
 

 

รหัสทัวร B2B2000454 
ทัวรยุโรป โปรตเุกส สเปน คลาสสิค 10 วัน 7 คืน (EK) 
ลิสบอน | แหลมโรกา | ฟาติมา | ปอรโต | ซาลามังกา | เซอโกเบีย | มาดริด | พระราชวังหลวง 
โทเลโด | วาเลนเซีย | บารเซโลนา | ซากราดา แฟมิเลีย | ปารค กูเอล 

 

 
 
 



 

 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ 
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ดูไบ – ลิสบอน 
วันที่ 3. ลิสบอน – แหลมโรกา – ซินทรา – ฟาติมา – โกอิมบรา  
วันที่ 4. โกอิมบรา – ปอรโต – ซาลามังกา  
วันที่ 5. ซาลามังกา – เซอโกเบีย – มาดริด – พระราชวังหลวง  
วันที่ 6. มาดริด – โทเลโด – มหาวิหารแหงโทเลโด - ชมโชวระบําฟลามิงโก   
วันที่ 7. มาดริด – วาเลนเซีย 
วันที่ 8. วาเลนเซีย – บารเซโลนา – ซากราดา แฟมิเลีย – ปารค กูเอล 
วันที่ 9. บารเซโลนา – เนินเขา Montjuïc – สนามฟุตบอลคัมป�นู – สนามบิน 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
22.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 9 

เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – ลิสบอน 
01.05 น. ออกเดินทางสูดูไบโดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK 385 

***คณะเดินทางวันที่ 04 เม.ย. – 26 พ.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 01.15 น.ถึง
ดูไบ เวลา 04.45 น.*** 
***คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 06 มิ.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 01.35 น. 
ถึงดูไบเวลา 04.45 น.*** 

05.00 น. ถึงสนามบินดูไบ เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 
07.25 น. ออกเดินทางสูลิสบอน โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที ่EK 191 

***คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 04 เม.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 07.25 
น.ถึงดูไบ เวลา 12.35 น.*** 

12.00 น. ถึงสนามบินลิสบอน ประเทศโปรตุเกส (Portugal) (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทย 7 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเปน 6 ชั่วโมงในวันที่ 29 มีนาคม 2563) ผานขั้นตอน
การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานถายภาพกับอนุสาวรียดิสคัฟเวอรีส่รางขึ้น
ในป ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ป แหงการสิ้นพระชนมของเจาชายเฮนรี่ 
เดอะเนวิเกเตอร แวะถายรูปกับหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดิมสรางไวกลาง
นํ้าเพื่อเปนป�อมรักษาการณดูแลการเดินเรือเขาออก เปนจุดเริ่มตนของการเดินเรือ



 

 

ออกไปสํารวจ และคนพบโลกของ วาสโก ดากามา นักเดินเรือชาวโปรตุเกส เปนอีก
หนึ่งสถาปตยกรรมแบบมานูเอลไลนที่สวยงาม นําเขาชมมหาวิหารเจอโร นิ
โม (Jeronimos Monastry) ที่สรางขึ้นเพื่อเปนเกียรติแก วาสโก ดากามา ที่
เดินทางสูอินเดียเปนผลสําเร็จ ในป ค.ศ.1498 จัดเปนผลงานอันเยี่ยมยอดของงาน
สถาปตยกรรมที่เรียกกันวามานูเอลไลน (Manueline) ใชเวลากอสรางทั้งสิ้นถึง 
70 ป จึงแลวเสร็จสมบูรณ และไดรับการรับรองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดก
โลก (UNESCO World Heritage) 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก LUTECIA SMART DESIGN HOTEL หรือเทียบเทา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 ลิสบอน – แหลมโรกา – ซินทรา – ฟาติมา – โกอิมบรา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 พาทานเดินทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดที่เปนปลายดานตะวันตกสุด

ของทวีปยุโรป ซ่ึงทานสามารถซื้อใบประกาศนียบัตร (Certificate) เปนที่ระลึกใน
การมาเยือน ณ ที่แหงนี้ได จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองซินทรา (Sintra) อีกหนึ่ง
เมืองตากอากาศยอดนิยมของนักทองเที่ยว เปนที่ตั้งของพระราชวังที่สวยงามที่ไดรับ
การรับรองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ความรมรื่นของเขตอุทยานเปนที่
พักผอนหยอนใจในวันหยุดของชาวเมือง เปนอีกเมืองที่มีสถาปตยกรรมที่คอนขางมี
ความโดดเดนของแควนแกรนดลิสบอน ประเทศโปรตุเกส  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 



