
 

 

รหสัทวัร  B2B2000400   
ทัวรโปรตุเกส & สเปน 10 วัน 7 คนื เอมิเรตส (EK) 
ปอรโต | โกอิมบรา | ฟาติมา | แหลมโรกา | ซินทรา  
ลิสบอน | ลากอส | ฟารู | เซบิยา | กอรโดบา  
โทเลโด | มาดริด | เซโกเบีย | บารเซโลนา 

 
 

 



 

 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ  
วันที ่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 
00.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 9 

เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – ปอรโต – โกอิมบรา 
03.30 น. ออกเดินทางสูปอรโต โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 377 
06.55 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 
09.15 น. ออกเดินทางสูปอรโต โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 197 
14.30 น. ถึงสนามบินสนามบินฟรานซิสโก ซา คารเนโร เมืองปอรโต ประเทศโปรตุเกส 

(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 7 ช่ัวโมง และจะเปล่ียนเปน 6 ช่ัวโมงในวันที่ 29 
มีนาคม 2563) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ผานขัน้ตอนการตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากร จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูเมืองปอรโตซึ่งเปนเมืองใหญ
อันดับสองของประเทศโปรตุเกสต้ังอยูทางตอนเหนือของประเทศ เปนเมืองทีม่ีช่ือเสียง
เร่ืองการผลิตไวน หรือ ปอรโตไวนดวยและนอกจากน้ันเมอืงน้ียังไดรับการขึ้นทะเบียน
เปนมรดกโลกในป 1996 อีกดวย 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานชมยานจัตุรสักลางเมือง Praça dos Liberdade ประกอบดวยอาคาร

สวยงามที่เปนที่ทาํการของธนาคารและโรงแรม และศาลาวาการเมือง ชมสถานีรถไฟ 
São Bento ซึ่งภายในมกีารตกแตงดวยกระเบ้ืองเขียนสีที่มีลวดลายสีน้ําเงิน ที่เลา
เร่ืองราวของชาวโปรตุเกส แวะถายรูปกับโบสถ Sé de Porto ที่เกาแกที่สุดของ
เมือง อายกุวาพนัป โบสถแหงน้ีเปนที่จดังานอภิเษกสมรสของกษตัริย João ที ่1 บิดา
ของเจาชายเฮนร่ี ผูบุกเบิกการเดินเรืออันยิง่ใหญของโปรตุเกส สรางอยูบนเนินที่
สามารถมองเห็นทิวทัศนของเมอืง จากน้ันเดินทางสูเมืองโกอมิบรา (Coimbra) อีก
เมืองหน่ึงที่สําคัญของโปรตุเกส 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั TRYP HOTEL หรือเทียบเทา  

 
วันที่ 3 โกอิมบรา – ฟาติมา – แหลมโรกา – ซินทรา – ลิสบอน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองฟาติมา (Fatima) ซึงเปนอีกเมืองหน่ึงทีม่คีวามสําคญัของ

คริสตศาสนิกชน นําทานชมโบสถแมพระฟาตมิา (The Lady of Fatima 
Basilica) ซึง่เปนโบสถโรมันคาทอลิก กอสรางในป 1928 - 1953 ชมรูปปم�นพระ
แมมารี ทีม่ีความศักดิ์สทิธิ์และเปนหน่ึงในหลายเสนทางของคริสตศาสนิกชนในการ
แสวงบุญ ทีม่คีวามเช่ือวาพระแมมารีไดเคยปรากฏตัวใหเด็กนอย 3 คนไดเห็นเปน
คร้ังแรกที่แอบหลบภัยสงครามโลกคร้ังที่ 1 และไดบอกกับเด็กทัง้สามคนถงึเหตุผลที่
พระองคลงมาจากสวรรค เพื่อใหลูเซีย ไดบันทึกไวถงึคําทาํนายและคําสอนของพระ
แมมารี ซึ่งเหตุการณตางๆที่ลูเซียไดบันทกึไวก็ลวนเปนความจริงที่ปรากฏขึ้นมา
ภายหลงั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย พาทานเดินทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จดุที่เปนปลายดานตะวันตกสุด

