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HILIGHT 

 เยอืนแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดที่

เป็นปลายดา้นตะวนัตกสดุของทวปียโุรป  

 ชมเมืองปอรโ์ต้ (Porto) แหล่งไวน์ชั ้นดี

และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดย

ยเูนสโก ้  

 ตื่นตากับ รางส่งน า้โรมนั (Acueducto 

de Segovia) ทีส่รา้งขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษที ่1 

 ช ้อ ป ป้ิ ง ส นุ ก ๆ ที่  Las Rozas Village 

Outlet  

 เขา้ชมมหาวิหารแห่งโทเลโด (Toledo 

Cathedral)เป็นวหิารที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 

ของสเปน  

 อร่อยกับ หมูหนัสเปน และ ขา้วผดัสเปน 

และพลาดไม่ไดก้ับการชม  โชว์ระบ าฟ

ลามนิโก ้อันเรา้ใจ 

 

 

MADRID WE GO 

:  

โปรตเุกส สเปน 

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

เดนิทาง: มถินุายน-ตลุาคม 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 45,900.- 
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 ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 10-17 ม.ิย. 62                45,900.- 

วนัที ่ 05-12 ส.ค. 62                                                                                                               47,900.- 

วนัที ่ 02-09, 16-23, 30 ก.ย.-07 ต.ค. 62                45,900.- 

วนัที ่ 14 – 21, 28 ต.ค.-04 พ.ย. 62                                                                                       46,900.- 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพ ✈ ✈ ✈  

2 กรงุเทพฯ – ดไูบ – ลสิบอน ✈ ✈ O 
OLAIAS PARK 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ลสิบอน – แหลมโรกา – ซินทรา – ฟาตมิา – 
โกอมิบรา O O  O 

TRYP COIMBRA 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 โกอมิบรา – ปอรโ์ต ้– ซาลามงักา O O O 
SALAMANCA 

FORUM 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 ซาลามงักา – เซอโกเบยี – เอาทเ์ลท – มาดรดิ O O O 
NOVOTEL  

MADRID CAMPO 
หรอืเทยีบเทา่ 

6. 
มาดรดิ – โทเลโด – พลาซ่า มายอร ์– โชว์
ระบ าฟลามนิโก ้ O O O 

NOVOTEL  
MADRID CAMPO 
หรอืเทยีบเทา่ 

7. มาดรดิ – สนามบนิ   O O ✈ 
 

8. กรงุเทพ   ✈ ✈ ✈ 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพ  

21.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรสต ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2 กรงุเทพฯ – ดไูบ – ลสิบอน 

01.35 น.  ออกเดนิทางดไูบโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 385  

***คณะเดนิทางวนัที ่ 28 ต.ค. 62 ออกเดนิทาง เวลา 01.05น. และถงึดไูบ 

เวลา 05.00 น.*** 

04.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

07.25 น. ออกเดนิทางสูก่รงุลสิบอน โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิ EK 191 

***คณะเดนิทางวนัที ่ 28 ต.ค. 62 ออกเดนิทาง เวลา 07.25น. และถงึลสิบอน 

เวลา 12.00 น.*** 

12.35 น. 

 

 

ถงึสนามบนิลสิบอน ประเทศโปรตเุกส (Portugal) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 

6 ชัว่โมง และจะเปลีย่นเป็น 7 ชัว่โมงในวันที ่28 ตุลาคม 2562)  ผ่านขัน้ตอนการตรวจ

คนเขา้เมอืงและศลุกากร 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าทา่นบนัทกึภาพกบัอนุสาวรยีด์สิคฟัเวอรีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการ

ครบ 500 ปี แห่งการสิน้พระชนม์ของเจา้ชายเฮนรี่ เดอะเนวเิกเตอร์ แวะถ่ายรูปกบั

หอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดมิสรา้งไวก้ลางน ้าเพือ่เป็นป้อมรักษาการณ์ดแูลการ

