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        เยือนแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดที่เป็นปลายด้านตะวันตกสุดของทวีปยุโรป ชมความงามของ

มหาวิทยาลัยโกอิมบรา(Coimbra University) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก   ชม

เมืองปอร์โต้ (Porto) แหล่งไวน์ชั้นดีและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้  ตื่นตากับรางส่งน ้า

โรมัน (Acueducto de Segovia) ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 ที่เมืองซาลามังกา (Salamanca)  ช้อป

ปิ้งสนุกๆที่ Las Rozas Village Outlet เข้าชมมหาวิหารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) เป็นวิหารที่

โปรตุเกส  สเปน 

8 วัน 5 คืน                            
โดยสายการบินลุฟต์ฮันซ่า (LH)      
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ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสเปน พักโรงแรมแบบเต็มอิ่ม 2 คืน ที่กรุงมาดริด(Madrid) อร่อยกับหมูหันสเปน และ

ข้าวผัดสเปน และพลาดไม่ได้กับการชมโชว์ระบ าฟลามินโก้ อันเร้าใจ 

 

ก้าหนดการเดินทาง   11-18  พค. 2559 

  1-8 , 8-15 , 15-22 , 22-29  มิ.ย. 2559   

                                     

วันแรกของการเดินทาง          กรุงเทพฯ – แฟรงเฟิร์ต 

20.00 น. 
 

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์

สายการบินลุฟต์ฮันซ่า พบเจ้าหน้าที่ที่จะคอยอ านวยความสะดวกใหก้ับท่าน 

 

23.00 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินลุฟต์ฮันซ่า เที่ยวบินที ่LH 773  

วันที่สองของการเดินทาง        แฟรงเฟิร์ต – ลิสบอน 

06.00 น. ถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากร 

 

09.15 น. ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินลุฟต์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH1166  

11.15 น. ถึงสนามบินลิสบอน ประเทศโปรตุเกส (Portugal) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่า

ประเทศไทย 5 ชั่วโมง) ผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร น้าท่าน

บันทึกภาพกับอนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอร่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการ

ครบ 500 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของเจ้าชายเฮนร่ี เดอะเนวิเกเตอร์ แวะถ่ายรูป

กับหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดิมสร้างไว้กลางน้ าเพื่อเป็นป้อม

รักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเข้าออก เป็นจุดเร่ิมต้นของการเดินเรือออกไปส ารวจ 

และค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา นักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกหน่ึง

สถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ที่สวยงาม เข้าชมมหาวิหารเจอโร นิ

โม (Jeronimos Monastry) ที่สร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่ วาสโกดากามา ที่

เดินทางสู่อินเดียเป็นผลส าเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอันเยี่ยมยอดของ

งานสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่ามานูเอลไลน์ (Manueline) ใช้เวลาก่อสร้าง

ทั้งสิ้นถึง 70 ปี จึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ และได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้

ว่าให้เป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage)  

 

ค้่า รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  

 น าเข้าสู่ที่พกั โรงแรม HOLIDAY INN LISBON HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่สามของการเดินทาง          ลิสบอน – แหลมโรกา – ซินทรา – ฟาติมา – โกอิมบรา  

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันพาท่านเดินทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดที่เป็นปลายด้าน

ตะวั นตกสุ ดของทวีปยุ โ รป  ซ่ึ งท่ านสามา รถ ซ้ือ ใบประกาศนียบัตร 

(Certificate) เป็นที่ระลึกในการมาเยือน ณ ที่แห่งน้ี จากน้ันเดินทางสู่เมือง    

ซินทรา (Sintra) อีกหน่ึงเมืองตากอากาศยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เป็นที่ตั้ง

ของพระราชวังที่สวยงามที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก 

ความร่มร่ืนของเขตอุทยานเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดของชาวเมือง เป็นอีก

เมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่ค่อนข้างมีความโดดเด่นของแคว้นแกรนด์ลิสบอน 

ประเทศโปรตุเกส  

ระยะทาง 40 กม. 

เวลาการเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 

 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองฟาติมา (Fatima) ซึงเป็นอีกเมืองหน่ึงที่มีความส าคัญ

ของคริสต์ศาสนิกชน น าท่านเข้าชมโบสถ์แม่พระฟาติมา (The Lady of 

Fatima Basilica) ซ่ึงเป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก ก่อสร้างในปี 1928 – 1953 ชม

รูปปั้นพระแม่มารี ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นหน่ึงในหลายเส้นทางของ

คริสต์ศาสนิกชนในการแสวงบุญ ที่มีความเชื่อว่าพระแม่มารีได้เคยปรากฏตัวให้

เด็กน้อย 3 คนได้เห็นเป็นคร้ังแรกที่แอบหลบภัยสงครามโลกคร้ังที่ 1 และได้บอก

กับเด็กทั้งสามคนถึงเหตุผลที่พระองค์ลงมาจากสวรรค์ เพื่อให้ลูเซีย ได้บันทึกไว้

ถึงค าท านายและค าสอนของพระแม่มารี ซ่ึงเหตุการณ์ต่างๆที่ลูเซียได้บันทึกไว้ก็

ล้วนเป็นความจริงที่ปรากฏข้ึนมาภายหลัง น าท่านเดินทางสู่เมืองโกอิมบรา 

(Coimbra) อีกเมืองหน่ึงที่ส าคัญของโปรตุเกส ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือแม่น ้า

มอนเดโก (Mondego) ซ่ึงสมัยถูกปกครองโดยอาณาจักรโรมันได้รับการเรียก

ขานว่า เอมีเนียม และได้ถูกยึดครองโดยชาวแขกมัวร์ ในปี ค.ศ.711 และเป็น

เมืองที่เชื่อมการค้าระหว่างชาวคริสตท์างเหนือและชาวมุสลมิทางใต ้จนในปี ค.ศ.

1064 กษัตริย์เฟอร์ดินัลที่ 1 แห่งลีออน ได้รบชนะแขกมัวร์และปลดปล่อยเมือง

โกอิมบรา น าชมมหาวิทยาลัยโกอิมบรา(Coimbra University) ซ่ึงเป็น

มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ก่อตั้งในปี ค.ศ.1290 แต่ก็ถูก

เปลี่ยนเป็นพระราชวังหลวง (Coimbra Royal Palace) โดยกษัตริย์ คิงส์

จอห์นที่ 3 ในปี ค.ศ.1537 ซ่ึงยังคงศิลปะสไตล์บาร็อคที่สวยงาม 

 

ระยะทาง 144 กม. 

เวลาการเดินทาง 

ประมาณ 2 ชม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 81 กม. 

เวลาการเดินทาง 

ประมาณ 1 ชม. 

 

 

ค้่า รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง  
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 น าเข้าสู่ที่พกั โรงแรม TRYP HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วันที่สี่ของการเดินทาง                  โกอิมบรา – ปอร์โต้ – ซาลามังกา  

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองปอร์โต้ (Porto) ทางเหนือของประเทศโปรตุเกส 

เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงถึง “ไวน์ปอร์โต้” ซ่ึงเป็นแหล่งไวน์ชั้นดีของคนที่มีรสนิยมใน

การดื่มไวน์ และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองและตั้งอยู่ริมแม่น้ าโดรู และเมืองน้ี

ยังได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้ ในปี ค.ศ.1996 อีกด้วย น า

ท่านชมเมืองมรดกโลกปอร์โต้ ชมย่านจัตุรัสกลางเมือง Praça dos 

Liberdade ประกอบด้วยอาคารสวยงามที่เป็นที่ท าการของธนาคารและโรงแรม 

และศาลาว่าการเมือง ชมสถานีรถไฟ São Bento ซ่ึงภายในมีการตกแต่งด้วย

กระเบื้องเขียนสีที่มีลวดลายสีน้ าเงิน ที่เล่าเร่ืองราวของชาวโปรตุเกส แวะถ่ายรูป

กับโบสถ์ Sé de Porto ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง อายุกว่าพันปี โบสถ์แห่งน้ีเป็นที่

จัดงานอภิเษกสมรสของกษัตริย์ João ที่ 1 บิดาของเจ้าชายเฮนร่ี ผู้บุกเบิกการ

เดินเรืออันยิ่งใหญ่ของโปรตุเกส สร้างอยู่บนเนินที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของ

เมือง  

ระยะทาง 117 กม. 
 