ของทวปียุโรป ซ่ึงทานสามารถซื้อใบประกาศนียบัตร (Certificate) เปนที่ระลึกใน
การมาเยือน ณ ที่แหงน้ี จากน้ันเดินทางสูเมืองซินทรา (Sintra) อีกหน่ึงเมืองตาก
อากาศยอดนิยมของนักทองเที่ยว เปนทีต้ั่งของพระราชวงัที่สวยงามที่ไดรับการรับรอง
จากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ความรมร่ืนของเขตอุทยานเปนที่พกัผอนหยอน
ใจในวันหยดุของชาวเมือง เปนอีกเมืองทีม่ีสถาปตยกรรมที่คอนขางมคีวามโดดเดน
ของแควนแกรนดลิสบอน ประเทศโปรตุเกส  นําทานเดินทางตอไปยงักรุงลสิบอน 



 

 

(Lisbon) เมืองหลวงประเทศโปรตุเกส นครเกาแกนครหน่ึงในยุโรป ทัง้ ยงัเปนเมือง
ทาที่สําคัญ และเปนศูนยกลาง ทางการเมือง การคา อุตสาหกรรม พรอมทั้งยงัเปน
อุทยานนครที่เขียวชอุมรมร่ืน  

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั RAMADA LISBON หรือเทียบเทา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

วันที่ 4 ลิสบอน – ลากอส – ฟาร ู
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานถายภาพกบัอนุสาวรียดิสคัฟเวอรี่ สรางขึ้นในป ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการ

ครบ 500 ป แหงการสิ้นพระชนมของเจาชายเฮนร่ี เดอะเนวิเกเตอร แวะถายรูปกับ
หอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดิมสรางไวกลางน้ําเพื่อเปนป�อมรักษาการณดูแล
การเดินเรือเขาออก เปนจุดเร่ิมตนของการเดินเรือออกไปสํารวจ และคนพบโลกของ 
วาสโก ดากามา นักเดินเรือชาวโปรตุเกส เปนอีกหน่ึงสถาปตยกรรมแบบมานูเอลไลน
ที่สวยงาม นําเขาชมมหาวหิารเจอโร นิโม (Jeronimos Monastry) ที่สรางขึ้น
เพื่อเปนเกียรติแก วาสโกดากามา ที่เดินทางสูอินเดียเปนผลสาํเร็จ ในป ค.ศ.1498 
จัดเปนผลงานอันเยี่ยมยอดของงานสถาปตยกรรมที่เรียกกันวามานูเอลไลน 
(Manueline) ใชเวลากอสรางทั้งสิ้นถงึ 70 ป จึงแลวเสร็จสมบูรณ และไดรับการ
รับรองจากองคการยูเนสโกวาใหเปนมรดกโลก (UNESCO World Heritage) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินไปเมืองลากอส (Lagos) ต้ังอยูทางตอนใตของประเทศโปรตุเกส ริมฝم�ง

แมน้ํา Rio Bensafrim ตัวเมอืงเกาถกูลอมรอบดวยกําแพงต้ังแตสมัยศตวรรษที ่16 



 

 

และพื้นถูกปูดวยหนิส่ีเหล่ียมอยางสวยงาม นอกจากน้ียงัเปนเมืองทีม่ีชายหาดและหนา
ผาทีง่ดงามมากมาย เสร็จแลวนําทานเดินทางตอไปยงัเมืองฟาร ู(Faro) เมืองทาที่
สําคัญของโปรตุเกสโดยเมืองน้ีเปนเขตทีอ่ยูทางใตสดุของโปรตุเกส มคีวามสําคัญ
เพราะเปนเมืองทาทีติ่ดกับสเปน เมอืงน้ีเปนเมอืงริมทะเลตากอากาศอันโดงดงัของ
ประเทศและเปนที่นิยมที่นักทองเที่ยวมักมาพกัผอน ใหทานไดถายรูปกับป�ายเมอืงฟา
รูสัญลักษณทีม่ีช่ือเสียงของเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก 
 

นําทานเดินทางเขาสูที่พกั FARO HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 5 ฟารู – ลองเรอืชมถํ้าและปลาโลมา  –  เซบยีา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางตอสูเมืองอลับูเฟยรา (Albufeira) เพือ่ลองเรือชมถํ้าและ