เดนิเรอืเขา้ออก เป็นจดุเริม่ตน้ของการเดนิเรอืออกไปส ารวจ และคน้พบโลกของ วาสโก 

ดากามา นักเดนิเรอืชาวโปรตุเกส เป็นอกีหนึง่สถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ทีส่วยงาม 

น าเขา้ชมมหาวหิารเจอโร นโิม (Jeronimos Monastry) ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรติ

แก่ วาสโกดากามา ทีเ่ดนิทางสู่อนิเดยีเป็นผลส าเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอัน

เยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่ามานูเอลไลน ์(Manueline) ใชเ้วลา

กอ่สรา้งทัง้ส ิน้ถงึ 70 ปี จงึแลว้เสร็จสมบรูณ์ และไดร้บัการรบัรองจากองคก์ารยูเนส

โกว้า่ใหเ้ป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage) 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม OLAIAS PARK หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3  ลสิบอน – แหลมโรกา – ซนิทรา – ฟาตมิา – โกอมิบรา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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  จากนั้นพาท่านเดินทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดที่เป็นปลายดา้น

ตะวันตกสดุของทวปียโุรป ซึง่ท่านสามารถซือ้ใบประกาศนยีบตัร (Certificate) เป็น

ทีร่ะลกึในการมาเยอืน ณ ทีแ่ห่งนี้ จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืง    ซนิทรา (Sintra) อกีหนึง่

เมอืงตากอากาศยอดนยิมของนักทอ่งเทีย่ว เป็นทีต่ัง้ของพระราชวังทีส่วยงามทีไ่ดรั้บการ

รับรองจากองค์การยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ความร่มรืน่ของเขตอุทยานเป็นที่พักผ่อน

หยอ่นใจในวันหยดุของชาวเมอืง เป็นอกีเมอืงทีม่สีถาปัตยกรรมทีค่อ่นขา้งมคีวามโดดเดน่

ของแควน้แกรนดล์สิบอน ประเทศโปรตเุกส  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่เมอืงฟาตมิา (Fatima) ซงึเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความส าคัญของ

ครสิตศ์าสนกิชน น าท่านชมโบสถแ์มพ่ระฟาตมิา (The Lady of Fatima Basilica) 

ซึง่เป็นโบสถโ์รมันคาทอลกิ ก่อสรา้งในปี 1928 – 1953 ชมรูปปั้นพระแม่มาร ีทีม่คีวาม

ศักดิส์ทิธิแ์ละเป็นหนึง่ในหลายเสน้ทางของครสิต์ศาสนกิชนในการแสวงบุญ ทีม่คีวาม

เชือ่ว่าพระแม่มารไีดเ้คยปรากฏตัวใหเ้ด็กนอ้ย 3 คนไดเ้ห็นเป็นครัง้แรกที่แอบหลบภัย

สงครามโลกครัง้ที ่1 และไดบ้อกกับเด็กทัง้สามคนถงึเหตุผลทีพ่ระองคล์งมาจากสวรรค ์

เพือ่ใหลู้เซยี ไดบ้ันทกึไวถ้งึค าท านายและค าสอนของพระแมม่าร ีซึง่เหตกุารณ์ตา่งๆทีลู่

เซียไดบ้ันทึกไวก้็ลว้นเป็นความจรงิที่ปรากฏขึน้มาภายหลัง จากนั้นเดินทางสู่เมอืง

โกอมิบรา (Coimbra) อีกเมืองหนึ่งที่ส าคัญของโปรตุเกส ตัง้อยู่บนเนินเขาเหนือ

แมน่ า้มอนเดโก (Mondego) ซึง่สมัยถูกปกครองโดยอาณาจักรโรมันไดรั้บการเรยีก

ขานว่า เอมีเนียม และไดถู้กยดึครองโดยชาวแขกมัวร์ ในปี ค.ศ.711 และเป็นเมอืงที่

เชือ่มการคา้ระหวา่งชาวครสิตท์างเหนอืและชาวมสุลมิทางใต ้จนในปี ค.ศ.1064 กษัตรยิ์

เฟอรด์นัิลที่ 1 แห่งลีออน ไดร้บชนะแขกมัวรแ์ละปลดปล่อยเมอืงโกอมิบรา น าท่านสู่

มหาวทิยาลยัโกอมิบรา(Coimbra University) อสิระใหท้่านไดถ้่ายรูปกับสถานที่

ส าคัญภายในมหาวทิยาลัยทีเ่กา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก กอ่ตัง้ในปี ค.ศ.1290 แต่ก็ถูก