เวลาการเดินทาง 
 

ประมาณ 1.30 ชม. 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  

บ่าย น าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมืองซาลามังกา (Salamanca) ในแคว้นคา

สตีลและเลออน ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน ตั้งอยู่บนที่ราบสูงริมแม่น้ า

ตอร์เมส เป็นเมืองที่มีความส าคัญเน่ืองจากเป็นศูนย์กลางของการค้าขายในสมัย

โรมันเรืองอ านาจ ปัจจุบันเมืองน้ีได้รับข้ึนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ ในปี ค.ศ. 

1988 น้าท่านสู่พลาซ่า มายอร์ (La Plaza Mayor) ศูนย์กลางของเมืองที่

สร้างโดยศิลปะสไตล์บาร็อค ที่เป็นเอกลักษณ์ของความร่ ารวยในยุคศตวรรษที่ 

16 -18 อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย  

ระยะทาง 331 กม. 
 

เวลาการเดินทาง 
 

ประมาณ 3.30 ชม. 

 

ค้่า รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  

 น าเข้าสู่ที่พกั โรงแรม GRAN HOTEL CORONA SOL หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้าของการเดินทาง           ซาลามังกา – เซอโกเบีย – เอาท์เลท – มาดริด 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหน่ึงของ

สเปน องค์การ UNESCO ยังได้ข้ึนทะเบียนให้เมืองน้ีเป็นเมืองมรดกโลกในปี 

 
ระยะทาง 179 กม. 

 
เวลาการเดินทาง 

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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1985 ชมรางส่งน ้าโรมัน (Acueducto de Segovia) ที่สร้างข้ึนตั้งแต่

ศตวรรษที่ 1 โดยไม่มีการใช้กาวหรือวัสดุเชื่อมหินแต่ละก้อนแต่อย่างใด จึงได้รับ

การยกย่องว่าเป็นสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันที่ส าคัญที่สุดของสเปน 

และยังมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดอีกด้วย รางส่งน้ าประกอบข้ึนจากหินแกรนิตกว่า 

25,000 ก้อน มีความยาว 818 เมตร มีโค้ง 170 โค้ง จุดที่สูงที่สุดสูงถึง 29 เมตร 

จุดเร่ิมต้นของรางส่งน้ าน้ี เร่ิมตั้งแต่นอกเมือง แล้วล าเลียงส่งน้ าเข้ามาในเมือง 

รางส่งน้ าแห่งน้ีถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซอโกเบีย และเป็นไฮไลท์หลัก

ของเมือง น าท่านเดินเล่นในเขตเมืองเก่า ซ่ึงเต็มไปด้วยสินค้านานาชนิดตลอด

สองข้างทาง 

 

ประมาณ 2 ชม. 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (หมูหันสเปน)  

 น าท่านสู่ Las Rozas Village Outlet อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเลือกซ้ือสินค้ามี

กว่าร้อยร้านค้า อาทิ เช่น Amani, Barbour, Coach, Diesel, Furla, Onisuka 

Tiger,Polo Ralph lauren, Hugo Boss, Samsonite, Camper, Burbury, 

Superdry, Tag Heuer, Bvlgari, Calvin Klein ฯลฯ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่

กรุงมาดริด (Madrid)  เมืองหลวงของประเทศสเปน ตั้งอยู่ใจกลางแหลมไอบี

เรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัยล้ ายุค ที่ซ่ึงกษัตริย์ฟิล

ลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาที่น่ี และประกาศให้มาดริดเป็น

เมืองหลวงใหม่ ยกเว้นในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมืองมาดริดได้ชื่อว่า

เป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก และสูงสุดแห่งหนึ่งในยุโรป  

ระยะทาง 76 กม. 

เวลาการเดินทาง 
  ประมาณ 1 ชม. 

 

 

 

 

ระยะทาง 26 กม. 

