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ปอร์โต้ |  ปอนเฟรร์ราดา | บร์ูกอส | บิลเบา| ซานเตียโก้ เด คอมโพสเทลลา  

ซาราโกซ่า | บาร์เซโลน่า | โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย  
 

 
 

 

THE HIDDEN GEMS OF PORTUGAL AND SPAIN 
โปรตุเกสและสเปน 
10 DAYS 7 NIGHTS 

เดนิทาง กันยายน -  ธันวาคม 62  

ราคาเพยีง 55,900.- 



 

  2  THE HIDDEN GEMS OF SPAIN & PORTUGAL 10 DAYS 7 NIGHTS BY EK                            [GQ3OPO-
EK001] 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ  
  23.55 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน

เอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าท่ี คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ - ดูไบ – ปอร์โต้ 
  03.30 น. ออกเดนิทางสูป่อร์โต้ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี EK 377 

**ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่เดือน พ.ย. เป็นต้นไปจะออกเดินทางเวลา 03.30 น.และจะไปถึง
ดูไบเวลา 07.15 น.*** 

06.55 น. เดนิทางถึงสนามบนิดไูบ รอเปล่ียนเคร่ือง 
09.15 น. ออกเดนิทางตอ่สู่ปอร์โต้ ประเทศโปรตเุกส โดยเท่ียวบิน EK197  

**ส าหรับคณะท่ีออกเดนิทางตัง้แต่เดือน พ.ย. เป็นต้นไปจะออกเดนิทางเวลา 09.00 น.และจะไปถึง
ปอร์โต้เวลา 13.10 น.*** 

14.30 น. 
 

ถึงสนามบินสนามบินฟรานซิสโก้ ซา คาเนียร์โร เมืองปอร์โต้ ประเทศโปรตุเกส (เวลาท้องถ่ินช้ากว่า
ประเทศไทย 6 ชัว่โมง และจะเปล่ียนเป็น 7 ชัว่โมงในวนัท่ี 28 ตลุาคม 2562) ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง
และศลุกากร ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร จากนัน้น าทา่นเดนิทางเข้าสูเ่มืองปอร์โต้ซึ่งเป็น 
 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ - ดไูบ – ปอร์โต้ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ - ดไูบ – ปอร์โต้ 

วนัท่ี 3. ปอร์โต้ - ซานเตียโก้ เด คอมโพสเทลลา – มหาวิหารซานเตียโกเดคอมโพสเตลา 

วนัท่ี 4.ซานเตียโก้ เด คอมโพสเทลลา – อเูรนเซ ่- ปอนเฟรร์ราดา 

วนัท่ี 5. ปอนเฟรร์ราดา – เลออน – บายาโดลิด 

วนัท่ี 6. บายาโดลิด – บร์ูกอส – บลิเบา 

วนัท่ี 7. บลิเบา – ซาราโกซา่ 

วนัท่ี 8. ซาราโกซ่า – บาร์เซโลนา่ – สนามฟตุบอลคมัป์น ู- สวนปาร์ค กเูอล 

วนัท่ี 9.  โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย - เนินเขา Montjuïc – OUTLET – สนามบนิ 
วนัท่ี 10  กรุงเทพ 
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เมืองใหญ่อนัดบัสองของประเทศโปรตเุกสตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองการผลิต
ไวน์ หรือ ปอร์โต้ไวน์ด้วยและนอกจากนัน้เมืองนีย้งัได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1996 อีกด้วย 
ด้วย น าท่านชมย่านจตัรัุสกลางเมือง Praça dos Liberdade ประกอบด้วยอาคารสวยงามท่ีเป็นท่ีท าการของ
ธนาคารและโรงแรม และศาลาว่าการเมือง ชมสถานีรถไฟ São Bento ซึ่งภายในมีการตกแต่งด้วยกระเบือ้ง
เขียนสีท่ีมีลวดลายสีน า้เงิน ท่ีเล่าเร่ืองราวของชาวโปรตเุกส แวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Sé de Porto ท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
ของเมือง อายกุว่าพนัปี โบสถ์แห่งนีเ้ป็นท่ีจดังานอภิเษกสมรสของกษัตริย์ João ท่ี 1 บิดาของเจ้าชายเฮนร่ี ผู้
บกุเบกิการเดนิเรืออนัยิ่งใหญ่ของโปรตเุกส สร้างอยูบ่นเนินท่ีสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของเมือง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก EUROSTARS OPORTOหรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 3 
ปอร์โต้ - ซานเตียโก้ เด คอมโพสเทลลา – มหาวหิารซานเตียโกเดคอม
โพสเตลา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองซานเตียโก้ เด คอมโพสเทลลา (Santiago De Compostela) เมืองหลวงของแคว้น