เปลีย่นเป็นพระราชวังหลวง (Coimbra Royal Palace) โดยกษัตรยิ ์คงิสจ์อหน์ที ่3 ในปี 

ค.ศ.1537 ซึง่ยงัคงศลิปะสไตลบ์าร็อคทีส่วยงาม 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ีพั่ก TRYP COIMBRA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 โกอมิบรา – ปอรโ์ต ้– ซาลามงักา 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงปอรโ์ต ้(Porto) ทางเหนือของประเทศโปรตุเกส เป็น

เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงถงึ “ไวน์ปอรโ์ต”้ ซึง่เป็นแหล่งไวน์ชัน้ดขีองคนทีม่รีสนยิมในการดืม่ไวน ์

และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองและตัง้อยู่รมิแม่น ้าโดรู และเมอืงนี้ยังไดรั้บการขึน้
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ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก ้ในปี ค.ศ.1996 อกีดว้ย น าท่านชมเมอืงมรดกโลก

ปอรโ์ต ้ชมยา่นจตัรุสักลางเมอืง Praça dos Liberdade ประกอบดว้ยอาคารสวยงาม

ที่เป็นที่ท าการของธนาคารและโรงแรมและศาลาว่าการเมือง ชมสถานรีถไฟ São 

Bento ซึง่ภายในมกีารตกแต่งดว้ยกระเบือ้งเขยีนสทีีม่ลีวดลายสนี ้าเงนิ ทีเ่ล่าเรือ่งราว

ของชาวโปรตุเกส แวะถ่ายรูปกับโบสถ ์Sé de Porto ทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดของเมอืง อายกุว่า

พันปี โบสถแ์หง่นีเ้ป็นทีจ่ัดงานอภเิษกสมรสของกษัตรยิ ์João ที ่1 บดิาของเจา้ชายเฮนรี ่

ผูบ้กุเบกิการเดนิเรอือันยิง่ใหญ่ของโปรตุเกส สรา้งอยูบ่นเนนิทีส่ามารถมองเห็นทวิทัศน์

ของเมอืง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย 

 

 

น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่เมอืงซาลามงักา (Salamanca) ในแควน้คาสตลีและ

เลออน ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง 

และจะเปลีย่นเป็น 6 ชัว่โมงในวันที ่28 ตลุาคม 2561) ตัง้อยูบ่นทีร่าบสงูรมิแมน่ ้าตอรเ์มส 

เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญเนื่องจากเป็นศนูยก์ลางของการคา้ขายในสมัยโรมันเรอืงอ านาจ 

ปัจจบุนัเมอืงนีไ้ดรั้บขึน้เป็นมรดกโลกจากยเูนสโก ้ในปี ค.ศ. 1988 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม SALAMANCA FORUM หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 ซาลามงักา – เซอโกเบยี – เอาทเ์ลท – มาดรดิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นสู่พลาซ่า มายอร ์(La Plaza Mayor) ศูนยก์ลางของเมอืงทีส่รา้งโดยศลิปะ

สไตลบ์าร็อค ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของความร ่ารวยในยคุศตวรรษที ่16 -18 อสิระใหท้่านได ้

เดนิเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย  จากนั้นเดนิทางสู่เมอืงเซอโกเบยี (Segovia) เมือง

ทอ่งเทีย่วอกีเมอืงหนึง่ของสเปน องคก์าร UNESCO ยังไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้มอืงนี้เป็นเมอืง

