
 

 

รหัส GOH1903708 
ทัวรโปรตุเกส สเปน (โกอิมบรา ปอรโต ซาลามังกา บารเซโลนา)  10 วัน 7 คืน  (LH) 
แฟรงคเฟรต – ลิสบอน – หอคอยเบเล็ง – มหาวิหารเจอโรนิโม - แหลมโรกา – ซินทรา – ฟาติมา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แหลมโรกา | ลิสบอน | ปอรโต | มาดริด | โทเลโด| บารเซโลนา 

 
 

 

 

โปรตุเกส สเปน (โกอิมบรา ปอร์โต้ ซาลามังกา บาร์เซโลน่า)  

10 วนั 7 คืน 
เดนิทาง มกราคม – มิถุนายน ���� 

ราคาแนะนําเพียง 55,900.- 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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

เคานเตอร G สายการบิน ลูฟตฮันซา โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวย
ความสะดวก 

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 รอเปล่ียนเคร่ือง 
09.15 น. ออกเดินทางไปยังกรุงลิสบอนดวยเที่ยวบิน LH 1166 

*** กรุปออกเดินทางวันที่ 03-12 ธ.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 13.15 และ
เดินทางถึงเวลา 15.20 น. เที่ยวบินที่ LH 1168*** 

11.20 น. 
 
 

ถึงสนามบินลิสบอน ประเทศโปรตุเกส (Portugal) (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทย 7 ช่ัวโมง) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานถายภาพกับ
อนุสาวรียดิสคัฟเวอรีส่รางขึน้ในป ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ป แหงการ

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ  
วนัที� �. กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต – ลิสบอน – หอคอยเบเลง็ – มหาวิหารเจอโรนิโม 
วนัที� �. ลิสบอน – แหลมโรกา – ซินทรา – ฟาติมา – โกอิมบรา    
วนัที� �. โกอิมบรา – ปอร์โต้ – ซาลามงักา 
วนัที� �. ซาลามงักา – เซอโกเบีย – มาดริด – พระราชวงัหลวง 
วนัที� �. มาดริด – โทเลโด – มหาวิหารแห่งโทเลโด – พลาซา่ มายอร์ – ชมโชว์ระบําฟลามินโก้   
วนัที� �. มาดริด – วาเลนเซีย  – มหาวหิารวาเลนเซีย 
วนัที� �. วาเลนเซีย – บาร์เซโลน่า       
วนัที� �. บาร์เซโลน่า – เนินเขา Montjuïc – สนามคมัป์น ู– สนามบิน 
วนัที� ��. กรุงเทพฯ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

สิ้นพระชนมของเจาชายเฮนร่ี เดอะเนวิเกเตอร แวะถายรูปกับหอคอยเบเล็ง 
(Belem Tower) เดิมสรางไวกลางน้ําเพื่อเปนป�อมรักษาการณดูแลการเดินเรือเขา
ออก เปนจุดเร่ิมตนของการเดินเรือออกไปสํารวจ และคนพบโลกของ วาสโก ดา
กามา นักเดินเรือชาวโปรตุเกส เปนอีกหน่ึงสถาปตยกรรมแบบมานูเอลไลนทีส่วยงาม 
นําเขาชมมหาวิหารเจอโร นิโม (Jeronimos Monastry) ที่สรางขึ้นเพื่อเปน
เกียรติแก วาสโกดากามา ที่เดินทางสูอินเดียเปนผลสําเร็จ ในป ค.ศ.1498 จัดเปน
ผลงานอันเย่ียมยอดของงานสถาปตยกรรมที่เรียกกันวามานูเอลไลน (Manueline) 
ใชเวลากอสรางทั้งสิ้นถึง 70 ป จึงแลวเสร็จสมบูรณ และไดรับการรับรองจาก
องคการยูเนสโกวาใหเปนมรดกโลก (UNESCO World Heritage) 
*** กรุปออกเดินทางวันที่ 14-22 ม.ค. 62 เดินทางถึงเวลา 11.15 น.*** 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MERCURE LISBOA ALMADA หรือเทียบเทา 