เวลาการเดินทาง 
  ประมาณ 30 นาท ี

 

ค้่า รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  

 น าเข้าสู่ที่พกั โรงแรม NOVOTEL PUENTE DE LA PAZ HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่หกของการเดินทาง            มาดริด – โทเลโด – พลาซ่า มายอร์ – ชมโชว์ระบ้าฟลามินโก้ 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด (Toledo)  เมืองแห่งน้ีตั้งอยู่ทางภาคกลางของ

ประเทศสเปน องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองน้ีเป็นแหล่งมรดกโลกอีกด้วย มี

ทัศนีภาพที่สวยงาม เน่ืองจากมีแม่น้ าเทกัส ไหลผ่านเมือง น าท่านเข้าชมมหา

วิหารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) เน่ืองจากเป็นวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 

2 ของสเปน รองจากวิหารเมืองเซบีญ่า ที่สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 13  ความงดงาม

อลังการสไตล์โกธิก ภายในมหาวิหารมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรด้วยไม้

แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน  

 

ระยะทาง 70 กม. 

เวลาการเดินทาง 
  ประมาณ 40 นาท ี
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เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ข้าวผัดสเปน)  

 น าเวลาท่านเดินชมเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหน่ึงของสเปน และมีเวลาให้ท่านหา

ซ้ือของที่ระลึกในย่านกลางเมืองเป็นงานฝีมือที่รู้จักกันดี คือดาบและมีดเหล็กกล้า 

นอกจากน้ียังมีงานเซรามิคทุกประเภทให้ท่านได้สะสมเป็นของประดับบ้านอีกด้วย  

จากน้ันน าท่านเดินกลับสู่กรุงมาดริด  เพื่อน าท่านสู่ พลาซ่า มายอร์ (Plaza 

Mayor of Madrid) ใกล้เขตปูเอต้าเดลซอล หรือประตูพระอาทิตย์ ซ่ึงเป็น

จตุรัสใจกลางเมือง นับเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย์) และ

ยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดินและรถเมล์ทุกสาย นอกจากน้ียังเป็นจุดตัดของถนน

สายส าคัญของเมืองที่หนาแน่นด้วยร้านค้าและห้างสรรพสินค้าใหญ่มากมาย น า

ท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นหมีเกาะต้นเชอร่ี (The bear and the cherry 

tree in Madrid) อันเป็นสัญลักษณ์ส าคัญอีกแห่งของกรุงแมดริด 

ระยะทาง 75 กม. 

เวลาการเดินทาง 
  ประมาณ 1 ชม. 

 

ค้่า รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์ระบ้าฟลามินโก้ อันเร้าใจ 

อาหารพื นเมือง 

 

 เข้าสูท่ี่พัก ณ โรงแรม NOVOTEL PUENTE DE LA PAZ HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง             มาดริด – แฟรงเฟิร์ต  

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเข้าชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) ซ่ึงตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่ง

แม่น้ าแมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังใดในทวีปยุโรป 

พระราชวังหลวงแห่งน้ีถูกสร้างในปี ค.ศ. 1738 ด้วยหินทั้งหลังในสไตล์บาโรค 

โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้อง

ต่างๆกว่า 2,830 ห้อง ซ่ึงนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็นคลัง

เก็บภาพเขียนชิ้นส าคัญที่วาดโดยศิลปินในยุคน้ัน รวมทั้งสิ่งของมีค่าต่างๆอาทิ 

พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เคร่ืองใช้, อาวุธ จากน้ันน าท่านชมอุทยานหลวงที่

มีการเปลี่ยนพันธุ์ไม้ทุกฤดูกาล ชมอนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปนที่

ตั้งอยู่เหนืออนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้ในสวนสาธารณะ 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

บ่าย น าท่านเที่ยวชมกรุงแมดริด ที่มีสถาปตัยกรรมที่สวยงามอยู่มากมาย ทั้งอนุสาวรีย์

น ้าพุไซเบเลส (The Cibeles Fountain) ตั้งอยูท่ีจ่ัตุรัสรัสซิเบเลส (Plaza 

de Cibeles)  ซ่ึงเป็นวงเวยีนส าคญัและสวยทีสุ่ดแห่งหน่ึงของกรุงมาดริด  โดย

บริเวณน้ี มีอาคารสวยงามและส าคญั ประจ าอยู่ทั้ง 4 มมุได้แก่ ธนาคารแห่งชาติ
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สเปน,กองบญัชาการทหารบก,ที่ท าการใหญ่ไปรษณีย์ ประตูชัยอาคาลา่ และศูนย์