กาลิเซีย ซึง่ตวัเมืองนีเ้คยได้รับการประกาศให้เป็นเมืองหลวงทางวฒันธรรมของยโุรปประจ าปี ค.ศ. 2000 และ
วา่กนัวา่เมืองนีย้งัเป็นจดุหมายปลายทางของเส้นทางจาริกแสวงบญุส าคญั หรือเส้นทางนกับญุเจมส์ (Way of 
St. James)  ท่ีมีมาตัง้แตส่มยัยโุรปกลางอีกด้วย   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าทา่นเข้าชมมหาวิหารซานเตียโกเดคอมโพสเตลา (The Cathedral of Santiago de Compostela) โดย

ค าวา่คอมโพสเทลลลาของช่ือวิหารนัน้มาจากภาษาลาตนิมีความหมายวา่ ท้องทุง่แหง่ดวงดาว เน่ืองจากเมือง
นีเ้ป็นจดุหมายปลายทางของเส้นทางนกับญุเจมส์จงึท าให้มีชาวคริสต์ท่ีมีความศรัทธามกัเดนิทางมา แสวงบญุ 
ณ มหาวิหารแหง่นี ้ โดยมหาวิหารแหง่นีถ้กูสร้างขึน้โดยพระประสงค์ของพระเจ้าอลัฟองโซท่ี่ 6 แหง่คาสติลญ่า
ในปี ค.ศ. 1075 ด้วยศลิปะแบบโรมาเนสก์โดยมีไฮไลท์คือ ซุ้มประตปูอร์ติโก เดลา กลอเรีย ของวิหาร ซึง่ถือว่า
เป็นศลิปะแบบโรมาเนสก์ท่ีสวยท่ีสดุแหง่หนึง่เลยทีเดียว 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก GRAND HOTEL SERCOTEL LOS ABERTOS หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 4 ซานเตียโก้ เด คอมโพสเทลลา – อูเรนเซ่ - ปอนเฟรร์ราดา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองอูเรนเซ่ (Ourense) เมืองสวยงามแหง่แคว้นกาเลอิค โดยเมืองนีมี้ช่ือเสียงเร่ืองการท า
ไวน์ และบ่อน า้พุร้อน  น าท่านถ่ายรูปกับวิหารอูเรนเซ่ (Ourense Cathedral) วิหารท่ีมีความผสมผสานกัน
ระหวา่งศลิปะโรมาเนสก์ โกธิค และ บาโรค โดยวิหารแหง่นีถ้กูสร้างขึน้เพ่ือร าลกึถึงนกับญุมาร์ตนิผู้ลว่งลบั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย น าทา่นเดนิทางตอ่สู่เมืองปอนเฟรร์ราดา (Ponferrada) ซึง่อยูใ่นเขตแคว้นคาสตลิญ่าและลีออน โดยเมืองนี ้

