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HILIGHT 

 เยอืนแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดที

เป็นปลายดา้นตะวนัตกสดุของทวปียโุรป  

 ชมเมอืงปอรโ์ต ้(Porto) แหล่งไวน์ชันดี

และไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดย

ยเูนสโก ้  

 ตืนตากับ รางส่งนําโรมนั (Acueducto 

de Segovia) ทสีรา้งขนึตังแตศ่ตวรรษท ี1 

 ชอ้ปปิงสนุกๆที Las Rozas Village 

Outlet  

 เขา้ชมมหาวิหารแห่งโทเลโด (Toledo 

Cathedral)เป็นวิหารทีใหญ่เป็นอันดับ 2 

ของสเปน  

 อร่อยกับ หมูหนัสเปน และ ขา้วผดัสเปน 

และพลาดไม่ไดก้ับการชม  โชว์ระบําฟ

ลามนิโก ้อันเรา้ใจ 

 

MADRID WE GO :  

โปรตเุกส สเปน 

8 วนั 5 คนื 
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 กําหนดการเดนิทาง 
วนัท ี 10-17 ม.ิย. 62                45,900.- 

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

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

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

 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

เดนิทาง: มถินุายน-ตลุาคม 62 

ราคาเรมิตน้เพยีง 45,900.- 
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 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คาํ โรงแรมทพีกั 

1 กรงุเทพ ✈ ✈ ✈  

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

3 ลสิบอน – แหลมโรกา – ซนิทรา – 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
ระบําฟลามนิโก ้ O O O 

NOVOTEL  
MADRID CAMPO 

หรอืเทยีบเทา่ 

7. มาดรดิ – สนามบนิ   O O ✈ 
 

8. กรงุเทพ   ✈ ✈ ✈ 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 กรงุเทพ  
21.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรสต ์โดยมเีจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

วนัท ี2 กรงุเทพฯ – ดไูบ – ลสิบอน 

01.35 น.  ออกเดนิทางดไูบโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK 385  

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

เวลา 05.00 น.*** 

04.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลยีนเครอืง 

07.25 น. ออกเดนิทางสูก่รงุลสิบอน โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิ EK 191 

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

เวลา 12.00 น.*** 

12.35 น. 

 

 

ถงึสนามบนิลสิบอน ประเทศโปรตเุกส (Portugal) (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 

6 ชวัโมง และจะเปลยีนเป็น 7 ชวัโมงในวันท ี28 ตุลาคม 2562)  ผ่านขันตอนการตรวจ

คนเขา้เมอืงและศลุกากร 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําทา่นบนัทกึภาพกบัอนุสาวรยีด์สิคฟัเวอรสีรา้งขนึในปี ค.ศ. 1960 เพอืฉลองการ

ครบ 500 ปี แห่งการสนิพระชนมข์องเจา้ชายเฮนรี เดอะเนวเิกเตอร ์แวะถา่ยรูปกบั

หอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดมิสรา้งไวก้ลางนําเพอืเป็นป้อมรักษาการณ์ดแูลการ

เดนิเรอืเขา้ออก เป็นจุดเรมิตน้ของการเดนิเรอืออกไปสํารวจ และคน้พบโลกของ วาสโก 

ดากามา นักเดนิเรอืชาวโปรตุเกส เป็นอกีหนงึสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ทสีวยงาม 

นําเขา้ชมมหาวหิารเจอโร นโิม (Jeronimos Monastry) ทสีรา้งขนึเพอืเป็นเกยีรติ

แก ่วาสโกดากามา ทเีดนิทางสูอ่นิเดยีเป็นผลสําเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอัน

เยยีมยอดของงานสถาปัตยกรรมทเีรียกกันว่ามานูเอลไลน ์(Manueline) ใชเ้วลา

กอ่สรา้งทังสนิถงึ 70 ปี จงึแลว้เสร็จสมบรูณ์ และไดร้บัการรบัรองจากองคก์ารยูเนส

โกว้า่ใหเ้ป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage) 

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทพีกั  เขา้สูท่พีกั โรงแรม OLAIAS PARK หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี3  ลสิบอน – แหลมโรกา – ซนิทรา – ฟาตมิา – โกอมิบรา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  จากนันพาท่านเดนิทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดทเีป็นปลายดา้น