 

 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองฟาติมา (Fatima) ซึ่งเปนอีกเมืองหนึ่งที่มีความสําคัญของ
คริสตศาสนิกชน นําทานเขาชมโบสถแมพระฟาติมา (The Lady of Fatima 
Basilica) ซึ่งเปนโบสถโรมันคาทอลิก กอสรางในป 1928 - 1953 ชมรูปปم�นพระ
แมมารี ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเปนหนึ่งในหลายเสนทางของคริสตศาสนิกชนในการ
แสวงบุญ ที่มีความเชื่อวาพระแมมารีไดเคยปรากฏตัวใหเด็กนอย 3 คนไดเห็นเปน
ครั้งแรกที่แอบหลบภัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และไดบอกกับเด็กทั้งสามคนถึงเหตุผลที่
พระองคลงมาจากสวรรค เพื่อใหลูเซีย ไดบันทึกไวถึงคําทํานายและคําสอนของพระ
แมมารี ซึ่งเหตุการณตางๆที่ลูเซียไดบันทึกไวก็ลวนเปนความจริงที่ปรากฏขึ้นมา
ภายหลัง จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองโกอิมบรา (Coimbra) อีกหนึ่งเมืองที่สําคัญ
ของโปรตุเกส ตั้งอยูบนเนินเขาเหนือแมนํ้ามอนเดโก (Mondego) ซึ่งสมัยถูก
ปกครองโดยอาณาจักรโรมันไดรับการเรียกขานวา เอมีเนียม และไดถูกยึดครองโดย
ชาวแขกมัวร ในป ค.ศ. 711 และเปนเมืองที่เชื่อมการคาระหวางชาวคริสตทางเหนือ
และชาวมุสลิมทางใต จนในป ค.ศ.1064 กษัตริยเฟอรดินัลท่ี 1 แหงลีออน ไดรบชนะ
แขกมัวรและปลดปลอยเมืองโกอิมบรา นําชมมหาวิทยาลัยโกอิมบรา(Coimbra 
University) ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดแหงหนึ่งของโลก กอตั้งในป ค.ศ.
1290 แตก็ถูกเปลี่ยนเปนพระราชวังหลวง (Coimbra Royal Palace) โดย
กษัตริย คิงสจอหนที่ 3 ในป ค.ศ. 1573 ซึ่งยังคงศิลปะสไตลบาร็อคที่สวยงาม   

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TRYP COIMBRA หรือเทียบเทา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 4 กอรโดบา – ปอรโต – ซาลามังกา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองปอรโต (Porto) ทางเหนือของประเทศโปรตุเกส เปน

เมืองที่มีชื่อเสียงถึง “ไวนปอรโต” ซึ่งเปนแหลงไวนชั้นดีของคนที่มีรสนิยมในการดื่ม
ไวน และเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสองและตั้งอยูริมแมนํ้าโดรู และเมืองนี้ยังไดรับ
การขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยยูเนสโก ในป ค.ศ.1996 อีกดวย นําทานชมเมือง
มรดกโลกปอรโต ชมยานจัตุรัสกลางเมือง Praça dos Liberdade ประกอบดวย
อาคารสวยงามที่เปนที่ทําการของธนาคารและโรงแรม และศาลาวาการเมือง ชม
สถานีรถไฟ São Bento ซึ่งภายในมีการตกแตงดวยกระเบื้องเขียนสีที่มีลวดลายสี
นํ้าเงิน ท่ีเลาเรื่องราวของชาวโปรตุเกส แวะถายรูปกับโบสถ Sé de Porto ที่เกาแก
ที่สุดของเมือง อายุกวาพันป โบสถแหงนี้เปนที่จัดงานอภิเษกสมรสของกษัตริย João 
ที่ 1 บิดาของเจาชายเฮนรี่ ผูบุกเบิกการเดินเรืออันยิ่งใหญของโปรตุเกส สรางอยูบน
เนินที่สามารถมองเห็นทิวทัศนของเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางขามพรมแดนสูเมืองซาลามังกา (Salamanca) ในแควนคาสตีล

