รหัสทัวร B2B2000400

ทัวรโปรตุเกส & สเปน 10 วัน 7 คืน เอมิเรตส (EK)
ปอรโต | โกอิมบรา | ฟาติมา | แหลมโรกา | ซินทรา
ลิสบอน | ลากอส | ฟารู | เซบิยา | กอรโดบา
โทเลโด | มาดริด | เซโกเบีย | บารเซโลนา

เสนทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ดูไบ – ปอรโต – โกอิมบรา
วันที่ 3. โกอิมบรา – ฟาติมา – แหลมโรกา – ซินทรา – ลิสบอน
วันที่ 4. ลิสบอน – ลากอส – ฟารู
วันที่ 5. ฟารู – ลองเรือชมถํ้าและปลาโลมา – เซบียา
วันที่ 6. เซบียา – กอรโดบา – โทเลโด – มาดริด
วันที่ 7. มาดริด – เซโกเบีย – มาดริด
วันที่ 8. มาดริด – บารเซโลนา – Outlet
วันที่ 9. บารเซโลนา – สนามบิน – ดูไบ
วันที่ 10. ดูไบ – กรุงเทพฯ

วันที่ 1

กรุงเทพฯ

วันที่ 2

กรุงเทพฯ – ดูไบ – ปอรโต – โกอิมบรา

00.30 น.

03.30 น.
06.55 น.
09.15 น.
14.30 น.

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 9
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก
ออกเดินทางสูป
 อรโต โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 377
เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสูป
 อรโต โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 197
ถึงสนามบินสนามบินฟรานซิสโก ซา คารเนโร เมืองปอรโต ประเทศโปรตุเกส
(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 7 ชัว่ โมง และจะเปลี่ยนเปน 6 ชัว่ โมงในวันที่ 29
มีนาคม 2563) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ผานขัน
้ ตอนการตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากร จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูเ มืองปอรโตซึ่งเปนเมืองใหญ
อันดับสองของประเทศโปรตุเกสตัง้ อยูทางตอนเหนือของประเทศ เปนเมืองทีม
่ ีชื่อเสียง
เรื่องการผลิตไวน หรือ ปอรโตไวนดวยและนอกจากนั้นเมืองนีย
้ ังไดรับการขึ้นทะเบียน
เปนมรดกโลกในป 1996 อีกดวย

กลางวัน
บาย

คํ่า
ที่พก
ั

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานชมยานจัตุรส
ั กลางเมือง Praça dos Liberdade ประกอบดวยอาคาร
สวยงามที่เปนที่ทาํ การของธนาคารและโรงแรม และศาลาวาการเมือง ชมสถานีรถไฟ
São Bento ซึ่งภายในมีการตกแตงดวยกระเบือ
้ งเขียนสีที่มีลวดลายสีนํ้าเงิน ที่เลา
เรื่องราวของชาวโปรตุเกส แวะถายรูปกับโบสถ Sé de Porto ที่เกาแกที่สุดของ
เมือง อายุกวาพันป โบสถแหงนี้เปนที่จด
ั งานอภิเษกสมรสของกษัตริย João ที่ 1 บิดา
ของเจาชายเฮนรี่ ผูบก
ุ เบิกการเดินเรืออันยิง่ ใหญของโปรตุเกส สรางอยูบ
 นเนินที่
สามารถมองเห็นทิวทัศนของเมือง จากนั้นเดินทางสูเ มืองโกอิมบรา (Coimbra) อีก
เมืองหนึง่ ที่สําคัญของโปรตุเกส
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
เดินทางเขาสูที่พก
ั TRYP HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่ 3

