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HILIGHT 

  เข้าชมโบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย  (La 

Sagrada Familia) โบสถศ์ักดิส์ทิธิส์ัญลักษณ์

ของเมอืง โดยฝีมอืออกแบบของ อันตอนี เกาด ี  

  ช้อปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม ที่ La Roca 

Village Outlet 

  ตืน่ตากับรางส่งน า้โรมนั (Acueducto de 

Segovia) สรา้งขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษที ่1 

  เขา้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) 

  ตื่นตาตื่นใจกับแหลมวนิเซนท ์(Cape of 

St.Vincent) 

  ชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดทีเ่ป็น

ปลายดา้นตะวันตกสดุของทวปียโุรป 

  ชมโชว ์ระบ า  ฟลามงิโก ศลิปะระบ าสเปน 

  ชมิเมนูทอ้งถิน่ทีไ่มค่วรพลาด ขา้วผดัสเปน

หมูหนัสเปน, ทารต์ไขโ่ปรตเุกส 

 

 

 

KINGDOM OF SPAIN AND 

PORTUGUESE EGG TART 

สเปน โปรตเุกส 

10 วนั 7 คนื 

 

โดยสายการบนิเอมเิรสต ์(EK) 

เดนิทาง : มถินุายน-ตลุาคม 2562 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 55,900-  
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  ก าหนดการเดนิทาง   

วนัที ่ 26 ก.ค.-04 ส.ค. 62                                                                                            59,900.-  

วนัที ่ 09-18 ก.ย. 62                                                                                                    59,900.-  

วนัที ่ 13-22, 27 ก.ย.-06 ต.ค. 62                                                                                55,900.-  

 

 

                                                                                             

                                              

 วนัที ่04-13 ต.ค. 62                                                                                                     56,900.- 

   วนัที ่ 11-20, 18-27 ต.ค. 62                                                                                        57,900.-  

   วนัที ่25 ต.ค.-03 พ.ย. 62                                                                                             56,900.- 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1  กรงุเทพฯ 
✈ ✈ ✈  

2 
กรงุเทพฯ - ดูไบ – บารเ์ซโลนา่ –  เขา้ชมโบสถ์
ซากราดา แฟมเิลยี – เขา้ชมปารค์ กเูอล 

✈ ✈ O 
FRONTAIR 
CONGRESS 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
เนนิเขา Montjuïc – La Roca Village Outlet – 
ซาราโกซา่ O X O 

 
DIAGONAL 

PLAZA 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ซาราโกซา่ – เซอรโ์กเบยี – ชมรางสง่น า้โรมนั - 

มาดรดิ O O   O 
MELIA AVENIDA 

AMERICA 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
พระราชวงัหลวง – พลาซา่มายอร ์– โชวร์ะบ าฟ

ลามนิโก ้ O O O 
MELIA AVENIDA 

AMERICA 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 มาดรดิ – โทเลโด – กอรโ์ดบา O O O 
AYRE CORDOBA   
หรอืเทยีบเทา่ 

7 กอรโ์ดบา – เซบยีา่ – ฟาร ู O O O 
FARO 

หรอืเทยีบเทา่ 

8 ฟาร ู– ลากอส – ลสิบอน O O O 

MERCURE 
LISBOA ALMADA 
หรอืเทยีบเทา่ 

9 
ลสิบอน – แหลมโรคา่ – ซนิทรา – ลสิบอน –  
เขา้ชมมหาวหิารเจอโร นโิม - สนามบนิ O ✈ ✈ 

 

10 กรงุเทพ ✈ ✈ ✈ 
 



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

   

    

 

 QE3BCN-EK004 

 
 

 โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรุงเทพ  

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคานเ์ตอร ์

T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2 
กรงุเทพฯ - ดูไบ – บารเ์ซโลนา่ –  เขา้ชมโบสถซ์ากราดา แฟมเิลยี –  

เขา้ชมปารค์ กเูอล 

01.35 น. ออกเดนิทางสูบ่ารเ์ซโลน่า โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 385 

