภายในหรือต๋ัวเต็ม 
ทางบริษัทขอนําทานชม Royal Palace of Aranjuez เปนการทดแทน) จากน้ันนํา
ทานชมอุทยานหลวงที่มีการเปลี่ยนพันธุไมทกุฤดกูาล ชมอนุสาวรียเซอรแวนเตส กวี
เอกชาวสเปนท่ีต้ังอยูเหนืออนุสาวรียดอนกิโฆเตในสวนสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก PRAGA MADRID หรือเทียบเทา 
วันที่ 6 มาดรดิ – โทเลโด – มหาวิหารแหงโทเลโด – พลาซา มายอร – ชมโชวระบําฟลามิน

โก   
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองโทเลโด (Toledo)  เมอืงแหงน้ีตั้งอยูทางภาคกลางของ

ประเทศสเปน องคการยูเนสโกไดประกาศใหเมืองน้ีเปนแหลงมรดกโลกอีกดวย มีทัศนี
ภาพที่สวยงาม เน่ืองจากมีแมน้ําเทกัส ไหลผานเมือง นําทานเขาชมมหาวิหารแหง
โทเลโด (Toledo Cathedral) เน่ืองจากเปนวิหารท่ีใหญเปนอันดับ 2 ของสเปน 
รองจากวิหารเมืองเซบีญา ที่สรางตั้งแตศตวรรษที่ 13  ความงดงามอลังการสไตล
โกธิก ภายในมหาวิหารมีการตกแตงอยางงดงามวิจิตรดวยไมแกะสลักและภาพสลัก
หินออน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย จากน้ันนําทานเดินกลับสูกรุงมาดริด  เพ่ือนําทานสู พลาซา มายอร (Plaza Mayor 

of Madrid) ใกลเขตปูเอตาเดลซอล หรือประตูพระอาทิตย ซึ่งเปนจตุรัสใจกลางเมือง 
นับเปนจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย) และยังเปนศูนยกลางรถไฟใต
ดินและรถเมลทุกสาย นอกจากน้ียังเปนจุดตัดของถนนสายสําคัญของเมืองที่หนาแนน
ดวยรานคาและหางสรรพสินคาใหญมากมาย นําทานแวะถายรูปกบั รูปปم�นหมีเกาะตน
เชอร่ี (The bear and the cherry tree in Madrid) อันเปนสัญลักษณสําคัญอีก
แหงของกรุงมาดริด 



 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร อาหารพ้ืนเมือง  
 พรอมชมโชว ระบํา  ฟลามิงโก ศิลปะระบําสเปน หน่ึงในการแสดงทีข้ึ่นช่ือลือชาไปทั่ว

โลกท้ังทวงทาการรายรําประกอบเสียงดนตรทีี่เราใจสนุกสนาน 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก PRAGA MADRID หรือเทียบเทา 
วันที่ 7 มาดริด – วาเลนเซีย  – มหาวิหารวาเลนเซีย   
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองวาเลนเซีย (Valencia) เมืองหลวงของแควนบาเลนเซีย แควน

ปกครองตนเองท่ีต้ังอยูทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศสเปน ต้ังอยูบนฝم�งแมน้ําตู
เรีย (Turia River) เปนเมืองที่มีขนาดใหญเปนอันดับที่ 3 ของประเทศสเปน และยัง
เปนท่ีต้ังของสโมสรฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียงคือ สโมสรฟุตบอลวาเลนเซีย ชมยานใจกลาง
จัตุรัสเมืองเกา ซึ่งเปนที่ต้ังของศาลากลาง, ที่ทําการไปรษณีย, รานคา, สนามสูวัว
กระทิง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
 นําทานชมยานใจกลางจัตุรัสเมืองเกา ซึ่งเปนที่ต้ังของศาลากลาง, ที่ทําการไปรษณีย, 

รานคา, สนามสูวัวกระทิง นําทานถายรูปกับมหาวิหารวาเลนเซีย หรือ มหาวิหารซาน
ตามาเรียแหงวาเลนเซีย (Catedral de Santa Maria de Valencia) มหาวิหาร
ที่ต้ังอยูบริเวณใจกลางเมืองเกา สรางขึ้นในสไตลผสมผสานอาทิ โกธิค, นีโอคลาสสิก, 
บาร็อค และอ่ืนๆ ดานขางจะเปน หอระฆังเอล มิกูเลต (El Miguelete) ที่ถูกสราง
ขึ้นในชวงระหวางป 1381 และส้ินสุดในป 1429 และติดกันเปนโบสถแมพระ นกับุญ
อุปถัมถประจําเมือง ตลอดสองขางทางมีภัตตาคาร, บาร, รานกาแฟ และรานขายของ
ที่ระลึกมากมาย จากน้ันนําชมเขตเมืองใหมท่ีต้ังของทาเรือเปนโครงการท่ียิง่ใหญที่สุด
ในเมือง ประกอบไปดวย โรงภาพยนตร, โรงศิลปะการแสดง, พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
และอุทยานสมุทรภูมิศาสตร 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร อาหารจีน 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TRYP VALENCIA AZAFATA หรือเทียบเทา 
วันที่ 8 วาเลนเซีย – บารเซโลนา       
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางเลาะเลียบชายฝم�งทะเล กอสตา เดล อะซาร (Costa del Azahar) 