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

ตะวันตกสุดของทวีปยุโรป ซึ่งทานสามารถซื้อใบประกาศนียบัตร (Certificate) 
เปนที่ระลึกในการมาเยือน ณ ที่แหงน้ี จากน้ันเดินทางสูเมืองซินทรา (Sintra) อีก
หน่ึงเมืองตากอากาศยอดนิยมของนักทองเที่ยว เปนที่ต้ังของพระราชวังที่สวยงามที่
ไดรับการรับรองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ความรมร่ืนของเขตอุทยาน
เปนที่พักผอนหยอนใจในวันหยุดของชาวเมือง เปนอีกเมืองที่มีสถาปตยกรรมที่
คอนขางมีความโดดเดนของแควนแกรนดลสิบอน ประเทศโปรตุเกส  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองฟาติมา (Fatima) ซึงเปนอีกเมืองหน่ึงที่มีความสําคัญของ
คริสตศาสนิกชน นําทานเขาชมโบสถแมพระฟาติมา (The Lady of Fatima 
Basilica) ซึ่งเปนโบสถโรมันคาทอลิก กอสรางในป 1928 – 1953 ชมรูปปم�นพระ
แมมารี ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเปนหน่ึงในหลายเสนทางของคริสตศาสนิกชนในการ
แสวงบุญ ที่มีความเช่ือวาพระแมมารีไดเคยปรากฏตัวใหเด็กนอย 3 คนไดเห็นเปน
คร้ังแรกที่แอบหลบภัยสงครามโลกคร้ังที่ 1 และไดบอกกับเด็กทั้งสามคนถึงเหตุผลที่
พระองคลงมาจากสวรรค เพื่อใหลูเซีย ไดบันทึกไวถึงคําทํานายและคําสอนของพระ
แมมารี ซึ่งเหตุการณตางๆที่ลูเซียไดบันทึกไวก็ลวนเปนความจริงที่ปรากฏขึ้นมา
ภายหลัง นําทานเดินทางสูเมืองโกอิมบรา (Coimbra) อีกเมืองหน่ึงที่สําคัญของ
โปรตุเกส ต้ังอยูบนเนินเขาเหนือแมน้ํามอนเดโก (Mondego) ซึ่งสมัยถูกปกครอง
โดยอาณาจักรโรมันไดรับการเรียกขานวา เอมีเนียม และไดถูกยึดครองโดยชาว
แขกมัวร ในป ค.ศ.711 และเปนเมืองที่เช่ือมการคาระหวางชาวคริสตทางเหนือและ
ชาวมุสลิมทางใต จนในป ค.ศ.1064 กษัตริยเฟอรดินัลที่ 1 แหงลีออน ไดรบชนะ
แขกมัวรและปลดปลอยเมืองโกอิมบรา นําชมมหาวิทยาลัยโกอิมบรา(Coimbra 
University) ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดแหงหน่ึงของโลก กอต้ังในป ค.ศ.
1290 แตก็ถูกเปลี่ยนเปนพระราชวังหลวง (Coimbra Royal Palace) โดย
กษัตริย คิงสจอหนที่ 3 ในป ค.ศ.1537 ซ่ึงยังคงศิลปะสไตลบาร็อคที่สวยงาม   

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TRYP หรือเทียบเทา 

 



 

 

วันที่ 4 โกอิมบรา – ปอรโต – ซาลามังกา    
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองปอรโต (Porto) ทางเหนือของประเทศโปรตุเกส เปน