วัฒนธรรมทวปีอเมริกาโดยประตูชัยอาคาลา่ มาดริด (Splendid puerta de 

alcala) สร้างข้ึนในปี 1599 ประตูชัยแห่งน้ีสร้างข้ึนเพือ่ถวายแด่พระเจา้ชาร์ลสท์ี ่

3 ตั้งตระหง่านทางตะวันออกของใจกลางเมอืง ชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza 

de espana)  เพื่อแวะถา่ยรูปกับอนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้ (Donquixote)  

14.00 น. น าเดินทางสู่สนามบินบาราจัส เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax 

Refund) และเลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

 

17.45 น. เดินทาง โดยสายการบินลุฟต์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH 1115  

วันที่แปดของการเดินทาง             แฟรงเฟิร์ต – กรุงเทพฯ 

20.20 น. ถึงสนามบินแฟรงเฟิรต์ เพือ่รอเปลี่ยนเคร่ือง  

22.15 น. ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินลุฟต์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH 772      

14.25 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบนิสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ  

(ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท้าการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่

เมืองนั นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการ

ปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม) 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกดิจากเหตุสดุวิสัยที่ทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ข้าเมือง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทาง หาก

ท่านถกูปฏเิสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบลว่งหนา้ 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

4. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  

จะแจ้งให้ทา่นทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

5. เม่ือท่านท้าการซื อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและ

ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว 

ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครั ง มฉิะนั นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จา่ยใดๆ ทั งสิ น 
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โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่งหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคา้นึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส้าคัญ 

                          โปรแกรม :  โปรตุเกส – สเปน 

8 วัน 5 คืน 

โดยสายการบินลุฟต์ฮันซ่า  (LH) 
 

ก้าหนดการเดินทาง             11-18 พ.ค. / 1-8 / 8-15 / 15-22 / 22-29 มิ.ย. 2559                            

อัตราค่าบริการ ราคา 

ผู้ใหญ่ พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาทา่นละ 55,900.- 

ผู้ใหญ่ พกั 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 55,900.- 

พักห้องเด่ียว เพิ่มทา่นละ 5,900.- 

เดก็ (อายุไมเ่กิน 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 55,900.- 

เดก็ (อายุไมเ่กิน 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน (กรุณาอ่านข้อมูล

เพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก) 
55,900.- 

ในกรณีไม่ใช้ต๋ัวเคร่ืองบิน ลดท่านละ  20,000.- 

ในกรณีทมีีวีซา่แล้วหรือด้าเนินการย่ืนวซี่าเอง 3,200.- 

ชั นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เร่ิมต้นที่ท่านละ 

(ราคาสามารถยืนยันได้กต่็อเมื่อที่น่ัง confirm เท่านั น) 
120,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต้่ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไมม่ีเตียงเสริม ** 

             

อัตราค่าบริการนี รวม 

1. ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยูต่่อ 

จะต้องไมเ่กินจ านวนวัน และอยู่ภายใต้เงือ่นไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  

4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา่ 

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานทีท่่องเที่ยวตามรายการ 
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7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล(หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจา้หน้าที่) 

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื อประกันการเดินทางส้าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

- เบี ยประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบี ยประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8. มัคคเุทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง  

 9.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเชงเก้น 

10. คา่ทิปพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 

อัตรานี ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จา่ยส่วนตวั อาทเิช่น  ค่าเคร่ืองดื่มทีส่ั่งพิเศษ , คา่โทรศัพท ์, ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง,            

ค่าน้ าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บปว่ยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเปา๋เดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

4. ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณทีี่สายการบินมีการปรบัขึ นราคา 

5. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย  (โดยมาตรฐาน 2 ยโูร ต่อคน ต่อวัน : 8 x 2 = 16 ยูโร) 

6. ค่าบริการยกกระเปา๋ในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรพัย์สินด้วยตัวท่านเอง 

เงื่อนไขการจอง 
1. ช าระเงินมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบญัชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อได้รับ 

     เงินมัดจ้าแล้วเท่านั น 

2.  ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มอีายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวีซ่า ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส้าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษทัขออนุญาติยกเลกิการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 