หรือ ชายฝم�งดอกสมบาน ต้ังช่ือตามสวนสมทีป่ลูกท่ัวท่ีราบชายฝم�งและสงกลิ่นหอม 
หวานในฤดูใบไมผลิ ผานเมืองตากอากาศท่ีมช่ืีอเสียงแถบเมดิเตอรเรเนียน จนเขาสู
เมืองบารเซโลนา (Barcelona) นครใหญแหงคาตาลันยา และเมืองสําคัญอันดับ 2 
ของสเปน 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย 
 
 
 
 
 
 

นําทานเขาชมภายในโบสถซากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia)  โบสถ
ศักด์ิสิทธ์ิสัญลักษณของเมือง โดยฝมือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี สถาปนิกชาว
คาตาลัน เปนผลงานที่เรียกวา โมเดิรนนิสโม เปนงานศิลปะเฉพาะถิ่นและเปนอารตนู
โวท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว โดยเริม่สรางต้ังแตป 1882 แมกระทั้งจนถึงปจจบุันก็ยัง
สรางไมแลวเสรจ ถึงกระน้ันองคการยูเนสโก ก็ไดจัดใหเปนมรดกโลก โดยมหาวิหารมี
ลักษณะสถาปตยกรรมโดดเดนแปลกตาไมเหมือนท่ีใดในโลก นําทานเขาชมปารค กู
เอล (Parque Guell) สวนสาธารณะขนาดใหญท่ีโชวผลงานอันโดดเดนทางดาน
สถาปตยกรรมของอันตอนี เกาดี ส่ิงปลูกสรางตาง ๆ ท่ีถูกลอมรอบดวยความรมร่ืน
ของตนไม ดวยรูปแบบของสถาปตยกรรมงานกระเบ้ืองท่ีเนนรูปทรงธรรมชาติในสีสัน
ท่ีตัดกัน ดูโดดเดน แปลกตา และเปนเอกลักษณอยางมาก ซึ่งไดรบัการยกยองใหเปน
มรดกโลกจากองคการยูเนสโก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก FRONTAIR CONGRESS BARCELONA หรือ

เทียบเทา 
วันที่ 9 บารเซโลนา – เนินเขา Montjuïc – สนามคัมป�นู – สนามบิน   
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินทางกลับเขาสูตัวเมือง เพื่อนําทานขึ้นสูจุดชมวิวของเมืองท่ีเนินเขา 



 

 

Montjuïc เปนเนินเขาในบารเซโลนาท่ีมีทัศนียภาพอันงดงามทางดานตะวันออกของ
เนินเขายังมีหนาผาสูงชันซึ่งทําหนาที่เปนดั่งกําแพงเมือง สวนดานบนเปนท่ีต้ังของป�อม
ปราการหลายแหง จากน้ันนําทานเดินทางสูสนามฟุตบอลของสโมสรบารเซโลนา 
สนามคัมป�นู (Camp Nou) ท่ีมีขนาดใหญมาก โดยมีความจุผูเขาชมไดถงึเกือบ 
99,000 คน มีเวลาใหทานไดถายรูปดานนอก พรอมทั้งเลือกซื้อของที่ MEGA 
STORE ของทีมบารเซโลนา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
13.30 น. นําเดินทางสูสนามบินบารเซโลนา เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) 

และเลือกซื้อสินคาจากรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
16.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินลูฟตฮันซา เที่ยวบินท่ี LH 1129 
19.00 น. ถึงสนามบินแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมนี รอเปลี่ยนเครื่อง 
22.00 น. ออกเดินทางตอไปยังกรุงเทพฯ โดยสายการบนิลูฟตฮันซา เที่ยวบินที่ LH 772 

วันที่ 10 กรุงเทพฯ 
14.40 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดวยความสวัสดิภาพ   

***กรุปออกเดินทางตั้งแตวันที่ 7 พ.ค. 63 เดินทางถึงเวลา 14.10 น.*** 
 

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

อัตราคาบรกิาร  

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 
วันท่ี 11-20 พ.ย. 

62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 39,900.- 7,500.- 
วันที่ 03-12 ธ.ค. 

62 56,900.- 56,900.- 56,900.- 39,900.- 7,500.- 
วันที่ 14-23 

ม.ค. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 39,900.- 7,500.- 
วันท่ี 02-11 ก.พ. 55,900.- 55,900.- 55,900.- 39,900.- 7,500.- 



 

 

63 
วันที่ 07-16 

พ.ค. 63 57,900.- 57,900.- 57,900.- 41,900.- 8,500.- 
วันที่ 13-22 

พ.ค. 63 57,900.- 57,900.- 57,900.- 41,900.- 8,500.- 
วันที่ 04-13 

มิ.ย. 63 57,900.- 57,900.- 57,900.- 41,900.- 8,500.- 
วันที่ 15-24 มิ.ย. 

63 57,900.- 57,900.- 57,900.- 41,900.- 8,500.- 
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]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด 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 (ผูย่ืนวีซาชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวซีาในวันยื่นจํานวนเงิน
โดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (20 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมอืงไทย (30 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 ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
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�นหลังขาวเทา่นั�น ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน

หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื�องประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 
3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั�วไป 
สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝาก
หรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 30 วัน กอ่นวันยื�นวซีา่  และบัญชตีอ้งมี
ครบทุกเดอืน  ในกรณีที�มไีมค่รบ 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�กําลังศกึษาอยู ่ 

(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 ...........................สัญชาตโิดยกําเนดิ 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 

 