เมืองที่มีช่ือเสียงถึง “ไวนปอรโต” ซึ่งเปนแหลงไวนช้ันดีของคนที่มีรสนิยมในการด่ืม
ไวน และเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสองและต้ังอยูริมแมน้ําโดรู และเมืองน้ียังไดรับ
การขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยยูเนสโก ในป ค.ศ.1996 อีกดวย นําทานชมเมือง
มรดกโลกปอรโต ชมยานจัตุรัสกลางเมือง Praça dos Liberdade ประกอบดวย
อาคารสวยงามที่เปนที่ทําการของธนาคารและโรงแรม และศาลาวาการเมือง ชม
สถานีรถไฟ São Bento ซึ่งภายในมีการตกแตงดวยกระเบ้ืองเขียนสีที่มีลวดลายสี
น้ําเงิน ที่เลาเร่ืองราวของชาวโปรตุเกส แวะถายรูปกับโบสถ Sé de Porto ที่
เกาแกที่สุดของเมอืง อายุกวาพันป โบสถแหงน้ีเปนที่จัดงานอภิเษกสมรสของกษัตริย 
João ที่ 1 บิดาของเจาชายเฮนร่ี ผูบุกเบิกการเดินเรืออันยิ่งใหญของโปรตุเกส สราง
อยูบนเนินที่สามารถมองเห็นทิวทัศนของเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางขามพรมแดนสูเมืองซาลามังกา (Salamanca) ในแควนคาสตีล

และเลออน ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 
ช่ัวโมง และจะเปล่ียนเปน 6 ช่ัวโมงในวนัที ่29 ตุลาคม 2560) ต้ังอยูบนที่ราบสงูริม
แมน้ําตอรเมส เปนเมืองที่มีความสําคัญเน่ืองจากเปนศูนยกลางของการคาขายใน
สมัยโรมันเรืองอํานาจ ปจจุบันเมืองน้ีไดรับขึ้นเปนมรดกโลกจากยูเนสโก ในป ค.ศ. 
1988 นําทานสูพลาซา มายอร (La Plaza Mayor) ศูนยกลางของเมืองที่สราง
โดยศิลปะสไตลบาร็อค ที่เปนเอกลักษณของความร่ํารวยในยุคศตวรรษที่ 16 -18 
อิสระใหทานไดเดินเลนชมเมืองตามอัธยาศัย 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก DONA BRIGIDA หรือเทียบเทา 

 
 
 
 



 

 

วันที่ 5 ซาลามังกา – เซอโกเบีย – มาดริด – พระราชวังหลวง     
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองทองเที่ยวอีกเมืองหน่ึงของสเปน 

องคการ UNESCO ยังไดขึ้นทะเบียนใหเมืองน้ีเปนเมืองมรดกโลกในป 1985 ชม
รางสงน้ําโรมัน (Acueducto de Segovia) ที่สรางขึ้นตั้งแตศตวรรษที่ 1 โดยไม
มีการใชกาวหรือวัสดุเช่ือมหินแตละกอนแตอยางใด จึงไดรับการยกยองวาเปน
สิ่งกอสรางทางวศิวกรรมโดยชาวโรมนัที่สําคัญทีสุ่ดของสเปน และยังมีสภาพสมบูรณ
ที่สุดอีกดวย รางสงน้ําประกอบขึ้นจากหินแกรนิตกวา 25,000 กอน มีความยาว 
818 เมตร มีโคง 170 โคง จุดที่สูงที่สุดสูงถึง 29 เมตร จุดเร่ิมตนของรางสงน้ําน้ี 
เร่ิมต้ังแตนอกเมือง แลวลําเลียงสงน้ําเขามาในเมือง รางสงน้ําแหงน้ีถือไดวาเปน
สัญลักษณของเมืองเซอโกเบีย และเปนไฮไลทหลักของเมือง นําทานเดินเลนในเขต
เมืองเกา ซึ่งเต็มไปดวยสินคานานาชนิดตลอดสองขางทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (หมูหันสเปน) 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงมาดริด (Madrid)  เมืองหลวงของประเทศสเปน 