3. เมือ่ได้รับการยืนยันวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลูกคา้จัดเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าได้ทันที 

4. หากท่านที่ต้องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ทา่นตดิตอ่เจา้หน้าที่  

    ก่อนออกบัตรโดยสารทกุคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่รับผิดชอบ 
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    คา่ใช้จ่ายทีเ่กดิข้ึน 

  5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน  

      รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจา้หน้าที่ 

7. หากในคณะของท่านมีผูต้้องการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่

สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งให้การดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะ

ทัวร์ทั้งหมด 

เงื่อนไขการช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ้าเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริงเหต 

ข้อมูลเบื องต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนขอวีซ่า 

 
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มใิช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยใหก้าร

พิจารณา ของสถานทูตงา่ยข้ึน 

2. กรณีท่านใดตอ้งใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวซ่ีา หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ทา่นตอ้งแจ้งให้ทาง

บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่

ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมตัิวีซ่าได้  

3. ส าหรับผูเ้ดินทางที่ศกึษาหรือท างานอยูต่่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรือศกึษาอยูเ่ทา่น้ัน 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ ากวา่ 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต่ ากวา่ 6 เดือน 

ผู้เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเกา่ ใหก้ับทาง

บริษัทด้วย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเปน็ประโยชน์อย่างย่ิงในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวน

หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือวา่งส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่ปกหนังสือเดินทาง

น้ันๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน

เล่ม 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน 
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1.   ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากทา่นยกเลิกทวัร์ ไมว่่าจะด้วย 

      สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเกบ็คา่มัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แต่สายการบินและชว่งเวลาเดินทาง   

2.   หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ทา่นไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บ 

      ค่าใช้จา่ยตามทีเ่กดิข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างน้อย 

3.   น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผู้ที่จะน่ังตอ้งมีคณุสมบัตติรงตามที่สายการบนิ 

      ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญัหา เช่น   

      สามารถเปดิประตฉูุกเฉนิได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ทีม่ีปญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย  

      และอ านาจในการให้ทีน่ั่ง Long leg ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหน้าทีเ่ชค็อินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทา่น้ัน 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 

1. แจ้งยกเลิกภายใน   45 วันกอ่นเดินทาง  เก็บค่าใช้จา่ย ท่านละ 10,000 บาท 

2. แจ้งยกเลิกภายใน   30 วันกอ่นเดินทาง  เก็บค่าใช้จา่ย ท่านละ 20,000 บาท 

3. แจ้งยกเลิกนอ้ยกว่า 20 วันกอ่นเดินทาง  เก็บค่าใช้จา่ย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์ 

4. แจ้งยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคา่ใช้จ่ายทั้งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท้าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ้านวนที่บริษัทฯก้าหนดไว้ (30ท่านขึ นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัท

และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณเีจบ็ปว่ย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ

เลือ่นการเดินทางของทา่นไปยังคณะต่อไปแตท่ั้งน้ีท่านจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

 

7. กรณียื่นวซี่าแลว้ไม่ได้รับการอนุมัติวซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระคา่ทวัร์หรือมดัจ า

มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและคา่บริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน 

หรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณวีีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม่คืนค่าทัวร์

ทั งหมด    

9. กรณวีีซ่าผา่นแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางทา่นอื่นในกลุม่โดนปฏิเสธ   วีซ่า หรือไม่ว่า

ด้วยสาเหตุใดๆกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัเก็บค่าใช้จา่ยจริงที่เกิดข้ึนแล้วกบัทา่นเป็นกรณีไป 
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10. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่เหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั งหมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท้าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว 

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่าง

ประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั นกัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่ีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้า

พัก 3 ทา่น อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความ

จ้าเป็นต้องแยกห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมนั นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษทั

ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณทีีอ่าจมกีารแยกห้องพัก 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มี

อุณหภูมติ่ า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมอืงเต็ม บริษัทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเ่ป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัต และ

ไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวีซา่เชงเก้น (สเปน)  

*** ยื่นวซี่าเด่ียวแสดงตนที่สถานทูต *** 

ใช้เวลาท้าการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันท้าการ  

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคาร 

                                                                               