โกอิมบรา – ฟาติมา – แหลมโรกา – ซินทรา – ลิสบอน

เชา

กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสูเ มืองฟาติมา (Fatima) ซึงเปนอีกเมืองหนึง่ ทีม
่ ค
ี วามสําคัญของ
คริสตศาสนิกชน นําทานชมโบสถแมพระฟาติมา (The Lady of Fatima
Basilica) ซึง่ เปนโบสถโรมันคาทอลิก กอสรางในป 1928 - 1953 ชมรูปปﻤนพระ
แมมารี ทีม
่ ีความศักดิ์สท
ิ ธิ์และเปนหนึง่ ในหลายเสนทางของคริสตศาสนิกชนในการ
แสวงบุญ ทีม
่ ค
ี วามเชื่อวาพระแมมารีไดเคยปรากฏตัวใหเด็กนอย 3 คนไดเห็นเปน
ครัง้ แรกที่แอบหลบภัยสงครามโลกครัง้ ที่ 1 และไดบอกกับเด็กทัง้ สามคนถึงเหตุผลที่
พระองคลงมาจากสวรรค เพื่อใหลูเซีย ไดบันทึกไวถงึ คําทํานายและคําสอนของพระ
แมมารี ซึ่งเหตุการณตา งๆที่ลูเซียไดบันทึกไวก็ลวนเปนความจริงที่ปรากฏขึ้นมา
ภายหลัง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
พาทานเดินทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดที่เปนปลายดานตะวันตกสุด
ของทวีปยุโรป ซึง่ ทานสามารถซื้อใบประกาศนียบัตร (Certificate) เปนที่ระลึกใน
การมาเยือน ณ ที่แหงนี้ จากนั้นเดินทางสูเมืองซินทรา (Sintra) อีกหนึง่ เมืองตาก
อากาศยอดนิยมของนักทองเที่ยว เปนทีต
่ งั้ ของพระราชวังที่สวยงามที่ไดรับการรับรอง
จากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ความรมรื่นของเขตอุทยานเปนที่พก
ั ผอนหยอน
ใจในวันหยุดของชาวเมือง เปนอีกเมืองทีม
่ ีสถาปตยกรรมที่คอ
 นขางมีความโดดเดน
ของแควนแกรนดลิสบอน ประเทศโปรตุเกส นําทานเดินทางตอไปยังกรุงลิสบอน

คํ่า
ที่พก
ั

(Lisbon) เมืองหลวงประเทศโปรตุเกส นครเกาแกนครหนึ่งในยุโรป ทัง้ ยังเปนเมือง
ทาที่สําคัญ และเปนศูนยกลาง ทางการเมือง การคา อุตสาหกรรม พรอมทั้งยังเปน
อุทยานนครที่เขียวชอุม
 รมรื่น
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั RAMADA LISBON หรือเทียบเทา

วันที่ 4

ลิสบอน – ลากอส – ฟารู

เชา

กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานถายภาพกับอนุสาวรียดิสคัฟเวอรี่ สรางขึ้นในป ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการ
ครบ 500 ป แหงการสิ้นพระชนมของเจาชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร แวะถายรูปกับ
หอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดิมสรางไวกลางนํา้ เพื่อเปนปอมรักษาการณดูแล
การเดินเรือเขาออก เปนจุดเริ่มตนของการเดินเรือออกไปสํารวจ และคนพบโลกของ
วาสโก ดากามา นักเดินเรือชาวโปรตุเกส เปนอีกหนึง่ สถาปตยกรรมแบบมานูเอลไลน
ที่สวยงาม นําเขาชมมหาวิหารเจอโร นิโม (Jeronimos Monastry) ที่สรางขึ้น
เพื่อเปนเกียรติแก วาสโกดากามา ที่เดินทางสูอ
 ินเดียเปนผลสําเร็จ ในป ค.ศ.1498
จัดเปนผลงานอันเยี่ยมยอดของงานสถาปตยกรรมที่เรียกกันวามานูเอลไลน
(Manueline) ใชเวลากอสรางทั้งสิ้นถึง 70 ป จึงแลวเสร็จสมบูรณ และไดรับการ
รับรองจากองคการยูเนสโกวาใหเปนมรดกโลก (UNESCO World Heritage)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําทานเดินไปเมืองลากอส (Lagos) ตัง้ อยูทางตอนใตของประเทศโปรตุเกส ริมฝﻤง
แมนํ้า Rio Bensafrim ตัวเมืองเกาถูกลอมรอบดวยกําแพงตัง้ แตสมัยศตวรรษที่ 16