ตะวันตกสดุของทวปียโุรป ซงึท่านสามารถซอืใบประกาศนยีบตัร (Certificate) เป็น

ทรีะลกึในการมาเยอืน ณ ทแีห่งนี จากนันเดนิทางสูเ่มอืง    ซนิทรา (Sintra) อกีหนงึ
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เมอืงตากอากาศยอดนยิมของนักทอ่งเทยีว เป็นทตีังของพระราชวังทสีวยงามทไีดรั้บการ

รับรองจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ความร่มรืนของเขตอุทยานเป็นทพีักผ่อน

หยอ่นใจในวันหยดุของชาวเมอืง เป็นอกีเมอืงทมีสีถาปัตยกรรมทคีอ่นขา้งมคีวามโดดเดน่

ของแควน้แกรนดล์สิบอน ประเทศโปรตเุกส  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่เมอืงฟาตมิา (Fatima) ซงึเป็นอกีเมอืงหนงึทีมคีวามสําคัญของ

ครสิตศ์าสนกิชน นําท่านชมโบสถแ์มพ่ระฟาตมิา (The Lady of Fatima Basilica) 

ซงึเป็นโบสถโ์รมันคาทอลกิ กอ่สรา้งในปี 1928 – 1953 ชมรูปปันพระแม่มาร ีทมีคีวาม

ศักดสิทิธแิละเป็นหนงึในหลายเสน้ทางของครสิต์ศาสนกิชนในการแสวงบุญ ทมีคีวาม

เชอืว่าพระแม่มารไีดเ้คยปรากฏตัวใหเ้ด็กนอ้ย 3 คนไดเ้ห็นเป็นครังแรกทแีอบหลบภัย

สงครามโลกครังท ี1 และไดบ้อกกับเด็กทังสามคนถงึเหตุผลทพีระองคล์งมาจากสวรรค ์

เพอืใหล้เูซยี ไดบ้นัทกึไวถ้งึคําทํานายและคําสอนของพระแมม่าร ีซงึเหตุการณ์ต่างๆทลีู

เซยีไดบ้ันทกึไวก้็ลว้นเป็นความจรงิทีปรากฏขนึมาภายหลัง จากนันเดนิทางสู่เมอืง

โกอมิบรา (Coimbra) อกีเมอืงหนงึทีสําคัญของโปรตุเกส ตังอยู่บนเนินเขาเหนือ

แมนํ่ามอนเดโก (Mondego) ซงึสมัยถูกปกครองโดยอาณาจักรโรมันไดร้ับการเรยีก

ขานว่า เอมเีนียม และไดถู้กยดึครองโดยชาวแขกมัวร ์ในปี ค.ศ.711 และเป็นเมอืงที

เชอืมการคา้ระหวา่งชาวครสิตท์างเหนอืและชาวมสุลมิทางใต ้จนในปี ค.ศ.1064 กษัตรยิ์

เฟอร์ดนัิลท ี1 แห่งลีออน ไดร้บชนะแขกมัวรแ์ละปลดปล่อยเมอืงโกอมิบรา นําท่านสู่

มหาวทิยาลยัโกอมิบรา(Coimbra University) อสิระใหท้่านไดถ้่ายรูปกับสถานที

สําคัญภายในมหาวทิยาลัยทเีกา่แกท่สีดุแหง่หนงึของโลก กอ่ตังในปี ค.ศ.1290 แต่ก็ถูก

เปลยีนเป็นพระราชวังหลวง (Coimbra Royal Palace) โดยกษัตรยิ ์คงิสจ์อหน์ท ี3 ในปี 

ค.ศ.1537 ซงึยงัคงศลิปะสไตลบ์าร็อคทสีวยงาม 

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง  

ทพีกั  เขา้สูท่พีัก TRYP COIMBRA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี4 โกอมิบรา – ปอรโ์ต ้– ซาลามงักา 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนันนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงปอรโ์ต ้(Porto) ทางเหนือของประเทศโปรตุเกส เป็น

เมอืงทมีชีอืเสยีงถงึ “ไวนป์อรโ์ต”้ ซงึเป็นแหล่งไวน์ชนัดขีองคนทมีรีสนยิมในการดมืไวน ์

และเป็นเมอืงทีใหญ่เป็นอันดับสองและตังอยู่รมิแม่นําโดรู และเมอืงนียังไดรั้บการขนึ

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยยเูนสโก ้ในปี ค.ศ.1996 อกีดว้ย นําท่านชมเมอืงมรดกโลก