และเลออน ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 
ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเปน 5 ชั่วโมงในวันที่ 29 มีนาคม 2563) ตั้งอยูบนที่ราบสูงริม
แมนํ้าตอรเมส เปนเมืองที่มีความสําคัญเนื่องจากเปนศูนยกลางของการคาขายในสมัย
โรมันเรืองอํานาจ ปจจุบันเมืองนี้ไดรับขึ้นเปนมรดกโลกจากยูเนสโก ในป ค.ศ. 1988 
นําทานสูพลาซา มายอร (La Plaza Mayor) ศูนยกลางของเมืองที่สรางโดยศิลปะ
สไตลบาร็อค ที่เปนเอกลักษณของความรํ่ารวยในยุคศตวรรษที่ 16 - 18 อิสระให
ทานไดเดินเลนชมเมืองตามอัธยาศัย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นํ าท าน เดินทางเข าสู ที่ พั ก  DONA BRIGIDA SALAMANCA FORUM หรือ

เทียบเทา  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

วันที่ 5 ซาลามังกา – เซอโกเบีย – มาดริด – พระราชวังหลวง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองทองเที่ยวอีกเมืองหนึ่งของสเปน 

ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดย องคการ UNESCO ในป 1985 ชมรางสง
นํ้าโรมัน (Acueducto de Segovia) ที่สรางขึ้นตั้งแตศตวรรษที่ 1 โดยไมมีการ
ใชกาวหรือวัสดุเชื่อมหินแตละกอนใหติดกันแตอยางใด จึงไดรับการยกยองวาเปน
สิ่งกอสรางทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันที่สําคัญที่สุดของสเปน และยังมีสภาพสมบูรณ
ที่สุดอีกดวย รางสงนํ้าประกอบขึ้นจากหินแกรนิตกวา 25,000 กอน มีความยาว 
818 เมตร มีโคง 170 โคง จุดที่สูงที่สุดสูงถึง 29 เมตร จุดเริ่มตนของรางสงนํ้านี้ 
เริ่มตั้งแตนอกเมือง แลวลําเลียงสงนํ้าเขามาในเมือง รางสงนํ้าแหงนี้ถือไดวาเปน
สัญลักษณและเปนไฮไลทหลักของเมืองเซอโกเบีย จากนั้นนําทานเดินเลนในเขตเมือง
เกาซึ่งเต็มไปดวยสินคานานาชนิดตลอดสองขางทาง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (หมูหันสเปน) 
บาย นําทานเดินทางสูกรุงมาดริด (Madrid)  เมืองหลวงของประเทศสเปน ตั้งอยูใจกลาง

แหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เปนมหานครอันทันสมัยลํ้ายุค ที่ซึ่ง
กษัตริยฟลลิปที่ 2 ไดทรงยายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาที่นี่ และประกาศใหมาดริด
เปนเมืองหลวงใหม ยกเวนในชวงประมาณป ค.ศ. 1601-1607 และเมืองมาดริดได
ชื่อวาเปนเมืองหลวงที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของโลก และสูงสุดแหงหนึ่งของยุโรป นําทาน
เขาชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ซึ่งตั้งอยูบนเนินเขาริมฝم�งแมนํ้าแมน



 

 

ซานาเรส สวยงามโออาอลังการไมแพพระราชวังใดในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแหง
นี้ถูกสรางในป ค.ศ. 1738 ดวยหินทั้งหลังในสไตลบาโรก โดยการผสมผสานระหวาง
ศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบดวยหองตางๆกวา 2,830  หอง ซึ่ง
นอกจากจะมีการตกแตงอยางงดงามแลว ยังเปนคลังเก็บภาพเขียนชิ้นสําคัญที่วาด
โดยศิลปนในยุคนั้น รวมทั้งสิ่งของมีคาตางๆ อาทิ   พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, 
เครื่องใช, อาวุธ  (หากไมสามารถเขาชมพระราชวังหลวงมาดริดได เนืองจากมี
พระราชพิธีภายในหรือตั๋วเต็ม ทางบริษัทขอนําทานชม Royal Palace of 
Aranjuez เปนการทดแทน) ชมอนุสาวรียเซอรแวนเตส กวีเอกชาวสเปนที่ตั้งอยู
เหนืออนุสาวรียดอนกิโฆเตในสวนสาธารณะ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ที่พัก 

 
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก ELBA MADRID หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 6 มาดริด – โทเลโด – มหาวิหารแหงโทเลโด - ชมโชวระบําฟลามิงโก   

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองโทเลโด (Toledo)  เมืองแหงนี้ตั้งอยูทางภาคกลางของ