อยู่ติดกบัแม่น า้ซิล น าท่านเข้าชมปราสาทอศัวินเทมพลาร์ (Templarios Castle) สถานท่ีส าคญัของเมืองและ
เคยเป็นท่ีพกัของอศัวินเทมพลาร์ในอดีต น าทา่นถ่ายรูปกบัโบสถ์เซนท์โทมสั (Santo Tomas de las Ollas) ซึง่
เป็นโบสถ์ท่ีสร้างตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 10 และเป็นโบสถ์ท่ีมีความผสมผสานของศิลปะหลายแบบท่ีลงตวั น า
ท่านถ่ายรุปกับมหาวิหารพระแม่มารี (Basilica de la Virgin de la Encina) มหาวิหารท่ีสร้างตัง้แต่ตัง้แต่
ศตวรรษท่ี 12 โดยใช้สถาปัตแบบเรเนซองค์และได้มีการบรูณะใหม่ในปี 1573 โดยใช้เวลาในการบรูณะเกือบ 
100 ปี เน่ืองจากตดิปัญหาด้านการเงินและโรคระบาด 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก TEMPLE PONFERRADA หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 5 ปอนเฟรร์ราดา – เลออน – บายาโดลิด 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางตอ่สู่เมืองเลออน (Leon) ท่ีเป็นท่ีตัง้ของถ า้วลัปอเกรโร่ (Cuevas de Valporquero) และยงั
เป็นเมืองท่ีได้ช่ือเร่ืองความสวยงามของศิลปะอีกด้วย น าท่านเข้าชมถ า้วัลปอเกรโร่ ซึ่งภายในประกอบด้วย
หินงอกหินย้อยและธรรมชาติอันสวยงาม หลังจากนัน้น าท่านเข้าชมมหาวิหารแห่งเลออน (Cathedral of 
Leon) หรือมหาวิหารซานต้ามาเรีย ซึ่งเป็นมหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองเลออน เป็น 1 ในเส้นทางแสวงบุญ
ของนกับญุเจมส์ โดยมหาวิหารแห่งนีส้ร้างด้วยศิลปะท่ีผสมผสานกันระหว่าง ไสถาปัตยกรรมแบบโรมนั, ปา
เทอเรสของไอบีเรียน, โกธิก, เรเนซองก์, และโมซาราบคิ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ข้าวผัดสเปน) 
บ่าย น าทา่นเดนิทางตอ่สู่เมืองบายาโดลิด (Valladolid) เมืองอตุสาหกรรมในท่ีราบภาคกลางคอ่นไปทางตะวนัตก

เฉียงเหนือของประเทศสเปน ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้ปีซวยร์กาเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองการผลิตไวน์ของแคว้นคาส
ตลิแอนด์เลออน น าทา่นเดนิทางสูพ่ลาซา่มาร์ยอ (Plaza Mayor) หรือจตรัุสใจกลางเมืองซึง่จตรัุสแหง่นีย้งั 
นบัเป็นจตรัุสแหง่แรกในประเทศสเปนอีกด้วย 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
ที่พัก เดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก  SILKEN JUAN DE AUSTRIA หรือเทียบเท่า   

 

วันที่ 6 บายาโดลิด – บูร์กอส – บลิเบา  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองบูร์กอส (Burgos) เมืองหลวงของแคว้นคาสติลญ่าซึ่งเป็นเมืองท่ีมีประวตัิศาสตร์มา
อย่างยาวนานและยงัเป็น 1 ในเส้นทางแสวงบุญของนกับุญเจมส์อีกด้วย น าท่านเข้าชมมหาวิหารบูร์โกส 
(Burgos Cathedral) เป็นมหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสดุ เป็นอนัดบั 3 ของประเทศสเปนและ ได้รับการจดทะเบียนขึน้
เป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1984 สร้างขึน้โดยบิชอป ดอน เมาริซิโอ และพระเจ้าเฟอนนัโด ท่ี 3 ในปีค.ศ. 1221 
และได้มีการตอ่เตมิในสว่นตา่งๆ จนแล้วเสร็จในชว่งศตวรรษท่ี 16 โดยตวัมหาวิหารนัน้สร้างขึน้ด้วยศลิปะแบบ
โกธิค  ความงดงามของการตกแต่งประติมากรรมและสัดส่วนท่ียิ่งใหญ่ท าให้มหาวิหารแห่งนีเ้ป็นท่ีน่า
ประทบัใจท่ีสดุแห่งหนึ่งในสเปน หลงัจากนัน้น าท่านชมภายนอกปราสาทบูร์โกส (Burgos Castle) ปราสาท
ท่ีมีความสวยงามตัง้อยู่บนท่ีราบสงู สร้างขึน้ตัง้แต ่ค.ศ.884  และบรูณะในรัชสมยัของ พระเจ้าอลัฟองโซท่ี 8 
แหง่คาสตลิญ่าและพระเจ้าเอนริเก้ท่ี 4 ตามล าดบัปราสาทแหง่นีเ้คยถกูท าลายจนเกือบหมดด้วยฝีมือของนโป
เลียนแหง่ฝร่ังเศ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองบิลเบา (Bilbao) เมืองท่าอุตสาหกรรมแห่งแคว้นบาสก์โดยเมืองนีมี้

ช่ือเสียงจากพิพิธภัณฑ์ระดบัโลกอย่างพิพิธภัณฑ์กักเกนไฮม์ (Guggenheim Museum)  และยงัเป็นเมืองท่ี
ประกอบไปด้วยสถปัตยกรรมอนัสวยงามแหง่ยคุ 90 อีกด้วย  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก NH LA AVANZADAหรือเทียบเท่า    