และพื้นถูกปูดว ยหินสี่เหลี่ยมอยางสวยงาม นอกจากนี้ยงั เปนเมืองทีม
่ ีชายหาดและหนา
ผาทีง่ ดงามมากมาย เสร็จแลวนําทานเดินทางตอไปยังเมืองฟารู (Faro) เมืองทาที่
สําคัญของโปรตุเกสโดยเมืองนี้เปนเขตทีอ
่ ยูทางใตสด
ุ ของโปรตุเกส มีความสําคัญ
เพราะเปนเมืองทาทีต
่ ิดกับสเปน เมืองนี้เปนเมืองริมทะเลตากอากาศอันโดงดังของ
ประเทศและเปนที่นิยมที่นก
ั ทองเที่ยวมักมาพักผอน ใหทา นไดถา ยรูปกับปายเมืองฟา
รูสัญลักษณทม
ี่ ีชอ
ื่ เสียงของเมือง

คํ่า
ที่พัก
วันที่ 5

เชา

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั FARO HOTEL หรือเทียบเทา
ฟารู – ลองเรือชมถํ้าและปลาโลมา – เซบียา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางตอสูเ มืองอัลบูเฟยรา (Albufeira) เพือ
่ ลองเรือชมถํ้าและ
ปลาโลมา (Cave & Dolphin Watching Cruise) อีกหนึง่ ความประทับใจ
ลองเรือชมปลาโลมาทีว่ ายนํา้ เลนอยูในมหาสมุทรแอตแลนติก ทานจะไดเพลิดเพลิน
กับความนารักของปลาโลมาแสนรู รวมถึงชมความสวยงามของถํ้า หนาผา ซุม
 หิน ที่
ถูกกัดเซาะดวยนํ้าทะเล เกิดเปนรูปรางแปลตา และ สวยงาม องคประกอบรอบดานที่
ลงตัว ทัง้ นํา้ ทะเลสีครามและผาหินที่รวมอยูด
 ว ยกันซึง่ ทําใหภาพออกมาสวยงามและ
้ อยูกับสภาพอากาศ,แรงลม
ลงตัวยิง่ ขึ้น (ระยะเวลาในการเดินเรือของแตละวัน ขึน
,กระแสนํ้าขึ้นและนํ้าลงในทะเลของวันนั้นๆ ปกติจะใชเวลาในการลองเรือ

กลางวัน
บาย

คํ่า
ที่พก
ั

ประมาณ 2 ชัว่ โมง, ไมสามารถคืนคาใชจายได หากในกรณีที่ไมพบฝูงปลาโลมา,
กรณีไมสามารถลองเรือได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจาย 35
EURO)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําทานเดินทางสูเ มืองเซบียา (Seville) เปนเมืองใหญอน
ั ดับ 4 ของสเปน ชมปลา
ซาเดเอสปาญา (Plaza De Espana) ที่สรางขึน
้ เมือป ค.ศ. 1982 เปนกลุม
 อาคาร
รูปครึ่งวงกลมซึ่งรวมความเปนสถาปตยกรรมแบบสเปนที่เรียงตอกันเปนแนวยาว
สวยงามยิง่ นัก แตละซุม
 โคงประตูมต
ี ราประจําจังหวัดไลเรียงตามตัวอักษร อิสระให
ทานเก็บภาพความงามรอบบริเวณ นําทานถายรูปกับหอคอยฆีรัลดา (Giralda
Tower) หอศักดิ์สิทธิ์แหงนี้เปนหอคอยที่สรางขึ้นโดยชาวมุสลิม เปนตึกทรงรูป
สี่เหลี่ยมผืนผาสูง 93 เมตร ติดกันกับมหาวิหารเปนลานสมและนํา้ พุ เพือ
่ ใชในพิธี
ชําระรางกายของชาวมุสลิม จากนั้นนําทานชมภายนอกและถายรูปมหาวิหารแหง
เมืองเซบียา (Seville Cathedral) เริม
่ สรางใน ค.ศ.1042 และสรางเสร็จ ค.ศ.
1519 ซึ่งมีขนาดใหญเปนอันดับสาม รองจากมหาวิหารเซนตปเตอรทก
ี่ รุงโรม และ
เซนตปอลที่ลอนดอน และใหญที่สุดในสเปน สรางดวยศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแตง
ไดอยางวิจิตรตระการตา สรางขึน
้ แทนทีต
่ งั้ ของสุเหราเดิม โดยตองการใหยงิ่ ใหญแบบ
ไมมีใครเทียบเทียมได ในหองเก็บทรัพยสมบัติลํ้าคา มีทงั้ ภาพเขียน เครื่องใชในศาสน
พิธี ที่ทาํ มาจากทองคําและเงินลวนแลวแตประเมินคามิได ตอนกลางโบสถเปนทีต
่ ั้ง
ของสุสานคริสโตเฟอรโคลัมบัส ซึ่งสรางอยางยิ่งใหญสมเกียรติยศ เปนหีบศพหินออน
ที่ตงั้ อยูบนบาของรูปสลักชายหนุม
 4 คน ซึ่งเปนผูแ
 ทนของราชอาณาจักรของกษัตริย
คาทอลิกทั้ง 2 พระองคอันไดแกคัสตีล เลออน อาราก็อนและนาวารเร
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั VIA SEVILLE HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่ 6
เชา