ประเทศสเปน องคการยูเนสโกไดประกาศใหเมืองนี้เปนแหลงมรดกโลกอีกดวย มี
ทัศนีภาพที่สวยงาม เนื่องจากมีแมนํ้าเทกัส ไหลผานเมือง นําทานเขาชมมหาวิหาร
แหงโทเลโด (Toledo Cathedral) เนื่องจากเปนวิหารที่ใหญเปนอันดับ 2 ของ
สเปน รองจากวิหารเมืองเซบีญา ที่สรางตั้งแตศตวรรษที่ 13  ความงดงามอลังการ
สไตลโกธิก ภายในมหาวิหารมีการตกแตงอยางงดงามวิจิตรดวยไมแกะสลักและภาพ
สลักหินออน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย จากนั้นนําทานเดินกลับสูกรุงมาดริด  ชมพลาซา มายอร (Plaza Mayor of 

Madrid) ใกลเขตปูเอตาเดลซอล หรือประตูพระอาทิตย ซึ่งเปนจัตุรัสใจกลางเมือง 
นับเปนจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย) และยังเปนศูนยกลางรถไฟใต
ดินและรถเมลทุกสาย นอกจากนี้ยังเปนจุดตัดของถนนสายสําคัญของเมืองที่หนาแนน
ดวยรานคาและหางสรรพสินคาใหญมากมาย นําทานแวะถายรูปกับ รูปปم�นหมีเกาะ
ตนเชอรี่ (The bear and the cherry tree in Madrid) อันเปนสัญลักษณ
สําคัญอีกแหงของกรุงมาดริด 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหาร อาหารพื้นเมือง พรอมชมโชวระบําฟ
ลามิงโก ศิลปะระบําสเปน หนึ่งในการแสดงที่ขึ้นชื่อลือชาไปทั่วโลกทั้งทวงทา
การรายรําประกอบเสียงดนตรีที่เราใจสนุกสนาน 

ที่พัก 
 

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก ELBA MADRID หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 7 มาดริด – วาเลนเซีย 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองวาเลนเซีย (Valencia) เมืองหลวงของแควนบาเลนเซีย 
แควนปกครองตนเองที่ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศสเปน ตั้งอยูบนฝم�ง
แมนํ้าตูเรีย (Turia River) เปนเมืองที่มีขนาดใหญเปนอันดับที่ 3 ของประเทศ
สเปน และยังเปนที่ตั้งของสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงคือ สโมสรฟุตบอลวาเลนเซีย ชม
ยานใจกลางจัตุรัสเมืองเกา ซึ่งเปนที่ตั้งของศาลากลาง, ที่ทําการไปรษณีย, รานคา, 
สนามสูวัวกระทิง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานชมยานใจกลางจัตุรัสเมืองเกา ซึ่งเปนที่ตั้งของศาลากลาง, ที่ทําการไปรษณีย, 

รานคา, สนามสูวัวกระทิง นําทานถายรูปกับมหาวิหารวาเลนเซีย หรือ มหาวิหาร
ซานตามาเรียแหงวาเลนเซีย (Catedral de Santa Maria de Valencia) 
มหาวิหารที่ตั้งอยูบริเวณใจกลางเมืองเกา สรางขึ้นในสไตลผสมผสานอาทิ โกธิก, นีโอ
คลาสสิก, บาร็อค และอื่นๆ ดานขางจะเปน หอระฆังเอล มิกูเลต (El Miguelete) 
ที่ถูกสรางขึ้นในชวงระหวางป 1381 และสิ้นสุดในป 1429 และติดกันเปนโบสถแม
พระ นักบุญอุปถัมภประจําเมือง ตลอดสองขางทางมีภัตตาคาร, บาร, รานกาแฟ และ
รานขายของที่ระลึกมากมาย จากนั้นนําชมเขตเมืองใหมที่ตั้งของทาเรือเปนโครงการที่
ยิ่งใหญที่สุดในเมือง ประกอบไปดวย โรงภาพยนตร, โรงศิลปะการแสดง, พิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรและอุทยานสมุทรภูมิศาสตร 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก 

 
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MAS CAMARENA หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

วนัที่ 8 วาเลนเซีย – บารเซโลนา – ซากราดา แฟมิเลีย – ปารค กูเอล 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางเลาะเลียบชายฝم�งทะเล กอสตา เดล อะซาร (Costa del Azahar) 
หรือ ชายฝم�งดอกสมบาน ตั้งชื่อตามสวนสมที่ปลูกทั่วที่ราบชายฝم�งและสงกลิ่นหอม 
หวานในฤดูใบไมผลิ ผานเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแถบเมดิเตอรเรเนียน จนเขาสู
เมืองบารเซโลนา (Barcelona) นครใหญแหงคาตาลันยา และเมืองสําคัญอันดับ 2 
ของสเปน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเขาชมภายในโบสถซากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia)  โบสถ