 

วันที่ 7 บลิเบา – ซาราโกซ่า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านผ่านชม พิพิธภัณฑ์กักเกนไฮม์ (Guggenheim Bilbao) ซึ่งตวัอาคารนัน้มีสีเงินสะท้อนแสง สร้างขึน้
ด้วยแผ่นโลหะสีเงินวางตอ่กนัแบบศิลปะสมยัใหม ่ตัง้เดน่อยู่ริมแม่น า้เนอร์เวียง เป็นอาคารท่ีได้รับยกย่องจาก
ผู้คนทัว่โลก ว่าเป็นอาคารท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจท่ีสดุในศตวรรษท่ี 20  เข้าชมโบสถ์แห่งบิลเบา (Bilbao Cathedral) 
หรือโบสถ์ซานเตียโก้ซึ่งเป็นโบสถ์ท่ีสร้างตัง้แต่สมัยศตวรรษท่ี 14-15 ด้วยศิลปะแบบโกธิคและเป็น 1 ใน 
เส้นทางแสวงบญุของนกับญุเจมส์ผู้ยิ่งใหญ่ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาราโกซ่า (Zaragoza) เมืองใหญ่ศูนย์กลางทางการศึกษาและศาสนาของ

ประเทศ และเป็นเมืองท่ีอยูร่ะหวา่งกลางของบาร์เซโลนา่ และ แมดริด มีความโดดเดน่มากในเร่ืองของลกัษณะ
ภมูิประเทศท่ีมีความแตกตา่งกนั ไมว่า่จะเป็นหบุเขา ทะเลทราย ป่าหนาทบึ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก EURO STARS ZARAGOZA  หรือเทียบเท่า   

  

วันที่ 8 ซาราโกซ่า – บาร์เซโลน่า – สนามฟุตบอลคัมป์นู - สวนปาร์ค กูเอล 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู่เมืองบาร์เซโลน่า (Barcelona) นครใหญ่แห่งคาตาลนัยา และเมืองส าคญัอนัดบั 2 ของสเปน โดย
เมืองนีเ้ป็นท่ีตัง้ของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลน่าอีกด้วย เป็นเมืองท่ีเตม็ไปด้วยเสนห์่ของสถาปัตยกรรมหลากยุค
สมยัมีสวนสาธารณะสิ่งแวดล้อม และการวางผงัเมืองท่ีผสมผสานกนัอยา่งลงตวั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าทา่นถ่ายรูปคูด้่านนอกกบัสนามคัมป์นู (Camp nou) สนามฟตุบอลขนาดยกัษ์ท่ีมีความจเุฉียดแสนคนของ

สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลน่าเจ้าของแชมป์ลาลีกาของประเทศสเปนปี 2018-2019 โดยค าว่าคมัป์นูนัน้แปลว่า 
“อา่งขนาดยกัษ์” หลงัจากนัน้ น าทา่นขึน้สูจ่ดุชมวิวของเมืองท่ี เนินเขา Montjuïc เป็นเนินเขาในบาร์เซโลนา่ท่ีมี
ทศันียภาพอนังดงาม ทางด้านตะวนัออกของเนินเขายงัมีหน้าผาสูงชนัซึ่งท าหน้าท่ีเป็นดัง่ก าแพงเมือง ส่วน
ด้านบนเป็นท่ีตัง้ของปอ้มปราการหลายแหง่ น าทา่นเข้าชมสวนปาร์ค กูเอล (Parque Guell) สวนสาธารณะ 
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ขนาดใหญ่ท่ีโชว์ผลงานอนัโดดเดน่ทางด้านสถาปัตยกรรมของอนัตอนี เกาดี สิ่งปลกูสร้างตา่ง ๆ ท่ีถกูล้อมรอบ
ด้วยความร่มร่ืนของต้นไม้ ด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมงานกระเบือ้งท่ีเน้นรูปทรงธรรมชาติในสีสนัท่ีตดักัน 
ดโูดดเดน่ แปลกตา และเป็นเอกลกัษณ์อยา่งมาก ซึง่ได้รับการยกยอ่งให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยเูนสโก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก FRONT AIR CONGRESS หรือเทียบเท่า    