กลางวัน
บาย

คํ่า
ที่พก
ั

เซบียา – กอรโดบา – โทเลโด – มาดริด

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางตอสู เมืองกอรโดบา(Cordoba) เมืองที่สวยงามในแบบมูเดฆารและ
เปนเมืองที่เจริญรุงเรืองที่สด
ุ ในยุคทีม
่ วั รปกครอง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนําทานเดินทางสูเ มืองโทเลโด (Toledo) เมืองแหงนีต
้ ั้งอยูทางภาคกลางของ
ประเทศสเปน องคการยูเนสโกไดประกาศใหเมืองนี้เปนแหลงมรดกโลกอีกดวย มี
ทัศนียภาพที่สวยงาม เนือ
่ งจากมีแมนํ้าเทกัส ไหลผาน
นําทานเขาชมมหาวิหารแหงโทเลโด (Toledo Cathedral) เนือ
่ งจากเปนวิหารที่
ใหญเปนอันดับ 2 ของสเปน รองจากวิหารเมืองเซบีญา ที่สรางตัง้ แตศตวรรษที่
13 ความงดงามอลังการสไตลโกธิก ภายในมหาวิหารมีการตกแตงอยางงดงามวิจิตร
ดวยไมแกะสลักและภาพสลักหินออน จากนั้นนําทานเดินทางสูก
 รุงมาดริด (Madrid)
เมืองหลวงของประเทศสเปน ตัง้ อยูใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650
เมตร เปนมหานครอันทันสมัยลํ้ายุค ที่ซึ่งกษัตริยฟลลิปที่ 2 ไดทรงยายที่ประทับจาก
เมืองโทเลโดมาที่นี่ และประกาศใหมาดริดเปนเมืองหลวงใหม ยกเวนในชวงประมาณ
ป ค.ศ. 1601-1607 เมืองมาดริดไดชอ
ื่ วาเปนเมืองหลวงที่สวยที่สด
ุ แหงหนึง่ ในโลก
และสูงสุดแหงหนึง่ ในยุโรป
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั FC VILLALBA หรือเทียบเทา