ปอรโ์ต ้ชมยา่นจตัรุสักลางเมอืง Praça dos Liberdade ประกอบดว้ยอาคารสวยงาม

ทเีป็นททํีาการของธนาคารและโรงแรมและศาลาว่าการเมือง ชมสถานรีถไฟ São 

Bento ซงึภายในมกีารตกแต่งดว้ยกระเบอืงเขยีนสทีมีลีวดลายสนํีาเงนิ ทเีล่าเรอืงราว

ของชาวโปรตเุกส แวะถ่ายรูปกับโบสถ ์Sé de Porto ทเีกา่แกท่สีดุของเมอืง อายกุว่า
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พันปี โบสถแ์หง่นเีป็นทจัีดงานอภเิษกสมรสของกษัตรยิ ์João ท ี1 บดิาของเจา้ชายเฮนร ี

ผูบ้กุเบกิการเดนิเรอือันยงิใหญ่ของโปรตุเกส สรา้งอยูบ่นเนนิทสีามารถมองเห็นทวิทัศน์

ของเมอืง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง 

บา่ย 

 

 

นําท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสูเ่มอืงซาลามงักา (Salamanca) ในแควน้คาสตลีและ

เลออน ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน (เวลาทอ้งถนิชา้กว่าประเทศไทย 5 ชวัโมง 

และจะเปลยีนเป็น 6 ชวัโมงในวันท ี28 ตุลาคม 2561) ตังอยูบ่นทรีาบสงูรมิแมนํ่าตอรเ์มส 

เป็นเมอืงทมีคีวามสําคัญเนอืงจากเป็นศูนยก์ลางของการคา้ขายในสมัยโรมันเรอืงอํานาจ 

ปัจจบุนัเมอืงนไีดรั้บขนึเป็นมรดกโลกจากยเูนสโก ้ในปี ค.ศ. 1988 

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทพีกั  เขา้สูท่พีกั โรงแรม SALAMANCA FORUM หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี5 ซาลามงักา – เซอโกเบยี – เอาทเ์ลท – มาดรดิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นสูพ่ลาซ่า มายอร ์(La Plaza Mayor) ศูนยก์ลางของเมอืงทสีรา้งโดยศลิปะ

สไตลบ์าร็อค ทเีป็นเอกลักษณ์ของความรํารวยในยคุศตวรรษท ี16 -18 อสิระใหท้่านได ้

เดนิเล่นชมเมอืงตามอัธยาศัย  จากนันเดนิทางสูเ่มอืงเซอโกเบยี (Segovia) เมอืง

ทอ่งเทยีวอกีเมอืงหนงึของสเปน องคก์าร UNESCO ยงัไดข้นึทะเบยีนใหเ้มอืงนเีป็นเมอืง

มรดกโลกในปี 1985 ชมรางสง่นาํโรมนั (Acueducto de Segovia) ทสีรา้งขนึตังแต่

ศตวรรษท ี1 โดยไมม่กีารใชก้าวหรอืวัสดุเชอืมหนิแต่ละกอ้นแต่อยา่งใด จงึไดรั้บการยก

ยอ่งวา่เป็นสงิกอ่สรา้งทางวศิวกรรมโดยชาวโรมันทสํีาคัญทสีดุของสเปน และยังมสีภาพ

สมบรูณ์ทสีดุอกีดว้ย รางสง่นําประกอบขนึจากหนิแกรนติกว่า 25,000 กอ้น มคีวามยาว 

818 เมตร มโีคง้ 170 โคง้ จุดทสีูงทสีดุสูงถงึ 29 เมตร จุดเรมิตน้ของรางสง่นําน ีเรมิ

ตังแตน่อกเมอืง แลว้ลําเลยีงสง่นําเขา้มาในเมอืง รางสง่นําแห่งนีถอืไดว้่าเป็นสัญลักษณ์

ของเมอืงเซอโกเบยี และเป็นไฮไลทห์ลักของเมอืง นําท่านเดนิเล่นในเขตเมอืงเก่า ซงึ

เต็มไปดว้ยสนิคา้นานาชนดิตลอดสองขา้งทาง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง (หมหูนัสเปน) 

 นําทา่นสู ่Las Rozas Village Outlet อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่เลอืกซอืสนิคา้มกีวา่รอ้ย

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 จากนันนําท่านเดนิทางสูก่รุงมาดรดิ (Madrid)  เมอืง