ต้ังอยูใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เปนมหานครอันทันสมัย
ลํ้ายุค ที่ซึ่งกษัตริยฟลลิปที่ 2 ไดทรงยายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาที่น่ี และ
ประกาศใหมาดริดเปนเมืองหลวงใหม ยกเวนในชวงประมาณป ค.ศ. 1601-1607 



 

 

เมืองมาดริดไดช่ือวาเปนเมืองหลวงที่สวยที่สุดแหงหน่ึงในโลก และสูงสุดแหงหน่ึงใน
ยุโรป นําทานเขาชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) ซึ่งตั้งอยูบนเนินเขาริมฝم�ง
แม น้ําแมนซานาเรส สวยงามโออาอลังการไมแพพระราชวังใดในทวีปยุโรป 
พระราชวังหลวงแหงน้ีถูกสรางในป ค.ศ. 1738 ดวยหินทั้งหลังในสไตลบาโรค โดย
การผสมผสานระหวางศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิตาเลียน ประกอบดวยหองตางๆกวา 
2,830 หอง ซึ่งนอกจากจะมีการตกแตงอยางงดงามแลว ยังเปนคลังเก็บภาพเขียน
ช้ินสําคัญที่วาดโดยศิลปนในยุคน้ัน รวมทั้งสิ่งของมคีาตางๆอาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา
, หนังสือ, เคร่ืองใช, อาวุธ (หากไมสามารถเขาชมพระราชวังหลวงมาดริดได 
เนืองจากมีพระราชพิธีภายในหรือตั๋วเต็ม ทางบริษัทขอนําทานชม Royal 
Palace of Aranjuez เปนการทดแทน) จากน้ันนําทานชมอุทยานหลวงที่มีการ
เปลี่ยนพันธุไมทุกฤดูกาล ชมอนุสาวรียเซอรแวนเตส กวีเอกชาวสเปนที่ต้ังอยูเหนือ
อนุสาวรียดอนกิโฆเตในสวนสาธารณะ 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก PRAGA MADRID หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 6 มาดริด – โทเลโด – มหาวิหารแหงโทเลโด – พลาซา มายอร – ชมโชวระบําฟ
ลามินโก   

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองโทเลโด (Toledo)  เมืองแหงน้ีต้ังอยูทางภาคกลางของ

ประเทศสเปน องคการยูเนสโกไดประกาศใหเมืองน้ีเปนแหลงมรดกโลกอีกดวย มี
ทัศนีภาพที่สวยงาม เน่ืองจากมีแมน้ําเทกัส ไหลผานเมือง นําทานเขาชมมหาวิหาร
แหงโทเลโด (Toledo Cathedral) เน่ืองจากเปนวิหารที่ใหญเปนอันดับ 2 ของ
สเปน รองจากวิหารเมืองเซบีญา ที่สรางต้ังแตศตวรรษที่ 13  ความงดงามอลังการ
สไตลโกธิก ภายในมหาวิหารมกีารตกแตงอยางงดงามวิจิตรดวยไมแกะสลักและภาพ
สลักหินออน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย จากน้ันนําทานเดินกลับสูกรุงมาดริด  เพื่อนําทานสู พลาซา มายอร (Plaza 

Mayor of Madrid) ใกลเขตปูเอตาเดลซอล หรือประตูพระอาทติย ซึ่งเปนจตุรัสใจ



 

 

กลางเมือง นับเปนจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย) และยังเปน
ศูนยกลางรถไฟใตดินและรถเมลทุกสาย นอกจากน้ียังเปนจุดตัดของถนนสายสําคัญ
ของเมืองที่หนาแนนดวยรานคาและหางสรรพสินคาใหญมากมาย นําทานแวะถายรูป
กั บ  รู ป ปم� น ห มี เก า ะ ต น เช อ รี่  (The bear and the cherry tree in 
Madrid) อันเปนสัญลักษณสําคัญอีกแหงของกรุงมาดริด 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร อาหารพื้นเมือง  
 พรอมชมโชว ระบํา  ฟลามิงโก ศิลปะระบําสเปน หนึ่งในการแสดงทีข่ึ้นช่ือลอืชา