ปลาโลมา (Cave & Dolphin Watching Cruise) อีกหน่ึงความประทับใจ 
ลองเรือชมปลาโลมาทีว่ายน้ําเลนอยูในมหาสมุทรแอตแลนติก ทานจะไดเพลิดเพลิน
กับความนารักของปลาโลมาแสนรู รวมถงึชมความสวยงามของถํ้า หนาผา ซุมหิน ที่
ถูกกดัเซาะดวยน้ําทะเล เกิดเปนรูปรางแปลตา และ สวยงาม องคประกอบรอบดานที่
ลงตัว ทัง้น้ําทะเลสีครามและผาหินที่รวมอยูดวยกันซ่ึงทาํใหภาพออกมาสวยงามและ
ลงตัวยิง่ขึ้น (ระยะเวลาในการเดินเรือของแตละวัน ขึน้อยูกับสภาพอากาศ,แรงลม
,กระแสน้ําขึ้นและน้ําลงในทะเลของวันน้ันๆ ปกติจะใชเวลาในการลองเรือ



 

 

ประมาณ 2 ช่ัวโมง, ไมสามารถคนืคาใชจายได หากในกรณีที่ไมพบฝูงปลาโลมา, 
กรณีไมสามารถลองเรือได ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการคืนคาใชจาย 35 
EURO) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองเซบียา (Seville) เปนเมืองใหญอันดับ 4 ของสเปน  ชมปลา

ซาเดเอสปาญา (Plaza De Espana) ที่สรางขึน้เมือป ค.ศ. 1982 เปนกลุมอาคาร
รูปคร่ึงวงกลมซึ่งรวมความเปนสถาปตยกรรมแบบสเปนที่เรียงตอกันเปนแนวยาว
สวยงามยิง่นัก แตละซุมโคงประตูมตีราประจาํจังหวัดไลเรียงตามตัวอักษร อิสระให
ทานเกบ็ภาพความงามรอบบริเวณ นําทานถายรูปกบัหอคอยฆรีัลดา (Giralda 
Tower) หอศักด์ิสิทธิ์แหงน้ีเปนหอคอยที่สรางขึ้นโดยชาวมุสลิม เปนตึกทรงรูป
สี่เหลี่ยมผืนผาสูง 93 เมตร ตดิกันกับมหาวิหารเปนลานสมและน้ําพุ เพือ่ใชในพธิี
ชําระรางกายของชาวมุสลิม จากน้ันนําทานชมภายนอกและถายรูปมหาวหิารแหง
เมืองเซบียา (Seville Cathedral) เร่ิมสรางใน ค.ศ.1042 และสรางเสร็จ ค.ศ.
1519 ซึ่งมีขนาดใหญเปนอันดับสาม รองจากมหาวหิารเซนตปเตอรทีก่รุงโรม และ
เซนตปอลที่ลอนดอน และใหญที่สุดในสเปน สรางดวยศิลปะแบบโกธคิ ภายในตกแตง
ไดอยางวิจิตรตระการตา สรางขึน้แทนทีต้ั่งของสุเหราเดิม โดยตองการใหยิง่ใหญแบบ
ไมมีใครเทียบเทียมได ในหองเก็บทรัพยสมบัติลํ้าคา มีทัง้ภาพเขียน เคร่ืองใชในศาสน
พิธี ที่ทาํมาจากทองคําและเงินลวนแลวแตประเมินคามิได ตอนกลางโบสถเปนทีต้ั่ง
ของสุสานคริสโตเฟอรโคลัมบัส ซ่ึงสรางอยางยิ่งใหญสมเกียรติยศ เปนหีบศพหนิออน
ที่ต้ังอยูบนบาของรูปสลักชายหนุม 4 คน ซึ่งเปนผูแทนของราชอาณาจักรของกษตัริย
คาทอลิกทั้ง 2 พระองคอันไดแกคัสตีล เลออน อารากอ็นและนาวารเร 

คํ่า 
ที่พัก 

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
นําทานเดินทางเขาสูที่พกั VIA SEVILLE HOTEL หรือเทียบเทา 

  
  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 6 เซบียา – กอรโดบา – โทเลโด – มาดริด 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางตอสู เมืองกอรโดบา(Cordoba) เมืองที่สวยงามในแบบมูเดฆารและ

เปนเมืองที่เจริญรุงเรืองที่สดุในยคุทีม่วัรปกครอง 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองโทเลโด (Toledo) เมืองแหงน้ีต้ังอยูทางภาคกลางของ