หลวงของประเทศสเปน ตังอยูใ่จกลางแหลมไอบเีรยีน ในระดับความสงู 650 เมตร เป็น

มหานครอนัทันสมยัลํายคุ ทซีงึกษัตรยิฟิ์ลลปิท ี2 ไดท้รงยา้ยทปีระทับจากเมอืงโทเลโด

มาทนีี และประกาศใหม้าดรดิเป็นเมอืงหลวงใหม่ ยกเวน้ในชว่งประมาณปี ค.ศ. 1601-

1607 เมอืงมาดรดิไดช้อืวา่เป็นเมอืงหลวงทสีวยทสีดุแหง่หนงึในโลก และสงูสดุแหง่หนงึ
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ในยโุรป  

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทพีกั  เขา้สูท่พีัก โรงแรม NOVOTEL MADRID CAMPO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี6 มาดรดิ – โทเลโด – พลาซา่ มายอร ์– ชมโชวร์ะบาํฟลามนิโก ้

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโทเลโด (Toledo) เมอืงแหง่นตีังอยูท่างภาคกลางของประเทศ

สเปน องค์การยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้มอืงนีเป็นแหล่งมรดกโลกอกีดว้ย มทีัศนีภาพที

สวยงาม เนืองจากมแีม่นําเทกัส ไหลผ่านเมอืง นําท่านเขา้ชมมหาวหิารแหง่โทเลโด 

(Toledo Cathedral) เนอืงจากเป็นวหิารทใีหญ่เป็นอันดับ 2 ของสเปน รองจากวหิาร

เมอืงเซบญี่า ทสีรา้งตังแต่ศตวรรษท ี13  ความงดงามอลังการสไตลโ์กธกิ ภายในมหา

วหิารมกีารตกแตง่อยา่งงดงามวจิติรดว้ยไมแ้กะสลักและภาพสลักหนิออ่น 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย 

 

นําเวลาทา่นเดนิชมเมอืงทสีวยงามทสีดุแหง่หนงึของสเปน และมเีวลาใหท้่านหาซอืของ

ทรีะลกึในยา่นกลางเมอืงเป็นงานฝีมอืทรีูจ้ักกนัด ีคอืดาบและมดีเหล็กกลา้ นอกจากนยีงัมี

งานเซรามคิทกุประเภทใหท้า่นไดส้ะสมเป็นของประดับบา้นอกีดว้ย  

จากนันนําท่านเดนิกลับสูก่รุงมาดรดิ  เพอืนําท่านสู ่พลาซ่า มายอร ์(Plaza Mayor 

of Madrid) ใกลเ้ขตปเูอตา้เดลซอล หรอืประตูพระอาทติย ์ซงึเป็นจตุรัสใจกลางเมอืง 

นับเป็นจดุนับกโิลเมตรแรกของสเปน (กโิลเมตรทศีนูย)์ และยงัเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตด้นิ

และรถเมลท์ุกสาย นอกจากนยีังเป็นจุดตัดของถนนสายสําคัญของเมอืงทหีนาแน่นดว้ย

รา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่มากมาย นําท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปปันหมเีกาะตน้เชอร ี

(The bear and the cherry tree in Madrid) อนัเป็นสญัลักษณ์สําคัญอกีแหง่ของ

กรงุแมดรดิ 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวร์ะบําฟลามนิโก ้อนัเรา้ใจ 

อาหารพนืเมอืง (ขา้วผดัสเปน) 

ทพีกั  เขา้สูท่พีัก โรงแรม NOVOTEL MADRID CAMPO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี7 มาดรดิ – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ซงึตังอยูบ่นเนนิเขารมิฝังแมนํ่าแมน

ซานาเรส สวยงามโออ่า่อลังการไมแ่พพ้ระราชวังใดในทวปียโุรป พระราชวังหลวงแห่งนี

ถกูสรา้งในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหนิทังหลังในสไตลบ์าโรค โดยการผสมผสานระหวา่งศลิปะ

แบบฝรังเศสและอติาเลยีน ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆกว่า 2,830 หอ้ง ซงึนอกจากจะมกีาร

ตกแต่งอย่างงดงามแลว้ ยังเป็นคลังเก็บภาพเขยีนชนิสําคัญทวีาดโดยศลิปินในยุคนัน 

รวมทังสงิของมคี่าต่างๆอาท ิพัดโบราณ, นาฬกิา, หนังสอื, เครอืงใช,้ อาวุธ จากนันนํา
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ทา่นชมอทุยานหลวงทมีกีารเปลยีนพันธุไ์มท้กุฤดกูาล ชมอนุสาวรยีเ์ซอรแ์วนเตส กวเีอก

ชาวสเปนทตีังอยูเ่หนอือนุสาวรยีด์อนกโิฆเตใ้นสวนสาธารณะ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย 