ศักดิ์สิทธ์ิสัญลักษณของเมือง โดยฝมือการออกแบบของ อันตอนี เกาด ีสถาปนิกชาว
คาตาลัน เปนผลงานที่เรียกวา โมเดิรนนิสโม เปนงานศิลปะเฉพาะถิ่นและเปน
อารตนูโว ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว โดยเริ่มสรางตั้งแตป 1882 แมกระทั้งจนถึง
ปจจุบันก็ยังสรางไมแลวเสรจ็ ถึงกระนั้นองคการยูเนสโก ก็ไดจัดใหเปนมรดกโลก โดย
มหาวิหารมีลักษณะสถาปตยกรรมโดดเดนแปลกตาไมเหมือนที่ใดในโลก นําทานเขา
ชมปารค กูเอล (Parque Guell) สวนสาธารณะขนาดใหญที่โชวผลงานอันโดดเดน
ทางดานสถาปตยกรรมของอันตอนี เกาดี สิ่งปลูกสรางตาง ๆ ที่ถูกลอมรอบดวย
ความรมรื่นของตนไม ดวยรูปแบบของสถาปตยกรรมงานกระเบื้องที่เนนรูปทรง
ธรรมชาติในสีสันที่ตัดกัน ดูโดดเดน แปลกตา และเปนเอกลักษณอยางมาก ซึ่งไดรับ
การยกยองใหเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโก 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก FIRA CONGRESS หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

วันที่ 9 บารเซโลนา – เนินเขา Montjuïc – สนามฟุตบอลคัมป�นู – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 จากนั้นนําทานเดินทางกลับเขาสูตัวเมือง เพื่อนําทานขึ้นสูจุดชมวิวของเมืองทีเ่นินเขา 
Montjuïc เปนเนินเขาในบารเซโลนาที่มีทัศนียภาพอันงดงามทางดานตะวันออกของ
เนินเขายังมีหนาผาสูงชันซึ่งทําหนาที่เปนดั่งกําแพงเมือง สวนดานบนเปนที่ตั้งของ
ป�อมปราการหลายแหง จากนั้นนําทานเดินทางไปยังสนามฟุตบอลของสโมสรบาร
เซโลนา สนามคัมป�นู (Camp Nou) ที่มีขนาดใหญมาก โดยมีความจุผูเขาชมไดถึง
เกือบ 99,000 คน มีเวลาใหทานไดถายรูปดานนอก พรอมทั้งเลือกซื้อของที่  
MEGA STORE ของทีมบารเซโลนา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเดินเลนบริเวณถนน ลา รัมบลาส (La Ramblas) ถือเปนถนนชื่อดังของ

เมืองบารเซโลนา นอกจากจะสะอาดสะอานและมีตนไมคอยสรางความรมรื่นใหตลอด
ทางแลว ยังมีรานคามากมาย โดยที่ปลายสุดของถนนสายนี้เปนที่ตั้งของอนุสาวรีย 
คริสโตเฟอร โคลัมบัส (Christopher Columbus) ผูคนพบทวีปอเมริกาในป 
ค.ศ.1492 อิสระใหทานเดินเลนและชอปปم�งตามอัธยาศัย  เมื่อไดเวลาอันสมควรจึง
นําทานเดินทางสูสนามบินเอล ปรัต (BCN) เมืองบารเซโลนา เพื่อใหทานมีเวลาใน
การทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษี
ภายในสนามบิน 

22.05 น. ออกเดินทางสูเมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที ่EK 188 
***คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 04 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 22.40 น. และถึง
ดูไบเวลา 07.35 น.*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 10 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
07.35 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 
09.30 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ  โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 372 

***คณะเดินทางระหวางวันที่  04 เม.ย. – 25 พ.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 
09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น.*** 
***คณะเดินทางระหวางวันที่ 06 มิ.ย. – 15 มิ.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 09.40 
น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.15 น.*** 

18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ   
 
 
 

ราคาแนะนําเพียง  
CLASSIC PORTUGAL - SPAIN 

10 วัน 7 คืน  โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 
 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

ทานละ 

05 ก.พ. – 14 
ก.พ. 63 

55,900 55,900 55,900 35,100 8,900 

04 เม.ย. – 13 
เม.ย. 63 

65,900 65,900 65,900 42,100 11,900 

16 พ.ค. – 25 
พ.ค. 63 

58,900 58,900 58,900 38,100 11,900 

06 มิ.ย. – 15 
มิ.ย. 63 

58,900 58,900 58,900 38,100 11,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทานั้น 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้ งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
 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]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (เฉพาะคาบริการ) 
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 
1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศสเปน (ประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (20 EURO) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 EURO) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง



 

 

บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เนื่องจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

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

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

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

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีนั่ง 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. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
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) เปน 
ผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือ

ยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน

หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
นั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สเปน)  

ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทําการ  

ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา BLS International 

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวันยื่นวีซา หนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 

                                                                                        

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต  

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเรื่อย ๆ** 

                                                                                                                   

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา

เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ

จากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา

นํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  

 

***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยู

ตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน 



 

 

นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที 

เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการ

เพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนด

นี้รวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเทานั้น ถายไม

เกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

3. หลักฐานการเงิน กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง 

3.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของ

ธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํา

รายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงนิในบัญชี อัพเดทไม

เกิน 30 วัน กอนวันยื่นวีซา  และบัญชีตองมีครบทุกเดือน  ในกรณีที่มีไมครบ 6 เดือน 

ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายชี้แจง         

3.2  กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ทั้งเลม

เกา –เลมใหม) 

3.3  หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตองสะกดชื่อ-สกุล 

ใหตรงตามหนาพาสปอรต ออกมาไมเกิน 1 เดือน ตองเปนบัญชีเดียวกันกับบัญชีออม

ทรัพยในขอ 3.1 

3.4 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  

     3.4. 1ตองทํา BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น ฉบับ

ภาษาอังกฤษ โดยระบชุื่อเจาของบัญชี (บุคคลที่ออกคาใชจาย) ตองสะกดชื่อ – สกุล ให



 

 

ตรงตามหนาพาสปอรต และบุคคลท่ีเจาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกด

ชื่อ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต กรุณายื่นขอจาก ธนาคารลวงหนา โดยใชเวลา

ดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใชยื่นไดไมเกิน 30 วัน หลังจากธนาคารออกให   

     3.4.2ถายสําเนาสมุดบัญช ีหรือ Statement ยอนหลัง 6 เดือนของบุคคลท่ีออก

คาใชจาย และตองเปนบัญชีเดียวกัน กับที่ออก BANK GUARANTEE 

     3.4.3. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายท่ีมีการชี้แจงความสัมพันธอีกหนึ่งฉบับ 

(Sponsor Letter) 

     3.4.4.ตองใชสูติบัตรเทานั้น ในกรณีเปน พอ แม ลูก เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ

ระหวางผูออกคาใชจายใหและผูเดินทาง ไมวาจะอายุเทาไหรก็ตาม หรือใชทะเบียน

สมรสในกรณีสาม-ีภรรยา ที่แตงงานจดทะเบียน  

 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

 

4. หลักฐานการทาํงาน   

- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย

ราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตน 



 

 

- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน

เริ่มทํางาน  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 

WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 

WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

5. เอกสารสวนตัว 

- สําเนาทะเบียนบาน 

- บัตรประชาชน 

- สูติบัตร(กรณีเดก็อายุตํา่กวา 20 ปและในกรณีออกคาใชจายใหพอ แม หรือ พอ 

แม ออกคาใชจายให) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 

- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)  

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ ที่ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 

(โดยมารดาจะตองคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางไปกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด 

(โดยบดิาจะตองคดัหนงัสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 



 

 

- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือ

ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก 

จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี

รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม

เดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเดี่ยวเทานั้น) 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี

ซาเทานั้น 

 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต

แจงขอเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศสเปน 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซา
ของทาน) 

 

ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….…………………………… 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….………………………………. 

3. ชื่อตัว [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 

  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

 

 



 

 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ท่ีอยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผู

มีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……………………… 

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................................................ 

12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน

............................................................................................................... 

13. ชื่อบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรยีน นักศึกษา กรุณากรอก

ชื่อ ที่อยูของสถาบันศึกษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

14. วีซาเชงเกนทีเ่คยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

         ไมเคย 

  เคยได   ใชไดตั้งแตวนัที่..............................ถึงวันที่.............................................. 

 



 

 

15. เคยถูกพิมพลายนิ้วมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี้ 

             ไมเคย  เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)......................................... 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวซีาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

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

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอื่นออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุชื่อ ............................................    

สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 

  ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหต ุการอนุมัติวซีาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทัไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น 

ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานัน้ 

 