มรดกโลกในปี 1985 ชมรางสง่น า้โรมนั (Acueducto de Segovia) ทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่

ศตวรรษที ่1 โดยไมม่กีารใชก้าวหรอืวัสดุเชือ่มหนิแต่ละกอ้นแต่อยา่งใด จงึไดรั้บการยก

ยอ่งวา่เป็นสิง่กอ่สรา้งทางวศิวกรรมโดยชาวโรมันทีส่ าคัญทีส่ดุของสเปน และยังมสีภาพ

สมบูรณ์ทีสุ่ดอกีดว้ย รางส่งน ้าประกอบขึน้จากหนิแกรนติกว่า 25,000 กอ้น มคีวามยาว 

818 เมตร มโีคง้ 170 โคง้ จุดที่สูงที่สุดสูงถงึ 29 เมตร จุดเริม่ตน้ของรางส่งน ้านี้ เริม่

ตัง้แต่นอกเมอืง แลว้ล าเลยีงสง่น ้าเขา้มาในเมอืง รางสง่น ้าแห่งนีถ้อืไดว้า่เป็นสญัลักษณ์

ของเมอืงเซอโกเบยี และเป็นไฮไลทห์ลักของเมอืง น าท่านเดนิเล่นในเขตเมอืงเก่า ซึง่

เต็มไปดว้ยสนิคา้นานาชนดิตลอดสองขา้งทาง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (หมหูนัสเปน) 

 น าทา่นสู ่Las Rozas Village Outlet อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่เลอืกซือ้สนิคา้มกีวา่รอ้ย

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
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รา้นคา้ อาท ิเชน่ Amani, Barbour, Coach, Diesel, Furla, Onisuka Tiger,Polo Ralph 

lauren, Hugo Boss, Samsonite, Camper, Burbury, Superdry, Tag Heuer, 

Bvlgari, Calvin Klein ฯลฯ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่กรุงมาดรดิ (Madrid)  เมือง

หลวงของประเทศสเปน ตัง้อยูใ่จกลางแหลมไอบเีรยีน ในระดับความสงู 650 เมตร เป็น

มหานครอันทันสมัยล ้ายคุ ทีซ่ ึง่กษัตรยิฟิ์ลลปิที ่2 ไดท้รงยา้ยทีป่ระทับจากเมอืงโทเลโด

มาที่นี่ และประกาศใหม้าดรดิเป็นเมอืงหลวงใหม่ ยกเวน้ในชว่งประมาณปี ค.ศ. 1601-

1607 เมอืงมาดรดิไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก และสงูสดุแหง่หนึง่

ในยโุรป  

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม NOVOTEL MADRID CAMPO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 มาดรดิ – โทเลโด – พลาซา่ มายอร ์– ชมโชวร์ะบ าฟลามนิโก ้

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโทเลโด (Toledo) เมอืงแหง่นีต้ัง้อยูท่างภาคกลางของประเทศ

สเปน องค์การยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้มืองนี้เป็นแหล่งมรดกโลกอกีดว้ย มทีัศนีภาพที่

สวยงาม เนื่องจากมแีม่น ้าเทกัส ไหลผ่านเมอืง น าท่านเขา้ชมมหาวหิารแห่งโทเลโด 

(Toledo Cathedral) เนื่องจากเป็นวหิารทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของสเปน รองจากวหิาร

เมอืงเซบญี่า ทีส่รา้งตัง้แต่ศตวรรษที่ 13  ความงดงามอลังการสไตลโ์กธกิ ภายในมหา

วหิารมกีารตกแตง่อยา่งงดงามวจิติรดว้ยไมแ้กะสลักและภาพสลักหนิออ่น 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย 

 

น าเวลาท่านเดนิชมเมอืงทีส่วยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของสเปน และมเีวลาใหท้า่นหาซือ้ของ