 

นําท่านเทยีวชมกรุงแมดรดิ ทมีสีถาปัตยกรรมทสีวยงามอยู่มากมาย ทังอนุสาวรยีน์ําพุ

ไซเบเลส (The Cibeles Fountain) ตังอยู่ทจีตัุรสัรสัซเิบเลส (Plaza de 

Cibeles)  ซงึเป็นวงเวยีนสําคัญและสวยทสีดุแห่งหนงึของกรุงมาดรดิ  โดยบรเิวณน ีมี

อาคารสวยงามและสําคัญ ประจําอยู่ทัง 4 มุมไดแ้ก่ ธนาคารแห่งชาติสเปน,

กองบัญชาการทหารบก,ททํีาการใหญ่ไปรษณีย ์ประตูชัยอาคาล่า และศูนยวั์ฒนธรรม

ทวปีอเมรกิาโดยประตชูยัอาคาลา่ มาดรดิ (Splendid puerta de alcala) สรา้งขนึ

ในปี 1599 ประตูชัยแห่งนีสรา้งขนึเพอืถวายแด่พระเจา้ชารล์สท์ ี3 ตังตระหง่านทาง

ตะวันออกของใจกลางเมอืง ชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza de espana)  เพอืแวะ

ถา่ยรปูกบัอนสุาวรยีด์อนกโิฆเต ้(Donquixote) 

18.00 น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิบาราจัส  เพอืทําการเชค็อนิ และทําคนืภาษี (Tax Refund) 

22.05 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิเอมเิรสต ์เทยีวบนิท ีEK 144 

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

เวลา 07.45 น.*** 

วนัท ี8 ดไูบ – กรงุเทพฯ 

07.15 น. ถงึสนามบนิ เพอืรอเปลยีนเครอืง 

09.40 น. ออกเดนิทางตอ่ สายการบนิเอมเิรสต ์เทยีวบนิท ีEK 372 

***คณะเดนิทางวนัท ี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 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตวั 
ทา่นละ 

พักเดยีวเพมิ 
ทา่นละ 

10-17 ม.ิย. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 45,900.- 24,900.- 6,900.- 

05-12 ส.ค. 62 47,900.- 47,900.- 47,900.- 47,900.- 24,900.- 6,900.- 

02-09 ก.ย. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 45,900.- 24,900.- 6,900.- 

16-23 ก.ย. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 45,900.- 24,900.- 6,900.- 

30 ก.ย.-07 ต.ค. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 45,900.- 24,900.- 6,900.- 

14-21 ต.ค 62 46,900.- 46,900.- 46,900.- 46,900.- 24,900.- 6,900.- 

28 ต.ค.-04 พ.ย. 62 46,900.- 46,900.- 46,900.- 46,900.- 24,900.- 6,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทนีงัจะยนืยนัเมอืไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่นนั 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทาํการจองควิยนืวซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมอืไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ท ี 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครงั หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ 

5. การยนืวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีนัตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทงัแบบหมูค่ณะและ 

           ยนื รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ท ี

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นงัรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจาํตวั หรอืไม ่  
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          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชวัโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์งัหมด 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
1 คา่ตัวเครอืงบนิ ชนัประหยดั ( Economy Class) ทรีะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท)ี 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์ 

         ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหัก ณ ทจีา่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจดัทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นําหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชนิ,  คา่รักษาพยาบาล กรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวท่านเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสเปน (ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 

บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ  (16 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (24 ยโูร) 
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เงอืนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ 

 

ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืวซีา่ 
 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทูตงา่ยขนึ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยนืวีซา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพอืวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทคี่อนขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรอืงการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทตีนพํานัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยนืคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม ่และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนอืงจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยงิในการยนืคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทใีสป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนันๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนีงับนเครอืงบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัวเครอืงบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเก็บค่ามัดจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แต่ทา่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที

เกดิขนึจรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นังท ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้มีรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(นําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให ้

ทนัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีชค็อนิเทา่นัน 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทังหมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 

5.     บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บค่าใช้จ่ายทงัหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนท ีบรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.    กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซงึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายทีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามท ีสถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียนืวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รอืมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ / ค่ามัดจําตัวเครอืงบนิ 

หรอืคา่ตัวเครอืงบนิ (กรณอีอกตัวเครอืงบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทกีรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8.  กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ  ไม่คนืค่าทวัร์

ทงัหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท ีไมว่่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั 
 

1. เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว (Single) ,หอ้งคู ่

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

โรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบั

เสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูตํิา 

3. กรณทีมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักใน

เมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทมีลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบนํา ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่ง 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สเปน)  

ใชเ้วลาทําการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยนืประมาณ 15 วนัทาํการ  

ยนืวซีา่แสดงตนทศีนูยย์นืวซีา่ BLS International 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยนืวซีา่ หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
                                                                                        

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ** 
                                                                                                                    

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยนืขอวซีา่จะมเีงอืนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพมิเตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยนืขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนรีวมไปถงึผู ้

เดนิทางทถีอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นวิ จํานวน 2 ใบ (พนืหลัง

ขาวเท่านัน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุเงนิฝาก ออม

ทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา 

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 30 วนั กอ่นวนัยนืวซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทมีไีม่

ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชแีจง         

3.2  กรณีเปลยีนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบัญชมีาทังสองเลม่ (ทังเลม่เกา่ –เลม่
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ใหม)่ 

3.3  หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดชอื-สกลุ ใหต้รงตาม

หนา้พาสปอรต์ ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกันกับบัญชอีอมทรัพยใ์นขอ้ 3.1 

3.4 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.4. 1ตอ้งทํา BANK GUARANTEE ทอีอกจากทางธนาคารเทา่นัน ฉบับภาษาอังกฤษ โดย

ระบชุอืเจา้ของบัญช ี (บคุคลทอีอกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชอื – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และ

บคุคลทเีจา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้ (ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชอื – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

กรณุายนืขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้นืไดไ้มเ่กนิ 30 วนั 

หลังจากธนาคารออกให ้  

     3.4.2ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทอีอกคา่ใชจ้า่ย และตอ้ง

เป็นบญัชเีดยีวกนั กบัทอีอก BANK GUARANTEE 

     3.4.3. ตอ้งทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทมีกีารชแีจงความสมัพันธอ์กีหนงึฉบับ (Sponsor Letter) 

     3.4.4.ตอ้งใชส้ตูบิตัรเทา่นัน ในกรณีเป็น พอ่ แม ่ ลกู เพอืเชอืมโยงความสมัพันธร์ะหวา่งผูอ้อก

คา่ใชจ้า่ยใหแ้ละผูเ้ดนิทาง ไมว่า่จะอายเุทา่ไหรก็่ตาม หรอืใชท้ะเบยีนสมรสในกรณีสาม-ีภรรยา ที

แตง่งานจดทะเบยีน  
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน ีกองทนุ และสลากออมสนิ** 
 

4. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ท ีโฉนดทดีนิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเรมิทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทอีอกจากสถาบันทกํีาลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 
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- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุากวา่ 20 ปีและในกรณีออกคา่ใชจ่า่ยใหพ้อ่ แม ่หรอื พอ่ แม ่ออก

คา่ใชจ้า่ยให)้ 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลยีน)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์ ทไีมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางไปกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุาํกวา่ 20 ปี บดิา-มารดาลงชอืรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทสีถานทตูดว้ย ทังสองทา่น (เฉพาะควิเดยีวเท่านัน) 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน 

 

เอกสารยนืวซี่าอาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพมิเตมิ 

 
แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยนืวซีา่เชงเกนประเทศสเปน 

 
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนอืงจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชอื – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 

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

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….………………………………. 
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3. ชอืตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….……………… 

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

5. สถานทเีกดิ (จังหวดั) ………………………………………………………………………….………………  

6. ประเทศทเีกดิ…………………………………………………………………….………………….………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ...........................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน……….………….…….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อนืๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชอืตัว นามสกลุ ทอียู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทอียูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

……………………………………………………………………………รหัสไปรษณยี…์…………………… 

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

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสอืผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชอืบรษัิทหรอืรา้นคา้ ทอียู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชอื ทอียูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทเีคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทผีา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้งัแตว่ันท.ี.............................ถงึวนัท.ี............................................. 

15. เคยถกูพมิพล์ายนวิมอืเพอืการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น ี

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัท ีหากทราบ)......................................... 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 
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16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้นืออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุอื ............................................    

สงิทชีว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สงิทชีว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทพัีกทมีผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ทพัีกลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทังหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อนืๆ (โปรดระบ)ุ     อนืๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใดๆทงัสนิ 

ทงันบีรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั 

 

 

 

 

 

 

 