1.  หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมหีน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุ

การใช้งานเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทางกลบั หนังสือเดินทางห้ามช้ารุดหรือมกีาร

ขีดเขียนใดๆภายในเล่มภายในเล่ม   (ส าหรับทา่นทีม่ีหนังสือเดินทางเล่มเกา่ กรุณาน ามาประกอบการยื่น     

วีซ่าด้วย  เพือ่ความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)  
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2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีน้าตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว (สัดส่วนใบหน้าโดยละเอียด

ใบหน้าสูง 3 ซม. วัดจากหน้าผากถึงคาง*** จ านวน 2 ใบ  พื นหลังสีขาว

เท่านั น ถา่ยไว้ไม่เกิน 6 เดอืน เป็นรูปที่ถา่ยจากร้านถา่ยรูปเท่าน้ัน ห้ามสวม

แว่นตาหรือเคร่ืองประดับ , ต้องไมเ่ป็นรูปสต๊ิกเกอร์ และกรุณาเขียนชือ่-

นามสกลุตวับรรจงไวด้้านหลงัรูปและประกบดา้นหน้าของรูปเข้าหากัน (อย่าให้รูป

เลอะหมกึและอยา่ให้รูปมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑูตจะไม่รับรูปแบบนี้ 

ท่านอาจจะตอ้งถา่ยใหม ่

3. ส้าเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน/ หรือ ส้าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน) 

4. หลักฐานการเงิน กรณีผูเ้ดินทางออกค่าใช้จา่ยเอง 

4.1    ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์ส่วนตัวของผู้เดินทาง ถ่ายส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดือน ปรับยอดอัพเดท

ไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า  และบัญชตี้องมคีรบทุกเดอืน   *** ไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 

และบัญชีฝากประจา้*** ในกรณีที่มีไมค่รบ 6 เดอืน ให้ขอเป็น STATEMENT พร้อมท าจดหมายชี้แจง 

และ  BANK CERTIFICATE (ใช้ทั งสองอยา่ง) 

4.2    กรณีเปลี่ยนสมดุบญัชีเป็นเล่มใหม่ กรุณาถ่ายส าเนามาทั้งสองเล่ม เล่มเกา่และเลม่ใหม่) 

4.3  หนังสือรับรองการเงนิจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ต้องสะกดช่ือ-สกุล ให้ตรงตามหน้า

พาสปอร์ต) ออกมาไม่เกนิ 1 เดือน ต้องเป็นบญัชเีดยีวกันกับบัญชีออมทรัพย์ในข้อ 4.1 

5. หลักฐานการเงิน กรณีทีผู่้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ท่านสามารถถา่ยส าเนา Bank statement 

หรือ สมุดบญัชีออมทรัพย์ ของผู้ออกค่าใช้จ่าย ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมกบั BANK CERTIFICATE 

หรือ BANK GUARANTEE ต้องสะกดชื่อ-สกุล ใหต้รงตามหน้าพาสปอร์ต ทั้งผู้รับรอง และ ผู้ถูกรับรอง 

กรุณายื่นขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาด าเนินงานประมาณ 3 วัน BANK CERTIFICATE หรือ BANK 

GUARANTEE มีอาย ุ 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า  (การรับรองคา่ใช้จ่ายใหก้ัน ผู้รับรอง และ ผู้ถกูรับรอง

จะต้องมคีวามสัมพันธ์ในเครือญาตกิัน โดยต้องมเีอกสารระบุความสัมพันธป์ระกอบการยื่นขอวีซ่า) 

            5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายใหก้ัน ตอ้งท าหนังสอืรับรองค่าใช้จา่ยชี้แจง (Sponsor Letter)  

6. หลักฐานการทา้งาน(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจบุันเท่านั น)   

6.1 กรณเีป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างานจากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดอืน, วันเร่ิมท างาน

และช่วงเวลาที่อนุมตัิให้ลาหยุด   ระบวุ่าเดินทางไป Europe เท่านั นไม่ต้องระบุช่ือประเทศและ

ต้องมีอายุ 1 เดือนก่อนยืน่วีซ่า ต้องสะกดให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 

6.2 กรณเีจ้าของกิจการ ส าเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทาง

เป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองส าเนาและประทับตราบริษัทฯ (คัดลอกไม่เกิน 3 เดือน) 

พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ ต้องสะกดให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 

6.3 กรณเีป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชห้นังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่ก าลังศกึษาอยู ่
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เท่าน้ัน  (สถานทูตไม่รบัเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอมและต้องมีอาย ุ 1 

เดือนก่อนยื่นวีซ่า)     ช่ือ-สกุลต้องสะกดให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 

7 กรณทีี่เด็กอายุต้่ากวา่ 20 ป ีขอส้าเนาสูติบัตร  

กรณเีด็กไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง 

(กรุณาขอ 2 ฉบบั เพื่อส้าหรับยื่นวีซ่า 1 ฉบับ และอีก 1 ฉบบั รบกวนเตรียมมาวันเดินทางสา้หรับ

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน)  

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องไปขอหนังสือยิมยอมมาจาก

ทางอ าเภอเพื่อยิมยอมใหบ้ตุรเดินทางไปตา่งประเทศ พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ รวมถึงแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบดิา  โดยบิดาจะต้องไปขอหนังสือยิมยอมมาจากทาง

อ าเภอเพื่อยิมยอมให้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศ พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ รวมถึงแนบส าเนาบตัร

ประชาชนหรือหน้าพาสปอร์บิดามาด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั งกับบิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะต้องไปขอหนังสือยิมยอมมาจากทาง

อ าเภอเพื่อยิมยอมให้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศ พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ โดยหนังสอืยิมยอมจากทาง

อ าเภอต้องระบุวา่ให้บตุรเดินทางไปกับใคร รวมถึงแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแก่บตุรดว้ย  

- กรณเีด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลังโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใด

เป็นผู้ดูแลบตุรแต่เพียงผู้เดยีว พร้อมฉบบัแปลภาษาอังกฤษ 

- กรณเีด็กอายุต้่ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร้อมท่านใดทา่นหน่ึงเดินทาง

มาสัมภาษณ์กับบตุรที่สถานทูตด้วย (เฉพาะควิเดี่ยวเทา่น้ัน) 

8 กรณีสมรสแล้ว ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาใบหย่า หรือ ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชวีิต)   

พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

9 เบอร์มือถือที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมอีเมล ์

10 กรุณากรอกข้อมูลภาษาไทยตามแบบฟอร์มที่แนบมาอยา่งละเอียด เพราะทางบริษัทต้องน าข้อมูลของท่าน

ไปกรอกเอกสารของทางสถานฑูต  ถา้ข้อมูลผดิพลาด ท่านอาจจะถกูปฏิเสธวีซ่าได้ 

11 ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค้าร้องขอวีซ่าเท่านั น 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิ่มเติม

ได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 
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แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซำ่เชงเกนประเทศสเปน 
 

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 
 
ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 
 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….…………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….………………………………. 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….……………… 
4. วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………….……………………….. 
5. สถานท่ีเกิด (จังหวัด) ………………………………………………………………………….………………  
6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………….………………….………… 
7. สัญชาติปัจจุบัน ...................................สัญชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบัน……….………….…….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                       แต่งงาน (จดทะเบียน)           แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หย่า         แยกกันอยู่                          หม้าย 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอ านาจปกครอง/ดูแล
ผู้เยาว์ 

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

11. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ขอ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

    หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.................................................................อีเมล............................................. 
12. อาชีพปัจจุบัน........................................................................................................ 
13. ชื่อบริษัทหรือร้านค้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  ส าหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ของสถาบันศึกษา 

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

14. วีซ่าเชงเกนท่ีเคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
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            ไม่เคย 

     เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วันท่ี........................................ ถึงวันท่ี.............................................. 

15. เคยถูกพิมพ์ลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้ 

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

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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

17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

      ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)  

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

สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ    …………………………………………………..….   

   เงินสด     สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผู้จัดหาให้ 

   ช าระค่าที่พักล่วงหน้าแล้ว    ค่าใช้จ่ายท้ังหมดระหว่างพ านักมีผู้ออกให้ 

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

   

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆทั งสิ น ทั งนี 

บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั น 