ประเทศสเปน องคการยูเนสโกไดประกาศใหเมืองน้ีเปนแหลงมรดกโลกอีกดวย มี
ทัศนียภาพที่สวยงาม เน่ืองจากมีแมน้ําเทกัส ไหลผาน 

 นําทานเขาชมมหาวหิารแหงโทเลโด (Toledo Cathedral) เน่ืองจากเปนวิหารที่
ใหญเปนอันดับ 2 ของสเปน รองจากวหิารเมอืงเซบีญา ที่สรางต้ังแตศตวรรษที่ 
13  ความงดงามอลงัการสไตลโกธิก ภายในมหาวหิารมกีารตกแตงอยางงดงามวิจิตร
ดวยไมแกะสลักและภาพสลักหินออน จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงมาดรดิ (Madrid) 
เมืองหลวงของประเทศสเปน ต้ังอยูใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดับความสงู 650 
เมตร เปนมหานครอันทันสมัยลํ้ายคุ ที่ซ่ึงกษตัริยฟลลิปที่ 2 ไดทรงยายที่ประทบัจาก
เมืองโทเลโดมาที่น่ี และประกาศใหมาดริดเปนเมืองหลวงใหม ยกเวนในชวงประมาณ
ป ค.ศ. 1601-1607 เมอืงมาดริดไดช่ือวาเปนเมืองหลวงที่สวยที่สดุแหงหน่ึงในโลก 
และสูงสดุแหงหน่ึงในยุโรป 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก 
 

นําทานเดินทางเขาสูที่พกั FC VILLALBA หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

วันที่ 7 มาดริด – เซโกเบีย – มาดริด 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองทองเที่ยวอีกเมืองหน่ึงของสเปน 

องคการ UNESCO ยงัไดขึ้นทะเบียนใหเมืองน้ีเปนเมืองมรดกโลกในป 1985 ชมราง
สงน้ําโรมัน (Acueducto de Segovia) ที่สรางขึ้นต้ังแตศตวรรษที ่1 โดยไมมกีาร
ใชกาวหรือวัสดุเช่ือมหินแตละกอนแตอยางใด จึงไดรับการยกยองวาเปนสิง่กอสราง
ทางวศิวกรรมโดยชาวโรมันที่สําคัญที่สดุของสเปน และยงัมีสภาพสมบูรณที่สุดอีกดวย 
รางสงน้ําประกอบขึ้นจากหินแกรนิตกวา 25,000 กอน มคีวามยาว 818 เมตร มีโคง 
170 โคง จุดที่สูงที่สุดสงูถงึ 29 เมตร จดุเร่ิมตนของรางสงน้ําน้ี เร่ิมตัง้แตนอกเมือง 
แลวลําเลียงสงน้ําเขามาในเมือง รางสงน้ําแหงน้ีถือไดวาเปนสัญลักษณของเมืองเซอโก
เบีย และเปนไฮไลทหลักของเมือง นําทานเดินเลนในเขตเมอืงเกา ซ่ึงเต็มไปดวยสินคา
นานาชนิดตลอดสองขางทาง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง(หมูหันสเปน) 
บาย นําทานเขาชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) ซึง่ตัง้อยูบนเนินเขาริมฝم�งแมน้ํา

แมนซานาเรส สวยงามโออาอลังการไมแพพระราชวงัใดในทวปียุโรป พระราชวงัหลวง
แหงน้ีถกูสรางในป ค.ศ. 1738 ดวยหนิทั้งหลงัในสไตลบาโรค โดยการผสมผสาน
ระหวางศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิตาเลียน ประกอบดวยหองตางๆกวา 2,830 หอง ซึง่
นอกจากจะมกีารตกแตงอยางงดงามแลว ยงัเปนคลงัเก็บภาพเขียนช้ินสําคัญที่วาดโดย
ศิลปนในยคุน้ัน รวมทัง้สิ่งของมคีาตางๆอาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เคร่ืองใช, 
อาวธุ (หากไมสามารถเขาชมพระราชวังหลวงมาดริดได เนืองจากมีพระราชพธิี
ภายในหรือตั๋วเต็ม ทางบริษทัขอนําทานชม Royal Palace of Aranjuez เปน
การทดแทน) จากน้ันนําทานชมอุทยานหลวงที่มกีารเปล่ียนพันธุไมทกุฤดูกาล ชม
อนุสาวรียเซอรแวนเตส กวีเอกชาวสเปนทีต้ั่งอยูเหนืออนุสาวรียดอนกิโฆเตใน
สวนสาธารณะ 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก 
 