ไปทั่วโลกทั้งทวงทาการรายรําประกอบเสียงดนตรีที่เราใจสนุกสนาน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก PRAGA MADRID หรือเทียบเทา 
วันที่ 7 มาดริด – วาเลนเซีย  – มหาวิหารวาเลนเซีย   
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองวาเลนเซีย (Valencia) เมืองหลวงของแควนบาเลนเซีย 

แควนปกครองตนเองที่ต้ังอยูทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศสเปน ต้ังอยูบนฝم�ง
แมน้ําตูเรีย (Turia River) เปนเมืองที่มีขนาดใหญเปนอันดับที่ 3 ของประเทศ
สเปน และยังเปนที่ต้ังของสโมสรฟุตบอลที่มีช่ือเสียงคือ สโมสรฟุตบอลวาเลนเซีย 
ชมยานใจกลางจัตุรัสเมืองเกา ซึ่งเปนที่ต้ังของศาลากลาง, ที่ทําการไปรษณีย, รานคา
, สนามสูวัวกระทิง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
 นําทานชมยานใจกลางจัตรัุสเมอืงเกา ซึ่งเปนที่ต้ังของศาลากลาง, ที่ทําการไปรษณีย, 

รานคา, สนามสูวัวกระทิง นําทานถายรูปกับมหาวิหารวาเลนเซีย หรือ มหาวิหาร
ซานตามาเรียแหงวาเลนเซีย (Catedral de Santa Maria de Valencia) 
มหาวิหารที่ต้ังอยูบริเวณใจกลางเมืองเกา สรางขึ้นในสไตลผสมผสานอาทิ โกธิค, นี
โอคลาสสิก , บาร็อค และอ่ืนๆ ด านขางจะเปน หอระฆั งเอล มิกู เลต (El 
Miguelete) ที่ถูกสรางขึ้นในชวงระหวางป 1381 และสิ้นสุดในป 1429 และ
ติดกันเปนโบสถแมพระ นักบุญอุปถัมถประจําเมือง ตลอดสองขางทางมีภัตตาคาร, 
บาร, รานกาแฟ และรานขายของที่ระลึกมากมาย จากน้ันนําชมเขตเมืองใหมที่ต้ัง
ของทาเรือเปนโครงการที่ยิ่งใหญที่สุดในเมือง ประกอบไปดวย โรงภาพยนตร, โรง
ศิลปะการแสดง, พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและอุทยานสมุทรภูมิศาสตร 



 

 

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

Azahar) หรือ ชายฝم�งดอกสมบาน ต้ังช่ือตามสวนสมที่ปลูกทั่วที่ราบชายฝم�งและสง
กลิ่นหอม หวานในฤดูใบไมผลิ ผานเมืองตากอากาศทีม่ีช่ือเสียงแถบเมดิเตอรเรเนียน 
จนเขาสูเมืองบารเซโลนา (Barcelona) นครใหญแหงคาตาลันยา และเมืองสําคัญ
อันดับ 2 ของสเปน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย 
 
 
 
 

นําทานเขาชมภายในโบสถซากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia)  โบสถ
ศักด์ิสิทธิ์สัญลักษณของเมือง โดยฝมือการออกแบบของ อันตอนี เกาด ีสถาปนิกชาว
คาตาลัน เปนผลงานที่เรียกวา โมเดิรนนิสโม เปนงานศิลปะเฉพาะถิ่นและเปนอารตนู
โวที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว โดยเร่ิมสรางตั้งแตป 1882 แมกระทั้งจนถึงปจจุบันก็ยัง
สรางไมแลวเสรจ ถึงกระน้ันองคการยูเนสโก ก็ไดจัดใหเปนมรดกโลก โดยมหาวิหาร
มีลักษณะสถาปตยกรรมโดดเดนแปลกตาไมเหมือนที่ใดในโลก นําทานเขาชมปารค 
กูเอล (Parque Guell) สวนสาธารณะขนาดใหญที่โชวผลงานอันโดดเดนทางดาน
สถาปตยกรรมของอันตอนี เกาดี สิ่งปลูกสรางตาง ๆ ที่ถูกลอมรอบดวยความรมรื่น
ของตนไม ดวยรูปแบบของสถาปตยกรรมงานกระเบ้ืองทีเ่นนรูปทรงธรรมชาติในสีสัน
ที่ตัดกัน ดูโดดเดน แปลกตา และเปนเอกลักษณอยางมาก ซึ่งไดรับการยกยองใหเปน
มรดกโลกจากองคการยูเนสโก 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่ พัก FRONTAIR CONGRESS BARCELONA หรือ

เทียบเทา 
 

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

เขา Montjuïc เปนเนินเขาในบารเซโลนาที่มีทัศนียภาพอันงดงามทางดาน
ตะวันออกของเนินเขายังมีหนาผาสูงชันซึ่งทําหนาที่เปนดั่งกําแพงเมือง สวนดานบน
เปนที่ต้ังของป�อมปราการหลายแหง จากน้ันนําทานเดินทางสูสนามฟุตบอลของ
สโมสรบารเซโลนา สนามคัมป�นู (Camp Nou) ที่มีขนาดใหญมาก โดยมีความจุผู
เขาชมไดถึงเกือบ 99,000 คน มีเวลาใหทานไดถายรูปดานนอก พรอมทั้งเลือกซื้อ
ของที่ MEGA STORE ของทีมบารเซโลนา 

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

Refund) และเลือกซื้อสินคาจากรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
16.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินลูฟตฮันซา เที่ยวบินที่ LH 1129 
19.00 น. ถึงสนามบินแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมนี รอเปล่ียนเคร่ือง 
22.00 น. ออกเดินทางตอไปยังกรุงเทพฯ โดยสายการบินลูฟตฮันซา เที่ยวบินที่ LH 772 
วันที่ 10 กรุงเทพฯ 
  

14.40 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดวยความสวัสดิภาพ   
***กรุปออกเดินทางตั้งแตวันที่ 7 พ.ค. 63 เดินทางถึงเวลา 14.10 น.*** 

 

 

 

 



 

 

ราคาแนะนําเพียง 
โปรตุเกส สเปน 

(โกอิมบรา ปอรโต ซาลามังกา บารเซโลนา) 
10 วัน 7 คืน โดยสารการบินลูฟตฮันซา (LH) 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ทานละ 

วันที่ 14-23 ม.ค. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 32,740.- 7,500.- 
วันที่ 02-11 ก.พ. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 31,520.- 7,500.- 
วันที่ 07-16 พ.ค. 63 57,900.- 57,900.- 57,900.- 34,740.- 8,500.- 
วันที่ 13-22 พ.ค. 63 57,900.- 57,900.- 57,900.- 34,740.- 8,500.- 
วันที่ 04-13 มิ.ย. 63 57,900.- 57,900.- 57,900.- 34,740.- 8,500.- 
วันที่ 15-24 มิ.ย. 63 57,900.- 57,900.- 57,900.- 34,740.- 8,500.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.          ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจํา

แลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทํา

การจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทั
ขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 



 

 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, 
มีโรคประจําตวั หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ 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 ค ารักษาพยาบาลในกรณี เกิดอุบั ติ เหตุวงเงินไม เกินทานละ 
500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  

 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล  
             2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. ค าใชจายสวนตัว อาทิ เชน  ค าเค ร่ืองด่ืมที่ สั่ งพิ เศษ, ค าโทรศัพท , ค าซัก รีด , 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 
ก.ก.และมากกวา 1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คา
กระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศสเปน (ผูยื่นวีซาชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่นจํานวน

เงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (20 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 



 