04.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดูไบ แวะรอเปลีย่นเคร ือ่ง 

08.15 น. ออกเดนิทางตอ่สูบ่ารเ์ซโลน่า ประเทศสเปน โดยเทีย่วบนิ EK 185 

13.25 น. ถงึสนามบนิสนามบนิเอล ปรตั (BCN) เมอืงบารเ์ซโลนา่ ประเทศสเปน (เวลาทอ้งถิน่

ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว๋โมง และจะเปลีย่นเป็น 5 ชั๋วโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) ผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

จากนัน้เดนิทางสู่เมอืงบารเ์ซโลน่า (Barcelona) นครใหญ่แห่งคาตาลันยา และเมือง

ส าคัญอันดับ 2 ของสเปน น าท่านเขา้ชมภายในโบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย (La 

Sagrada Familia)  โบสถศ์กัดิส์ทิธิส์ญัลกัษณข์องเมอืง โดยฝีมือการออกแบบของ อัน

ตอนี เกาดี สถาปนิกชาวคาตาลัน เป็นผลงานที่เรียกว่า โมเดิร์นนิสโม เป็นงานศิลปะ

เฉพาะถิน่และเป็นอารต์นูโวทีม่เีอกลกัษณเ์ฉพาะตวั โดยเริม่สรา้งตัง้แต่ปี 1882 แมก้ระทัง้

จนถงึปัจจุบันก็ยังสรา้งไม่แลว้เสร๊จ ถงึกระนัน้องคก์ารยูเนสโก ้ก็ไดจ้ัดใหเ้ป็นมรดกโลก 

โดยมหาวหิารมลีกัษณะสถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาไม่เหมือนที่ใดในโลก น าท่านเขา้

ชมปารค์ กูเอล (Parque Guell) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่โชวผ์ลงานอันโดดเด่น

ทางดา้นสถาปัตยกรรมของอนัตอนี เกาด ีสิง่ปลกูสรา้งตา่ง ๆ ที่ถูกลอ้มรอบดว้ยความร่มรื่น

ของตน้ไม ้ดว้ยรูปแบบของสถาปัตยกรรมงานกระเบื้องที่เนน้รูปทรงธรรมชาตใินสสีันที่ตัด

กนั ดโูดดเดน่ แปลกตา และเป็นเอกลกัษณอ์ย่างมาก ซึง่ไดร้ับการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลก

จากองคก์ารยูเนสโก 

ค า่  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
 เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั FRONTAIR CONGRESS  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนที ่3  เนนิเขา Montjuïc – La Roca Village Outlet – ซาราโกซ่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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บา่ย  น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงซาราโกซ่า (Zaragoza) เมืองใหญ่ศูนย์กลางทางการ

ศกึษาและศาสนาของประเทศ และเป็นเมอืงทีอ่ยู่ระหวา่งกลางของบารเ์ซโลน่า และ แมด

รดิ มคีวามโดดเด่นมากในเรื่องของลักษณะภูมปิระเทศที่มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น

หุบเขา ทะเลทราย ป่าหนาทบึ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั DIAGONAL PLAZA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 ซาราโกซ่า – เซอรโ์กเบยี – ชมรางสง่น า้โรมนั - มาดรดิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเซอโกเบยี (Segovia) เมืองท่องเที่ยวอกีเมืองหนึ่งของสเปน 

องคก์าร UNESCO ยังไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้มอืงน้ีเป็นเมอืงมรดกโลกในปี 1985 ชมรางส่งน า้

โรมนั (Acueducto de Segovia) ที่สรา้งขึน้ตัง้แต่ ศตวรรษที่ 1 โดยไม่มีการใชก้าว

หรอืวสัดเุชือ่มหนิแตล่ะกอ้นแตอ่ย่างใด จงึไดร้ับการยกย่องวา่เป็นสิง่ก่อสรา้งทางวศิวกรรม

โดยชาวโรมันทีส่ าคญัทีส่ดุของสเปน และยังมสีภาพสมบูรณท์ีส่ดุอกีดว้ย รางสง่น ้าประกอบ