วันที่ 7
เชา

กลางวัน
บาย

คํ่า
ที่พก
ั

มาดริด – เซโกเบีย – มาดริด

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองทองเที่ยวอีกเมืองหนึง่ ของสเปน
องคการ UNESCO ยังไดขึ้นทะเบียนใหเมืองนี้เปนเมืองมรดกโลกในป 1985 ชมราง
สงนํ้าโรมัน (Acueducto de Segovia) ที่สรางขึ้นตั้งแตศตวรรษที่ 1 โดยไมมก
ี าร
ใชกาวหรือวัสดุเชือ
่ มหินแตละกอนแตอยางใด จึงไดรับการยกยองวาเปนสิง่ กอสราง
ทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันที่สําคัญที่สด
ุ ของสเปน และยังมีสภาพสมบูรณที่สุดอีกดวย
รางสงนํ้าประกอบขึ้นจากหินแกรนิตกวา 25,000 กอน มีความยาว 818 เมตร มีโคง
170 โคง จุดที่สูงที่สุดสูงถึง 29 เมตร จุดเริม
่ ตนของรางสงนํ้านี้ เริม
่ ตัง้ แตนอกเมือง
แลวลําเลียงสงนํ้าเขามาในเมือง รางสงนํ้าแหงนี้ถือไดวา เปนสัญลักษณของเมืองเซอโก
เบีย และเปนไฮไลทหลักของเมือง นําทานเดินเลนในเขตเมืองเกา ซึ่งเต็มไปดวยสินคา
นานาชนิดตลอดสองขางทาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง(หมูหันสเปน)
นําทานเขาชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) ซึง่ ตัง้ อยูบ
 นเนินเขาริมฝﻤงแมนาํ้
แมนซานาเรส สวยงามโออาอลังการไมแพพระราชวังใดในทวีปยุโรป พระราชวังหลวง
แหงนีถ
้ ก
ู สรางในป ค.ศ. 1738 ดวยหินทั้งหลังในสไตลบาโรค โดยการผสมผสาน
ระหวางศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบดวยหองตางๆกวา 2,830 หอง ซึง่
นอกจากจะมีการตกแตงอยางงดงามแลว ยังเปนคลังเก็บภาพเขียนชิ้นสําคัญที่วาดโดย
ศิลปนในยุคนั้น รวมทัง้ สิ่งของมีคาตางๆอาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เครื่องใช,
อาวุธ (หากไมสามารถเขาชมพระราชวังหลวงมาดริดได เนืองจากมีพระราชพิธี
ภายในหรือตั๋วเต็ม ทางบริษท
ั ขอนําทานชม Royal Palace of Aranjuez เปน
การทดแทน) จากนั้นนําทานชมอุทยานหลวงที่มก
ี ารเปลี่ยนพันธุไมทก
ุ ฤดูกาล ชม
อนุสาวรียเซอรแวนเตส กวีเอกชาวสเปนทีต
่ ั้งอยูเหนืออนุสาวรียด
 อนกิโฆเตใน
สวนสาธารณะ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั FC VILLALBA หรือเทียบเทา

วันที่ 8
เชา

มาดริด – บารเซโลนา – Outlet

คํ่า
ที่พก
ั

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสูเ มืองบารเซโลนา (Barcelona) นครใหญแหงคาตาลันยา และ
เมืองสําคัญอันดับ 2 ของสเปน โดยรถไฟความเร็วสูง AVE ( Alta Velocidad
Española) ซึง่ บริหารงานโดยการรถไฟสเปน รถไฟขบวนนีว้ ิ่งดวยความเร็ว 310
กิโลเมตรตอชั่วโมง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนําทานสู Las Rozas Village Outlet อิสระใหทา นเดินเลนเลือกซื้อสินคา
กวารอยรานคา อาทิเชน Amani, Barbour, Coach, Diesel, Furla, Onisuka
Tiger,Polo Ralph lauren, Hugo Boss, Samsonite, Camper, Burbury,
Superdry, Tag Heuer, Bvlgari, Calvin Klein ฯลฯ
อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั AC HOTEL SANT CUGAT หรือเทียบเทา

วันที่ 9

บารเซโลนา – สนามบิน – ดูไบ

กลางวัน
บาย

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเขาชมภายในโบสถซากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia) โบสถ
ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณของเมือง โดยฝมอ
ื การออกแบบของ อันตอนี เกาดี สถาปนิกชาว
คาตาลัน เปนผลงานที่เรียกวา โมเดิรนนิสโม เปนงานศิลปะเฉพาะถิ่นและเปนอารตนู
โวทีม
่ ีเอกลักษณเฉพาะตัว โดยเริ่มสรางตัง้ แตป 1882 แมกระทัง้ จนถึงปจจุบันก็ยัง

22.40 น.