 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

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

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะน่ังตองมคุีณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทางคืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทางเก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทางเก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ ไมสามารถเรียกคืนได คือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัว
เคร่ืองบินแลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

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

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิ
ต่ํา 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สเปน) 
ใชเวลาทาํการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 วันทําการ 

ย่ืนวีซาแสดงตนทีศู่นยย่ืนวซีา BLS International 
เอกสารกรณุาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซา หนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต 

และระหวางรอผลการอนุมัติวซีา ไมสามารถดึงหนังสือเดนิทางออกมาได 
                                                                                        

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต  
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 
                                                                                                                 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา
เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  



 

 

 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศ
ไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไม

เกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 
3. หลักฐานการเงิน กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง 

3.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของ
ธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํา
รายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไม
เกิน 30 วัน กอนวันยื่นวีซา  และบัญชีตองมีครบทุกเดือน  ในกรณีที่มีไมครบ 6 เดือน 
ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายช้ีแจง         
3.2  กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ทั้งเลม
เกา –เลมใหม) 
3.3  หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตองสะกดช่ือ-สกุล 
ใหตรงตามหนาพาสปอรต ออกมาไมเกิน 1 เดือน ตองเปนบัญชีเดียวกันกับบัญชีออม
ทรัพยในขอ 3.1 
3.4 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
     3.4. 1ตองทํ า BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเท า น้ัน ฉบับ
ภาษาอังกฤษ โดยระบุช่ือเจาของบัญชี (บุคคลที่ออกคาใชจาย) ตองสะกดช่ือ – สกุล ให
ตรงตามหนาพาสปอรต และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกด
ช่ือ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต กรุณายื่นขอจาก ธนาคารลวงหนา โดยใชเวลา
ดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใชย่ืนไดไมเกิน 30 วัน หลังจากธนาคารออกให   
     3.4.2ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 6 เดือนของบุคคลที่ออก
คาใชจาย และตองเปนบัญชีเดียวกัน กับที่ออก BANK GUARANTEE 



 

 

     3.4.3. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายที่มีการช้ีแจงความสัมพันธอีกหน่ึงฉบับ 
(Sponsor Letter) 
     3.4.4.ตองใชสูติบัตรเทาน้ัน ในกรณีเปน พอ แม ลูก เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ
ระหวางผูออกคาใชจายใหและผูเดินทาง ไมวาจะอายุเทาไหรก็ตาม หรือใชทะเบียน
สมรสในกรณีสาม-ีภรรยา ที่แตงงานจดทะเบียน  
 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 
 
4. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย

ราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน

เร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปและในกรณีออกคาใชจายใหพอ แม หรือ พอ 

แม ออกคาใชจายให) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน)  



 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ ที่ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 

(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางไปกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก 
จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม
เดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเดี่ยวเทาน้ัน) 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี
ซาเทาน้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา  

หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศสเปน 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 
 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….…………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….………………………………. 
3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….……………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………….……………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ………………………………………………………………………….………………  
6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………….………………….………… 
7. สัญชาติปจจุบัน ...........................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน……….………….…….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)         แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

  หยา                แยกกันอยู                       หมาย 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ดูแล
ผูเยาว 

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

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……………………… 

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................................................ 
12 . อ า ชีพ ป จ จุ บั น (ห าก ค า ข าย  ให ระ บุ ด ว ยว า ค าข าย อ ะไร  เช น  ข าย เสื้ อ ผ า  ข ายอ าห าร  เป น ต น

............................................................................................................... 
13. ช่ือบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยูของสถาบันศึกษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 
            ไมเคย 
     เคยได   ใชไดต้ังแตวันที่..............................ถึงวันท่ี.............................................. 



 

 

15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)......................................... 
**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 
16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
 
17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุช่ือ ............................................   

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..….   
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)               อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหต ุการอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัทเปน
เพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 
 
 
 