ขึน้จากหนิแกรนติกวา่ 25,000 กอ้น มคีวามยาว 818 เมตร มโีคง้ 170 โคง้ จุดที่สูงที่สุดสูง

ถงึ 29 เมตร จุดเริม่ตน้ของรางสง่น ้าน้ี เริม่ตัง้แตน่อกเมอืง แลว้ล าเลยีงสง่น ้าเขา้มาในเมือง 

รางสง่น ้าแห่งน้ีถอืไดว้า่เป็นสญัลกัษณข์องเมอืงเซอโกเบีย และเป็นไฮไลทห์ลักของเมือง 

น าท่านเดนิเลน่ในเขตเมอืงเกา่ ซึง่เต็มไปดว้ยสนิคา้นานาชนดิตลอดสองขา้งทาง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง (หมูหนัสเปน) 

 น าท่านขึน้สู่จุดชมววิของเมืองที่ เนินเขา Montjuïc เป็นเนินเขาในบาร์เซโลน่าที่มี

ทัศนียภาพอนังดงาม ทางดา้นตะวนัออกของเนินเขายังมีหนา้ผาสูงชันซึง่ท าหนา้ที่เป็นดั่ง

ก าแพงเมอืง สว่นดา้นบนเป็นทีต่ัง้ของป้อมปราการหลายแห่ง น าท่านสู่ La Roca Village 

Outlet เชญิท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น ามากมาย อาท ิ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 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
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บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่กรุงมาดรดิ (Madrid) เมืองหลวงของประเทศสเปน ตัง้อยู่ใจ

กลางแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัยล ้ายุค ที่ซ ึง่

กษัตรยิฟิ์ลลปิที ่2 ไดท้รงยา้ยทีป่ระทับจากเมอืงโทเลโดมาทีน่ี่ และประกาศใหม้าดรดิเป็น

เมอืงหลวงใหม่ ยกเวน้ในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมืองมาดรดิไดช้ือ่ว่าเป็นเมือง

หลวงทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ในโลก และสงูสดุแห่งหนึง่ในยุโรป น าท่านเทีย่วชมกรงุแมดรดิ 

ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอยู่มากมาย ทัง้อนุสาวรยีน์ า้พุไซเบเลส (The Cibeles 

Fountain) ตัง้อยู่ทีจ่ตัุรสัรสัซเิบเลส (Plaza de Cibeles)  ซึง่เป็นวงเวยีนส าคัญและ

สวยทีส่ดุแห่งหนึง่ของกรุงมาดรดิ  โดยบรเิวณน้ี มีอาคารสวยงามและส าคัญ ประจ าอยู่ทัง้ 

4 มุมไดแ้ก่ ธนาคารแห่งชาติสเปน ,กองบัญชาการทหารบก,ที่ท าการใหญ่ไปรษณีย ์

ประตูชัยอาคาล่า และศูนย์วัฒนธรรมทวีปอเมริกาโดยประตูชยัอาคาล่า มาดริด 

(Splendid puerta de alcala) สรา้งขึน้ในปี 1599 ประตชูยัแห่งน้ีสรา้งขึน้เพื่อถวายแด่

พระเจา้ชารล์สท์ี ่3 ตัง้ตระหง่านทางตะวนัออกของใจกลางเมือง ชมปลาซาเดเอสปาญา 

(Plaza de espana)  เพือ่แวะถ่ายรูปกบัอนุสาวรยีด์อนกโิฆเต ้(Donquixote) 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
 เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั MELIA AVENIDA AMERICA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 พระราชวงัหลวง – พลาซ่ามายอร ์– โชวร์ะบ าฟลามนิโก ้

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชม พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ซึง่ตัง้อยู่บนเนินเขารมิฝ่ังแม่น ้าแมน

ซานาเรส สวยงามโออ่า่อลงัการไม่แพพ้ระราชวงัใดในทวปียุโรป พระราชวังหลวงแห่งน้ีถูก

สรา้งในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหนิทัง้หลงัในสไตลบ์าโรค โดยการผสมผสานระหว่างศลิปะแบบ