นําทานเดินทางเขาสูที่พกั FC VILLALBA หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 8 มาดริด – บารเซโลนา – Outlet 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองบารเซโลนา (Barcelona) นครใหญแหงคาตาลันยา และ

เมืองสําคญัอันดับ 2 ของสเปน โดยรถไฟความเร็วสงู AVE ( Alta Velocidad 
Española) ซึง่บริหารงานโดยการรถไฟสเปน รถไฟขบวนน้ีวิ่งดวยความเร็ว 310 
กิโลเมตรตอช่ัวโมง    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย จากน้ันนําทานสู Las Rozas Village Outlet อิสระใหทานเดินเลนเลือกซื้อสินคา

กวารอยรานคา อาทิเชน Amani, Barbour, Coach, Diesel, Furla, Onisuka 
Tiger,Polo Ralph lauren, Hugo Boss, Samsonite, Camper, Burbury, 
Superdry, Tag Heuer, Bvlgari, Calvin Klein ฯลฯ 

คํ่า อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางเขาสูที่พกั AC HOTEL SANT CUGAT หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

วันที่ 9 บารเซโลนา – สนามบิน – ดูไบ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชมภายในโบสถซากราดา แฟมิเลยี (La Sagrada Familia) โบสถ

ศักด์ิสิทธิ์สัญลักษณของเมอืง โดยฝมอืการออกแบบของ อันตอนี เกาดี สถาปนิกชาว
คาตาลัน เปนผลงานที่เรียกวา โมเดิรนนิสโม เปนงานศิลปะเฉพาะถิ่นและเปนอารตนู
โวทีม่ีเอกลักษณเฉพาะตัว โดยเร่ิมสรางตัง้แตป 1882 แมกระทัง้จนถึงปจจุบันก็ยัง



 

 

สรางไมแลวเสร็จ ถงึกระน้ันองคการยูเนสโก กไ็ดจัดใหเปนมรดกโลก โดยมหาวหิารมี
ลักษณะสถาปตยกรรมโดดเดนแปลกตาไมเหมือนที่ใดในโลก นําทานเขาชมปารค กู
เอล (Parque Guell) สวนสาธารณะขนาดใหญที่โชวผลงานอันโดดเดนทางดาน
สถาปตยกรรมของอันตอนี เกาดี สิ่งปลูกสรางตาง ๆ ทีถู่กลอมรอบดวยความรมร่ืน
ของตนไม ดวยรูปแบบของสถาปตยกรรมงานกระเบ้ืองที่เนนรูปทรงธรรมชาติในสีสัน
ที่ตัดกัน ดูโดดเดน แปลกตา และเปนเอกลกัษณอยางมาก ซึง่ไดรับการยกยองใหเปน
มรดกโลกจากองคการยูเนสโก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําเดินทางสูสนามบินเอล ปรตั (BCN) เมืองบารเซโลนา เพือ่ใหทานมีเวลาในการ

ทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษี
ภายในสนามบิน 

22.40 น. ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 188 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 10 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
07.35 น. ถึงสนามบินเมอืงดูไบ เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 
09.40 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ  โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบนิที ่EK 372 
18.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

***คณะเดนิทางตัง้วันที่ 26 พ.ค. 63 เปนตนไปจะถึงกรุงเทพ เวลา 19.15 น.*** 
   



 

 

ราคาแนะนําเพียง 
PORTUGAL & SPAIN โปรตุเกส & สเปน 10 วัน 7 คืน 

โดยสายการบนิเอมิเรตส (EK) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(เสรมิเตยีง) 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(ไมเสรมิเตยีง) 

ทานละ 
ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
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 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงนิ

มดัจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทาํ

การจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทั
ขออนุญาตยกเลกิการจองทวัรโดยอัตโนมติั 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจดัเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที ่
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมขีั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ 
มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมคีวามจาํเปนตองดูแลคณะทวัรทัง้หมด 

 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจาํนวนวัน 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  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม

เงื่อนไขกรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบรษัิทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% (เฉพาะคาบริการ) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 
กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คา
กระเป�าเดินทางหรือของมคีาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 



 

 