ทีร่ะลกึในยา่นกลางเมอืงเป็นงานฝีมอืทีรู่จ้ักกนัด ีคอืดาบและมดีเหล็กกลา้ นอกจากนีย้งัมี

งานเซรามคิทกุประเภทใหท้า่นไดส้ะสมเป็นของประดับบา้นอกีดว้ย  

จากนัน้น าท่านเดนิกลับสู่กรุงมาดรดิ  เพือ่น าท่านสู ่พลาซ่า มายอร ์(Plaza Mayor 

of Madrid) ใกลเ้ขตปเูอตา้เดลซอล หรอืประตูพระอาทติย ์ซึง่เป็นจตุรัสใจกลางเมอืง 

นับเป็นจดุนับกโิลเมตรแรกของสเปน (กโิลเมตรทีศ่นูย)์ และยงัเป็นศนูยก์ลางรถไฟใตด้นิ

และรถเมลท์ุกสาย นอกจากนี้ยังเป็นจุดตัดของถนนสายส าคัญของเมอืงทีห่นาแน่นดว้ย

รา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่มากมาย น าท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นหมเีกาะตน้เชอรี ่

(The bear and the cherry tree in Madrid) อนัเป็นสัญลักษณ์ส าคัญอกีแหง่ของ

กรงุแมดรดิ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวร์ะบ าฟลามนิโก ้อนัเรา้ใจ 

อาหารพืน้เมอืง (ขา้วผดัสเปน) 
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ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม NOVOTEL MADRID CAMPO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7 มาดรดิ – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ซึง่ตัง้อยูบ่นเนนิเขารมิฝ่ังแมน่ ้าแมน

ซานาเรส สวยงามโออ่า่อลังการไมแ่พพ้ระราชวังใดในทวปียโุรป พระราชวังหลวงแห่งนี้

ถกูสรา้งในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหนิทัง้หลังในสไตลบ์าโรค โดยการผสมผสานระหวา่งศลิปะ

แบบฝร่ังเศสและอติาเลยีน ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆกว่า 2,830 หอ้ง ซึง่นอกจากจะมกีาร

ตกแต่งอย่างงดงามแลว้ ยังเป็นคลังเก็บภาพเขยีนชิน้ส าคัญที่วาดโดยศลิปินในยุคนัน้ 

รวมทัง้สิง่ของมคี่าต่างๆอาท ิพัดโบราณ, นาฬกิา, หนังสอื, เครือ่งใช,้ อาวุธ จากนัน้น า

ทา่นชมอทุยานหลวงทีม่กีารเปลีย่นพันธุไ์มท้กุฤดกูาล ชมอนุสาวรยีเ์ซอรแ์วนเตส กวเีอก

ชาวสเปนทีต่ัง้อยูเ่หนอือนุสาวรยีด์อนกโิฆเตใ้นสวนสาธารณะ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย 

 

น าท่านเทีย่วชมกรุงแมดรดิ ทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงามอยูม่ากมาย ทัง้อนุสาวรยีน์ า้พุ

ไซ เบ เลส  (The Cibeles Fountain) ตั ้งอยู่ที่จ ัตุ ร ัส รสัซิ เบ เลส  (Plaza de 

Cibeles)  ซึง่เป็นวงเวยีนส าคัญและสวยทีส่ดุแห่งหนึง่ของกรงุมาดรดิ  โดยบรเิวณนี้ มี

อาคารสวยงามและส าคัญ  ประจ าอยู่ทั ้ง  4 มุมไดแ้ก่  ธนาคารแห่งชาติส เปน ,

กองบัญชาการทหารบก,ที่ท าการใหญ่ไปรษณีย ์ประตูชัยอาคาล่า และศูนยว์ัฒนธรรม

ทวปีอเมรกิาโดยประตชูยัอาคาลา่ มาดรดิ (Splendid puerta de alcala) สรา้งขึน้

ในปี 1599 ประตูชัยแห่งนี้สรา้งขึน้เพื่อถวายแด่พระเจา้ชาร์ลส์ที่ 3 ตัง้ตระหง่านทาง