ฝรั่งเศสและอติาเลยีน ประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆกวา่ 2,830 หอ้ง ซึง่นอกจากจะมีการตกแต่ง

อย่างงดงามแลว้ ยังเป็นคลังเก็บภาพเขียนชิน้ส าคัญที่วาดโดยศลิปินในยุคนั้น รวมทัง้

สิง่ของมีค่าต่างๆอาท ิพัดโบราณ, นาฬกิา, หนังสอื, เครื่องใช,้ อาวุธ (หากไม่สามารถ

เขา้ชมพระราชวงัหลวงมาดรดิได ้เนอืงจากมพีระราชพธิภีายในหรอืต ัว๋เต็ม ทาง

บรษิทัขอน าทา่นชม Royal Palace of Aranjuez เป็นการทดแทน) จากนัน้น าท่าน

ชมอุทยานหลวงที่มีการเปลีย่นพันธุไ์มทุ้กฤดูกาล ชมอนุสาวรียเ์ซอรแ์วนเตส กวเีอกชาว

สเปนทีต่ัง้อยู่เหนืออนุสาวรยีด์อนกโิฆเตใ้นสวนสาธารณะ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
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บา่ย 

 

 

น าท่านสู่ พลาซ่า มายอร ์(Plaza Mayor of Madrid) ใกลเ้ขตปูเอตา้เดลซอล หรือ

ประตูพระอาทิตย์ ซึ่งเป็นจตุรัสใจกลางเมือง นับเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน 

(กโิลเมตรที่ศูนย)์ และยังเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตด้นิและรถเมลท์ุกสาย นอกจากน้ียังเป็น

จุดตดัของถนนสายส าคญัของเมอืงทีห่นาแน่นดว้ยรา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่มากมาย 

น าท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นหมเีกาะตน้เชอรี ่(The bear and the cherry tree in 

Madrid) อนัเป็นสญัลกัษณส์ าคญัอกีแห่งของกรุงมาดรดิ อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ตาม

อธัยาศยั 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง (ขา้วผดัสเปน)  

พรอ้มพรอ้มชมโชว ์ระบ า  ฟลามงิโก ศลิปะระบ าสเปน หนึง่ในการแสดงทีข่ ึน้ชือ่ลอื

ชาไปท ัว่โลกท ัง้ทว่งทา่การรา่ยร าประกอบเสยีงดนตรที ีเ่รา้ใจสนุกสนาน 

ทีพ่กั 
 เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก  MELIA AVENIDA AMERICA หรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่6 มาดรดิ – โทเลโด – เขา้ชมมหาวหิารแหง่โทเลโด -  กอรโ์ดบา 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงโทเลโด (Toledo)  เมอืงหลวงเกา่ของสเปน เมอืงแห่งน้ีตัง้อยู่ทาง

ภาคกลางของประเทศสเปน องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้มอืงน้ีเป็นแหล่งมรดกโลกทาง

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีทัศนีภาพที่สวยงาม โดยมีแม่น ้าเทกัส ไหลผ่านเมือง 

ลักษณะผังเมืองโทเลโดเป็นเอกลักษณ์ที่น่าชืน่ชมที่สุดของการจัดสรา้งเมืองโบราณอัน

สมบูรณแ์บบตวัเมอืงรายลอ้มดว้ยเนนิเขาประดจุก าแพงธรรมชาตดิว้ยหุบผา 3 แห่ง จากนัน้

น าท่านเขา้ชมมหาวหิารแหง่โทเลโด (Toledo Cathedral) เป็นวหิารทีใ่หญ่เป็นอนัดับ 

2 ของสเปน รองจากวหิารเมืองเซบีญ่า ที่สรา้งตัง้แต่ศตวรรษที่ 13  ความงดงามอลังการ

สไตลโ์กธกิ ภายในมหาวหิารมกีารตกแต่งอย่างงดงามวจิติรดว้ยไมแ้กะสลักและภาพสลัก

หนิออ่น 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงกอรโ์ดบา(Cordoba) เมืองที่สวยงามในแบบมูเดกา้