 

วันที่ 9 โบสถ์ซากราดา แฟมเิลีย - เนินเขา Montjuïc – OUTLET – สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเข้าชมภายในโบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia)  โบสถ์ศกัดิส์ิทธ์ิสญัลกัษณ์ของเมือง 
โดยฝีมือการออกแบบของ อนัตอนี เกาดี สถาปนิกชาวคาตาลนั เป็นผลงานท่ีเรียกว่า โมเดิร์นนิสโม เป็นงาน
ศลิปะเฉพาะถ่ินและเป็นอาร์ตนโูวท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดยเร่ิมสร้างตัง้แตปี่ 1882 แม้กระทัง้จนถึงปัจจบุนั
ก็ยังสร้างไม่แล้วเสร๊จ ถึงกระนัน้องค์การยูเนสโก้ ก็ได้จัดให้เป็นมรดกโลก โดยมหาวิหารมีลักษณะ
สถาปัตยกรรมโดดเดน่แปลกตาไม่เหมือนท่ีใดในโลก น าท่านขึน้สู่จดุชมวิวของเมืองท่ี เนินเขา Montjuïc เป็น
เนินเขาในบาร์เซโลน่าท่ีมีทศันียภาพอนังดงาม ทางด้านตะวนัออกของเนินเขายงัมีหน้าผาสงูชนัซึ่ง ท าหน้าท่ี
เป็นดัง่ก าแพงเมือง สว่นด้านบนเป็นท่ีตัง้ของปอ้มปราการหลายแหง่ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าทา่นสู ่La Roca Village Outlet เชิญทา่นช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนมชัน้น ามากมาย อาทิ Armani, Burberry, 

Calvin Klein, Coach, Escada, Gucci, Guess, Hugo Boss, Kipling, L’Occitane, Levi’s, Lacoste, Loewe, 
Michael Kors, Nike, Polo, Puma, Ray-Ban, Samsonite, Superdry, Swarovski, Tag Heuer, Tommy 
Hilfiger, The North Face, Timberland, Tumi, Versace, Zegna ฯลฯ 

18.00 น. น าเดนิทางสูส่นามบนิ เพ่ือให้ทา่นมีเวลาในการท า คืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้สินค้าใน
ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

22.40 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพด้วยเท่ียวบิน EK188 
**ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่เดือน พ.ย. เป็นต้นไปจะออกเดินทางเวลา 22.05 และจะไปถึง
ดูไบเวลา 07.35 น.*** 
 

วันที่ 10 กรุงเทพฯ   
07.35 น. เดนิทางถึงสนามบนิดไูบรอเปล่ียนเคร่ือง 
09.40 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK 372 
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**ส าหรับคณะท่ีออกเดนิทางตัง้แต่เดือน พ.ย. เป็นต้นไปจะออกเดนิทางเวลา 09.30และจะไปถงึ
กรุงเทพเวลา 18.40 น.*** 

19.15 น. คณะเดนิทางกลบัถึง สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 
 ****************************************************************************************************** 
  

  

อัตราค่าบริการ  
THE HIDDEN GEMS OF PORTUGAL AND SPAIN 

โปรตุเกสและสเปน 
10 DAYS 7 NIGHTS 

 โดยสายการบนิเอมเิรตส์ (EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

23 ก.ย. – 2 ต.ค. 62 59,900.- 59,900.- 59,900.- 42,900.- 9,500.- 

11-20 พ.ย. 62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 38,900.- 7,900.- 

25 พ.ย. – 4 ธ.ค. 62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 39,900.- 7,900.- 

30 ธ.ค. 62 – 8 ม.ค.63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 52,900.- 11,900.- 

 โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซา่ภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 
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5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
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5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสเปน (ผู้ยื่นวีซ่าต้องช าระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (20 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (27 ยโูร) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 
ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ที่คอ่นข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากวา่ 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสอืเดินทาง ต้องเหลอืวา่งส าหรับติดวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 
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3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบิน

ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไมค่รบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซา่และคา่บริการยื่นวีซา่ / คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือคา่
ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกัน 
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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)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้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
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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 โดยระบุ

ชือ่เจา้ของบัญช ี(บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคล

ทีเ่จา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุา

ยืน่ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ 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

แตง่งานจดทะเบยีน  

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น 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 ่ 
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(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 

- 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 
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(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

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

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 

 
 