สรางไมแลวเสร็จ ถึงกระนั้นองคการยูเนสโก ก็ไดจัดใหเปนมรดกโลก โดยมหาวิหารมี
ลักษณะสถาปตยกรรมโดดเดนแปลกตาไมเหมือนที่ใดในโลก นําทานเขาชมปารค กู
เอล (Parque Guell) สวนสาธารณะขนาดใหญที่โชวผลงานอันโดดเดนทางดาน
สถาปตยกรรมของอันตอนี เกาดี สิ่งปลูกสรางตาง ๆ ทีถ
่ ูกลอมรอบดวยความรมรื่น
ของตนไม ดวยรูปแบบของสถาปตยกรรมงานกระเบื้องที่เนนรูปทรงธรรมชาติในสีสัน
ที่ตด
ั กัน ดูโดดเดน แปลกตา และเปนเอกลักษณอยางมาก ซึง่ ไดรับการยกยองใหเปน
มรดกโลกจากองคการยูเนสโก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําเดินทางสูส
 นามบินเอล ปรัต (BCN) เมืองบารเซโลนา เพือ
่ ใหทานมีเวลาในการ
ทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษี
ภายในสนามบิน
ออกเดินทางสูด
 ูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 188

วันที่ 10

ดูไบ – กรุงเทพฯ

กลางวัน
บาย

07.35 น.
09.40 น.
18.55 น.

ถึงสนามบินเมืองดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครือ
่ ง
ออกเดินทางสูก
 รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 372
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
***คณะเดินทางตัง้ วันที่ 26 พ.ค. 63 เปนตนไปจะถึงกรุงเทพ เวลา 19.15 น.***

ราคาแนะนําเพียง

PORTUGAL & SPAIN โปรตุเกส & สเปน 10 วัน 7 คืน

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพก
ั 2-3
ทาน
ทานละ

โดยสายการบินเอมิเรตส (EK)

เด็กอายุไมเกิน 12 ป
(เสริมเตียง)
ทานละ

เด็กอายุไมเกิน 12 ป
(ไมเสริมเตียง)
ทานละ

ไมรวมตั๋ว
ทานละ

พักเดี่ยวเพิม
่
ทานละ

04 เม.ย. – 13 เม.ย. 63

69,900

69,900

69,900

49,100

13,900

11 เม.ย. – 20 เม.ย. 63

75,900

75,900

75,900

49,100

13,900

25 เม.ย. – 04 พ.ค. 63

69,900

69,900

69,900

49,100

13,900

25 พ.ค. – 03 มิ.ย. 63

65,900

65,900

65,900

46,100

13,900

29 มิ.ย. – 08 ก.ค. 63

65,900

65,900

65,900

46,100

13,900

13 ก.ค. – 22 ก.ค. 63

65,900

65,900

65,900

46,100

13,900

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย
่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการใหบริการ
1.
ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงิน
มัดจําแลวเทานั้น
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม
่ อ
ี ายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทํา
การจองคิวยื่นวีซา ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสง สําเนาหนาพาสปอรตทางบริษท
ั
ขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที
4. หากทานที่ตอ
 งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลก
ู คาอยูต
 างจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจา ยที่เกิดขึ้น
5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน
ทั้งแบบหมูค
 ณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่
6. หากในคณะของทานมีผต
ู องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ,
มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เนื่องจากการเดินทางเปนหมูค
 ณะ หัวหนาทัวรมค
ี วามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทงั้ หมด