และเป็นเมอืงทเีจรญิรุ่งเรอืงทีส่ดุในยุคทีม่ัวรป์กครอง 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั AYRE CORDOBA หรอืเทยีบเทา่    

วนัที ่7 กอรโ์ดบา – เซบยีา่ – ฟารู 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเซบยี่า (Seville) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของสเปน  ชมปลาซา

เดเอสปาญา (Plaza De Espana) ที่สรา้งขึน้เมือปี ค.ศ. 1982 เป็นกลุ่มอาคารรูปครึง่

วงกลมซึง่รวมความเป็นสถาปัตยกรรมแบบสเปนทีเ่รยีงตอ่กนัเป็นแนวยาวสวยงามยิง่นัก แต่

ละซุม้โคง้ประตมูตีราประจ าจังหวดัไลเ่รยีงตามตวัอกัษร อสิระใหท้่านเก็บภาพความงามรอบ
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บรเิวณ น าทา่นถา่ยรูปกบัหอคอยฆรีลัดา (Giralda Tower) หอศักดิส์ทิธิแ์ห่งน้ีเป็น

หอคอยทีส่รา้งขึน้โดยชาวมุสลมิ เป็นตกึทรงรูปสีเ่หลีย่มผืนผา้สูง 93 เมตร ตดิกันกับมหา

วหิารเป็นลานสม้และน ้าพุ เพื่อใชใ้นพิธีช าระร่างกายของชาวมุสลมิ จากนั้นน าท่านชม

ภายนอกและถา่ยรูปมหาวหิารแห่งเมอืงเซบยี่า (Seville Cathedral) เริม่สรา้งใน 

ค.ศ.1042 และสรา้งเสร็จ ค.ศ.1519 ซึง่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสาม รองจากมหาวหิาร

เซนตปี์เตอรท์ี่กรุงโรม และเซนตป์อลที่ลอนดอน และใหญ่ที่สุดในสเปน สรา้งดว้ยศลิปะ

แบบโกธคิ ภายในตกแต่งไดอ้ย่างวจิติรตระการตา สรา้งขึน้แทนที่ตัง้ของสุเหร่าเดมิ โดย

ตอ้งการใหย้ิ่งใหญ่แบบไม่มีใครเทียบเทียมได ้ในหอ้งเก็บทรัพย์สมบัติล ้าค่า มีทั ้ง

ภาพเขียน เครื่องใชใ้นศาสนพธิี ที่ท ามาจากทองค าและเงนิลว้นแลว้แต่ประเมนิค่ามไิด ้

ตอนกลางโบสถเ์ป็นทีต่ัง้ของสสุานครสิโตเฟอรโ์คลมับัส ซึง่สรา้งอย่างยิง่ใหญ่สมเกยีรตยิศ 

เป็นหีบศพหินอ่อนที่ตั ้งอยู่บนบ่่าของรูปสลักชายหนุ่ม 4 คน ซึ่ง เป็นผูแ้ทนของ 

ราชอาณาจักรของกษัตรยิค์าธอลคิทัง้  2 พระองคอ์ันไดแ้ก่คัสตลี เลออน อาราก็อน และ

นาวารเ์ร 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย 

 

น าท่านเดนิทางตอ่ไปยังเมอืงฟาร ู(Faro) เมอืงท่าที่ส าคัญของโปรตุเกสโดยเมืองน้ีเป็น

เขตทีอ่ยู่ทางใตส้ดุของโปรตเุกส มคีวามส าคญัเพราะเป็นเมอืงท่าทีต่ดิกบัสเปน 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั FARO  หรอืเทยีบเทา่    

วนัที ่8 ฟารู – ลากอส – ลสิบอน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูล่ากอส (Lagos) เป็นเมอืงรมิทะเลบที่อุดมไปดว้ยชายหาดงดงามทอด