ตะวันออกของใจกลางเมอืง ชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza de espana)  เพือ่แวะ

ถา่ยรปูกบัอนสุาวรยีด์อนกโิฆเต ้(Donquixote) 

18.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิบาราจัส  เพือ่ท าการเชค็อนิ และท าคนืภาษี (Tax Refund) 

22.05 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิเอมเิรสต ์เทีย่วบนิที ่EK 144 

***คณะเดนิทางวนัที ่ 28 ต.ค. 62 ออกเดนิทาง เวลา 21.40 น. และถงึดูไบ 

เวลา 07.45 น.*** 

วนัที ่8 ดไูบ – กรงุเทพฯ 

07.15 น. ถงึสนามบนิ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

09.40 น. ออกเดนิทางตอ่ สายการบนิเอมเิรสต ์เทีย่วบนิที ่EK 372 

***คณะเดนิทางวนัที ่28 ต.ค. 62 ออกเดนิทาง เวลา 09.30 น. และถงึกรงุเทพฯ 

เวลา 18.40 น.*** 

19.15 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 
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โปรแกรม :  MADRID WE GO : โปรตเุกส สเปน 

8 วนั 5 คนื โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

10-17 ม.ิย. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 45,900.- 28,900.- 6,900.- 

05-12 ส.ค. 62 47,900.- 47,900.- 47,900.- 47,900.- 30,900.- 6,900.- 

02-09 ก.ย. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 45,900.- 28,900.- 6,900.- 

16-23 ก.ย. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 45,900.- 28,900.- 6,900.- 

30 ก.ย.-07 ต.ค. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 45,900.- 28,900.- 6,900.- 

14-21 ต.ค 62 46,900.- 46,900.- 46,900.- 46,900.- 29,900.- 6,900.- 

28 ต.ค.-04 พ.ย. 62 46,900.- 46,900.- 46,900.- 46,900.- 29,900.- 6,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 
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           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ช ิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่
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กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสเปน (ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวันยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 

บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (16 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (24 ยโูร) 

 

 

 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่่อนขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้า่ยตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5.     บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าให้คณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.    กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8.  กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง

โรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่ง 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สเปน)  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ  

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ BLS International 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่ หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

                                                                                        

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                    

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
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***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออม

ทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา 

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 30 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีม่

ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

3.3  หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดชือ่-สกลุ ใหต้รงตาม

หนา้พาสปอรต์ ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกันกับบัญชอีอมทรัพยใ์นขอ้ 3.1 

3.4 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.4. 1ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ฉบับภาษาอังกฤษ โดย

ระบชุือ่เจา้ของบัญช ี (บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และ

บคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้ (ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

กรณุายืน่ขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 30 วนั 

หลังจากธนาคารออกให ้  

     3.4.2ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย และตอ้ง

เป็นบญัชเีดยีวกนั กบัทีอ่อก BANK GUARANTEE 

     3.4.3. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

     3.4.4.ตอ้งใชส้ตูบิตัรเทา่นัน้ ในกรณีเป็น พอ่ แม ่ ลกู เพือ่เชือ่มโยงความสมัพันธร์ะหวา่งผูอ้อก

คา่ใชจ้า่ยใหแ้ละผูเ้ดนิทาง ไมว่า่จะอายเุทา่ไหรก็่ตาม หรอืใชท้ะเบยีนสมรสในกรณีสาม-ีภรรยา ที่
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แตง่งานจดทะเบยีน  

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีและในกรณีออกคา่ใชจ่า่ยใหพ้อ่ แม ่หรอื พอ่ แม ่ออก

คา่ใชจ้า่ยให)้ 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์ ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางไปกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
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- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 
แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสเปน 

 
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….……………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………….……………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ………………………………………………………………………….………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………….………………….………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ...........................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน……….………….…….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ
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ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

……………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................ 

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่.............................ถงึวนัที.่............................................. 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)......................................... 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ............................................    
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สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 

 

 

 

 

 