อัตราคาบริการนี้รวม
1
คาตัว๋ เครือ
่ งบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ
(ในกรณีมีความประสงคอยูต
 อ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน)
2.
คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.
คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.
คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)
5.
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.
คาเขาชมสถานที่ทอ
 งเที่ยวตามรายการ
7.
คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาที่)
คาประกันอุบต
ั ิเหตุคม
ุ ครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000
บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม
เงื่อนไขกรมธรรม)
ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได
เบี้ยประกันเริม
่ ตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริม
่ ตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มอ
ี ายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั ิเหตุ 1.5 ลานบาท]
8.
คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
9.
คาภาษีมูลคาเพิม
่ 7% (เฉพาะคาบริการ)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1.
คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.
คาใชจา ยสวนตัว อาทิเชน คาเครือ
่ งดืม
่ ที่สงั่ พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด,
คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คานํา้ หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30
กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คา
กระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน
3.
คาธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน
้ ราคา

4.
5.
6.
7.

คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึง่ ทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทาน
เอง
คาธรรมเนียมวีซาประเทศสเปน (ประมาณ 3,000 บาท ชําระพรอมเงินมัดจํา)
คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (20 EURO)
คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 EURO)

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง
หากทานไมผา นการอนุมต
ั ิวีซา หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซา เปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารทีด
่ ีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น
กรณีทา นใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซา ของทาน
ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซา ทีค
่ อ
 นขางนานและอาจไมสามรถดึงเลม
ออกมาระหวางการพิจารณาอนุมต
ั ิวีซา ได
สําหรับผูเดินทางที่ศก
ึ ษาหรือทํางานอยูตา งประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศทีต
่ นพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น
หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริม
่ เดินทางออกนอกประเทศ
หากนับแลวตํา่ กวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกบ
ั ทางบริษท
ั ดวย เนื่องจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซา ไมตํ่ากวา 3 หนา
ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ
ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นงั่ บนเครื่องบิน
1.
2.
3.

ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋ เครือ
่ งบินแลว หากทานยกเลิกทัวร
ไมวา จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก
์ ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึง่ มี
คาใชจา ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
หากตัว๋ เครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บคาใชจา ยตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉก
ุ เฉิน และผูที่จะนัง่ ตองมี
คุณสมบัตต
ิ รงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท
 ี่มรี างกายแข็งแรง และ
ชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญ
 หา เชน สามารถเปดประตู
ฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทม
ี่ ีปญหาทางดานสุขภาพและ
รางกาย และอํานาจในการใหทน
ี่ ั่ง Long leg ขึ้นอยูก
 ับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการ
บิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง
คืนคาใชจา ยทัง้ หมด
2.
แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง
เก็บคาใชจา ย ทานละ 10,000 บาท
3.
แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง
เก็บคาใชจา ย ทานละ 20,000 บาท
4.
แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด
5.
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล
ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจาก
เกิดความเสียหายตอทางบริษท
ั และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.
กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่ จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน ไปยังคณะตอไปแตทั้งนีท
้ าน
จะตองเสียคาใชจา ยที่ไมสามารถเรียกคืนไดคอ
ื คาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7.
กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบ
ั การอนุมต
ั วิ ีซาจากทางสถานทูต (วีซา ไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษท
ั ฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจา ยที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา

8.
9.

และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครือ
่ งบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว) คาสวนตางในกรณีทก
ี่ รุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมคืนคาทัวรทั้งหมด
กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทงั้ หมด

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.
เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหอ
 งพักแบบ
หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง
(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกบ
ั 1 เตียงพับเสริม
2.
โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มอ
ี ุณหภูมิ
ตํ่า
3.
กรณีทม
ี่ งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปน
ผลใหคา โรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.
โรงแรมในยุโรปทีม
่ ีลก
ั ษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มขี นาดกะทัดรัตและไมมอ
ี างอาบนํ้า ซึง่ ขึ้นอยูก
 ับการออกแบบของแตละโรงแรม
นั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลก
ั ษณะแตกตางกัน

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สเปน)

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทําการ
ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา BLS International

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด
และสําเนา 1 ชุด

ในวันยื่นวีซา หนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเรื่อย ๆ**
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับ

ประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และ
หนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)

***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือ

นักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูต
 างประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะ
การยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิ่มเติม และ บาง

สถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดนี้รวมไปถึงผูเดินทางที่ถือ
พาสปอรตตางชาติดวย***

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลัง

ขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไม
ใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)

3. หลักฐานการเงิน กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง

3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดเงินฝาก ออม

ทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา

ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับ

ยอดเงินในบัญชี อัพเดทไมเกิน 30 วัน กอนวันยื่นวีซา และบัญชีตองมีครบทุกเดือน ในกรณีที่มีไม

ครบ 6 เดือน ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายชี้แจง

3.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ทั้งเลมเกา –เลม
ใหม)

3.3 หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตองสะกดชื่อ-สกุล ใหตรงตาม
หนาพาสปอรต ออกมาไมเกิน 1 เดือน ตองเปนบัญชีเดียวกันกับบัญชีออมทรัพยในขอ 3.1

3.4 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง

3.4. 1ตองทํา BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุ

่ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต และบุคคลที่
ชื่อเจาของบัญชี (บุคคลที่ออกคาใชจาย) ตองสะกดชือ

่ ขอ
เจาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกดชื่อ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต กรุณายืน
จาก ธนาคารลวงหนา โดยใชเวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใชยื่นไดไมเกิน 30 วัน หลังจาก
ธนาคารออกให

3.4.2ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 6 เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย และ

ตองเปนบัญชีเดียวกัน กับที่ออก BANK GUARANTEE

3.4.3. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายที่มีการชี้แจงความสัมพันธอีกหนึ่งฉบับ (Sponsor

Letter)

3.4.4.ตองใชสูติบัตรเทานั้น ในกรณีเปน พอ แม ลูก เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางผูออก

คาใชจายใหและผูเดินทาง ไมวาจะอายุเทาไหรก็ตาม หรือใชทะเบียนสมรสในกรณีสามี-ภรรยา ที่
แตงงานจดทะเบียน

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีตด
ิ ลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน**

4. หลักฐานการทํางาน
-

เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน

-

กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชา

-

เปนพนักงาน

อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)

ที่ โฉนดที่ดิน เปนตน

หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน

(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(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปและในกรณีออกคาใชจายใหพอ แม หรือ พอ แม ออก

คาใชจายให)

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ ที่ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดา

จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย

-

หากเด็กเดินทางไปกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตอง

คัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
หนาพาสปอรตบิดามาดวย

-

หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมให

บุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวา
ฝายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว

-

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเดี่ยวเทานั้น)

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั้น

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพิ่มเติม

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศสเปน
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน)
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]……………………………………………………………………………
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….……………………………

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….……………………………….
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….………………

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………….………………………..

5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ………………………………………………………………………….………………
6. ประเทศทีเ่ กิด…………………………………………………………………….………………….…………

7. สัญชาติปจจุบัน ...........................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน……….………….……..

8. เพศ

9. สถานภาพ

ชาย

โสด

หญิง

หยา

แตงงาน (จดทะเบียน)
แยกกันอยู

อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….

แตงงาน (ไมจดทะเบียน)
หมาย

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจ
ปกครอง/ดูแลผูเยาว

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

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

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ

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

……………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
 ……………………
หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................................................

12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน
...............................................................................................................

13. ชื่อบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท / สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูของ
สถาบันศึกษา

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

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

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
ไมเคย

เคยได ใชไดตั้งแตวันที่..............................ถึงวันที่..............................................

15. เคยถูกพิมพลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี้
ไมเคย

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

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย**
16. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม
ไมเคย

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

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ
ตัวผูขอวีซาเอง

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ
เงินสด

เช็คเดินทาง

มีผูอื่นออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)

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

…………………………………………………..….
สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ
เงินสด

บัตรเครดิต

ที่พักที่มีผูจัดหาให

ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว

ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว

ชําระคาที่พักลวงหนาแลว
อื่นๆ (โปรดระบุ)

คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให

อื่นๆ (โปรดระบุ)

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทัง้ นี้
บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น