ยาวอยู่ขา้งทาง โดยเมืองแห่งน้ีตัง้อยู่ในแควน้แอลการแ์ละเคยเกดิแผ่นดนิไหวเสียหาย

หนักในปี 1755 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง 

 น าท่านเดนิทางสู่ เอโวล่า (Evora) เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององคก์ารยูเนสโก 

เมอืงน้ียังคงไดร้ับการดแูลรักษาร่องรอยของสถาปัตยกรรม ที่มีมาตัง้แต่สมัยโรมัน ชมวดั

โรมนัแหง่เอโวรา่ (Roman Temple) วดัซึง่มเีอกลกัษณข์องโรมันแสดงถงึศักยานุภาพ

ของอาณาจักรโรมันในอดตีที่ไดแ้ผ่ขยายมาถงึโปรตุเกส  น าท่านเดนิทางสู่จตัุรสักริลัโด 

(Giraldo Square) ศูนยก์ลางส าคัญของเมือง และเป็นที่ตัง้ของลานน ้าพุที่สรา้งแบบ

ศลิปะยุคเรอเนสซองอสิระใหท้่านเดนิเล่นและถ่ายภาพความประทับใจและเลอืกซือ้สนิคา้

ตาอัธยาศัย  หลังจากนั้นไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางต่อไปยังกรุงลิสบอน 

(Lisbon)  เมอืงหลวงประเทศโปรตเุกส นครเกา่แกน่ครหนึง่ในยุโรป ทัง้ ยังเป็นเมืองท่าที่

ส าคญั และเป็นศนูยก์ลาง ทางการเมอืง การคา้ อตุสาหกรรม พรอ้มทัง้ยังเป็นอทุยานนครที่

เขยีวชอุม่ร่มรืน่ 
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ค า่   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั 
 เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั MERCURE LISBOA ALMADA หรอืเทยีบเทา่    

วนัที ่9  ลสิบอน – แหลมโรกา – ซนิทรา – ลสิบอน – เขา้ชมมหาวหิารเจอโร นโิม - 

สนามบนิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดที่เป็นปลายดา้นตะวันตกสุดของ

ทวปียุโรป ซึง่ท่านสามารถซือ้ใบประกาศนยีบตัร (Certificate) เป็นที่ระลกึในการมา

เยอืน ณ ทีแ่ห่งน้ี จากนัน้เดนิทางสู่เมอืงซนิทรา (Sintra) อกีหนึ่งเมืองตากอากาศยอด

นิยมของนักท่องเที่ยว เป็นที่ตัง้ของพระราชวังที่สวยงามที่ไดร้ับการรับรองจากองคก์าร

ยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ความร่มรืน่ของเขตอทุยานเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดของ

ชาวเมอืง เป็นอกีเมอืงทีม่สีถาปัตยกรรมทีค่อ่นขา้งมคีวามโดดเดน่ของแควน้แกรนดล์สิบอน

ประเทศโปรตเุกส 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ชมิทารต์ไขโ่ปรตุเกส) 

 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านกลับกรุงลิสบอนน าท่านเข้าชมมหาวิหารเจอโร นิโม 

(Jeronimos Monastry) ที่สรา้งขึน้เพื่อเป็นเกียรตแิก่ วาสโกดากามา ที่เดนิทางสู่

อนิเดยีเป็นผลส าเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอันเยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมที่

เรียกกันว่ามานูเอลไลน ์(Manueline) ใชเ้วลาก่อสรา้งทัง้ส ิน้ถงึ 70 ปี จงึแลว้เสร็จ

สมบูรณ์ และไดร้ับการรับรองจากองคก์ารยูเนสโกว้่าใหเ้ป็นมรดกโลก (UNESCO World 

Heritage) 

18.00  น. น าเดนิทางสูส่นามบนิกรุงลสิบอน เพือ่ใหท้่านมเีวลาในการท า คนืภาษี (Tax Refund) และ

มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

21.15 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพดว้ยเทีย่วบนิ EK194 

***คณะเดนิทางต ัง้แต่วนัที ่25 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 20.45 น. 

และถงึดูไบ เวลา 08.15 น.*** 

วนัที ่10 ดไูบ - กรุงเทพฯ 

08.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

09.40 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพดว้ยเทีย่วบนิ EK 372 

***คณะเดนิทางต ัง้แต่วนัที ่18 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 09.30 น. 

และถงึกรงุเทพฯ เวลา 18.40 น.*** 

19.15 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ 
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โปรแกรม : KINGDOM OF SPAIN AND PORTUGUESE 

EGG TART สเปน โปรตเุกส10 วนั 7 คนื  

โดยสายการบนิเอมเิรสต ์(EK) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
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 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

26 ก.ค.-04 ส.ค. 62 59,900.- 59,900.- 59,900.- 59,900.- 38,900.- 10,900.- 

09-18 ส.ค. 62 59,900.- 59,900.- 59,900.- 59,900.- 38,900.- 10,900.- 

13-22 ก.ย. 62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 55,900.- 38,900.- 10,900.- 

27 ก.ย.-06 ต.ค 62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 55,900.- 38,900.- 10,900.- 

04-13 ต.ค. 62 56,900.- 56,900.- 56,900.- 56,900.- 39,900.- 10,900.- 

11-20 ต.ค. 62 57,900.- 57,900.- 57,900.- 57,900.- 39,900.- 10,900.- 

18-27 ต.ค. 62 57,900.- 57,900.- 57,900.- 57,900.- 39,900.- 10,900.- 

25 ต.ค.-03 พ.ย. 62 56,900.- 56,900.- 56,900.- 56,900.- 39,900.- 10,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

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

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลูกคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ย ืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 
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          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        ค่าประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

        ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

5. คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศสเปน (ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 

บาท) 
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6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (20 ยโูร) 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (30 ยูโร) 

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซี่าและการยืน่วซี่า 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที่ค่อนขา้ง

นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านัก

หรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่ต า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที่สายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3.แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้ น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รือมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซี่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภท

อาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ า่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไม่มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (สเปน)  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ  

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า BLS International 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี่า หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

                                                                                        

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                    

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

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

ขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออม

ทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา 

ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 30 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีม่

ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่
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ใหม)่ 

3.3  หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดชือ่-สกลุ ใหต้รงตาม

หนา้พาสปอรต์ ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกันกบับัญชอีอมทรัพยใ์นขอ้ 3.1 

3.4 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.4. 1ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ฉบบัภาษาอังกฤษ โดย

ระบชุือ่เจา้ของบญัช ี (บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และ

บคุคลทีเ่จา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้่ายให ้ (ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

กรณุายืน่ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 30 วัน 

หลังจากธนาคารออกให ้  

     3.4.2ถา่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืนของบุคคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย และตอ้ง

เป็นบญัชเีดยีวกนั กบัทีอ่อก BANK GUARANTEE 

     3.4.3. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่ายทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

     3.4.4.ตอ้งใชสู้ตบิตัรเทา่นัน้ ในกรณีเป็น พอ่ แม ่ ลกู เพือ่เชือ่มโยงความสมัพันธร์ะหวา่งผูอ้อก

คา่ใชจ้่ายใหแ้ละผูเ้ดนิทาง ไมว่า่จะอายเุทา่ไหรก่็ตาม หรอืใชท้ะเบยีนสมรสในกรณีสาม-ีภรรยา ที่

แตง่งานจดทะเบยีน  

 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน 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, วันเริม่ท 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 
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- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีและในกรณีออกคา่ใชจ่่ายใหพ้อ่ แม ่หรอื พอ่ แม ่ออก

คา่ใชจ้่ายให)้ 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิูรณ ์ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางไปกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 
แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสเปน 

 
 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

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

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

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….……………… 
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4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………….……………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ………………………………………………………………………….………………  

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

7. สญัชาตปัิจจุบัน ...........................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจุบัน……….………….…….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

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

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

……………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………………… 

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

12. อาชพีปัจจุบัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.............................ถงึวันที.่............................................. 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)......................................... 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 
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16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ............................................    

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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