4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทาน
เอง 

5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศสเปน (ประมาณ 3,000 บาท ชําระพรอมเงินมดัจํา) 
6. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น  (20 EURO) 
7. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (30 EURO) 
 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวซีาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทตู มใิชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารทีดี่และ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทตูงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกบัทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน 
ซึ่งบางสถานทตูใชเวลาในการพิจารณาวีซาทีค่อนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลม
ออกมาระหวางการพิจารณาอนุมติัวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศทีต่นพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํา่กวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทาํหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกบัทางบริษทัดวย เน่ืองจากประวติัการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง ตองเหลอืวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะไม
รับผดิชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถอืเปนหนังสือของทางราชการ 
ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขดีเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึง่มี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

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

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแขง็แรง และ
ชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตู
ฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดานสขุภาพและ
รางกาย และอํานาจในการใหทีน่ั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการ
บิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและมผีล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจาํนวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจาก
เกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคนืไดคือ คาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที ่สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทวัรหรือมดัจํามาแลว ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา



 

 

และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจาํต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัว
เคร่ืองบินแลว) คาสวนตางในกรณีทีก่รุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมคืนคาทวัรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที ่ไมวาเหตผุลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทวัรทัง้หมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํใหหองพักแบบ

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

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มอุีณหภมูิ
ต่ํา 

3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปน 
ผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและหองพกัในเมอืงเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียน

หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน

หองที่มขีนาดกะทัดรัตและไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สเปน)  
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 วันทําการ  
ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา BLS International 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด 
และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซา หนังสือเดนิทางตองนําสงเขาสถานทตู  
และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 

                                                                                
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต  
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 
                                                                                                                    

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับ
ประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และ
หนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  

 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือ
นักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะ
การย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บาง
สถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือ
พาสปอรตตางชาติดวย*** 

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

ขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ 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 พรอมทําจดหมายช้ีแจง         
3.2  กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ทั้งเลมเกา –เลม
ใหม) 



 

 

3.3  หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตองสะกดช่ือ-สกุล ใหตรงตาม
หนาพาสปอรต ออกมาไมเกิน 1 เดือน ตองเปนบัญชีเดียวกันกับบัญชีออมทรัพยในขอ 3.1 
3.4 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
     3.4. 1ตองทํา BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุ
ช่ือเจาของบัญชี (บุคคลที่ออกคาใชจาย) ตองสะกดช่ือ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต และบุคคลที่
เจาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกดช่ือ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต กรุณายืน่ขอ
จาก ธนาคารลวงหนา โดยใชเวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใชย่ืนไดไมเกิน 30 วัน หลังจาก
ธนาคารออกให   
     3.4.2ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 6 เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย และ
ตองเปนบัญชีเดียวกัน กับที่ออก BANK GUARANTEE 
     3.4.3. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายที่มีการช้ีแจงความสัมพันธอีกหน่ึงฉบับ (Sponsor 
Letter) 
     3.4.4.ตองใชสูติบัตรเทาน้ัน ในกรณีเปน พอ แม ลูก เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางผูออก
คาใชจายใหและผูเดินทาง ไมวาจะอายุเทาไหรก็ตาม หรือใชทะเบียนสมรสในกรณีสามี-ภรรยา ที่
แตงงานจดทะเบียน  

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีตดิลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

4. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน 

อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชา

ที่ โฉนดที่ดิน เปนตน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  

(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(กรณีเดก็อายุต่ํากวา 20 ปและในกรณีออกคาใชจายใหพอ แม หรือ พอ แม ออก



 

 

คาใชจายให) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)  

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ ที่ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดา

จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบดิา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางไปกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตอง
คัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
หนาพาสปอรตบิดามาดวย 

- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวา
ฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทาน้ัน 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพ่ิมเติม 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศสเปน 
 
(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. ประเทศทีเ่กิด…………………………………………………………………….………………….………… 
7. สัญชาติปจจุบัน ...........................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจบัุน……….………….…….. 



 

 

8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)         แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

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

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

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

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

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

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

สถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
            ไมเคย 
     เคยได   ใชไดต้ังแตวันที่..............................ถึงวันที่.............................................. 
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)    

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทัง้นี้
บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 


