MADRID WE GO
โปรตุเกส สเปน
8 ว ัน 5 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส ์ (EK)

ราคาเริม
่ ต้น

51,900.-

 เยือนแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดที่เป็ นปลายด้ านตะวันตกสุดของทวีปยุโรป
 ชมเมืองปอร์ โต้ (Porto) แหล่งไวน์ชนดี
ั ้ และได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยยูเนสโก้
 ตื่นตากับรางส่ งนา้ โรมัน (Acueducto de Segovia) สร้ างขึ ้นตังแต่
้ ศตวรรษที่ 1 ที่เมืองเซอโกเบีย
 ช้ อปปิ ง้ สนุกๆที่ Las Rozas Village Outlet
 ชมมหาวิหารแห่ งโทเลโด (Toledo Cathedral) เป็ นวิหารที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของสเปน
 อร่อยกับหมูหนั สเปน และข้ าวผัดสเปน และพลาดไม่ได้ กบั การชมโชว์ ระบาฟลามินโก้ อันเร้ าใจ

กาหนดการเดินทาง
วันที่ 24 ก.ย.-1 ต.ค. 61

51,900.-

วันที่ 8-15, 22-29 ต.ค. 61

54,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

โรงแรมที่พัก
หรือ เทียบเท่ า

เช้ า เที่ยง

ค่า

✈
O OLAIAS PARK

1.

กรุงเทพฯ

✈

✈

2.

กรุงเทพฯ – ดูไบ – ลิสบอน

3.

ลิสบอน – แหลมโรกา – ซินทรา – ฟาติมา – โกอิมบรา

✈
O

✈
O

4.

โกอิมบรา – ปอร์ โต้ – ซาลามังกา

O

O

O

5.

ซาลามังกา – เซอโกเบีย – เอาท์เลท – มาดริ ด

O

O

O

6.

มาดริ ด – โทเลโด – พลาซ่า มายอร์ – โชว์ระบาฟลามินโก้

O

O

O

7.

มาดริ ด – พระราชวังหลวง - สนามบิน

O

✈

✈

8.

กรุงเทพฯ

✈

✈

✈

O

TRYP COIMBRA
SALAMANCA
FORUM
NOVOTEL MADRID
CAMPO
NOVOTEL MADRID
CAMPO

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1:

กรุงเทพฯ

21.00 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์ เตอร์ T สายการ
บินเอมิเรสต์ โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวก

วันที่ 2:
01.35 น.

กรุงเทพฯ – ดูไบ – ลิสบอน
ออกเดินทางดูไบโดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385

04.45 น.

เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง

07.25 น.

ออกเดินทางสูก่ รุงลิสบอน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK 191

12.35 น.

ถึงสนามบินลิสบอน ประเทศโปรตุเกส (Portugal) (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะ
เปลีย่ นเป็ น 7 ชัว่ โมงในวันที่ 28 ตุลาคม 2561) ผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมืองและศุลกากร นาท่ าน
บันทึกภาพกับอนุ สาวรี ย์ดิสคัฟเวอรี่ สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1960 เพื่อ ฉลองการครบ 500 ปี แห่งการ
สิ ้นพระชนม์ของเจ้ าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์ แวะถ่ ายรู ปกับหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดิมสร้ าง
ไว้ กลางน ้าเพื่อเป็ นป้อมรักษาการณ์ดแู ลการเดินเรื อเข้ าออก เป็ นจุดเริ่ มต้ นของการเดินเรื อออกไปสารวจ
และค้ นพบโลกของ วาสโก ดากามา นักเดินเรื อชาวโปรตุเกส เป็ นอีกหนึง่ สถาปั ตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ที่
สวยงาม นาท่ านถ่ ายรูปคู่กับมหาวิหารเจอโรนิโม (Jeronimos Monastery) บริเวณรอบนอก ที่สร้ าง
ขึ ้นเพื่อเป็ นเกียรติแก่ วาสโกดากามา ที่เดินทางสูอ่ ินเดียเป็ นผลสาเร็ จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็ นผลงานอัน
เยี่ยมยอดของงานสถาปั ตยกรรมที่เรี ยกกันว่า มานูเอลไลน์ (Manueline) ใช้ เวลาก่อสร้ างทังสิ
้ ้นถึง 70 ปี

จึงแล้ ว เสร็ จสมบู รณ์ และได้ รับ การรั บรองจากองค์ การยูเ นสโก้ ว่าให้ เ ป็ นมรดกโลก (UNESCO
World Heritage)
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม OLAIAS PARK หรือเทียบเท่ า

วันที่ 3:
เช้ า

ลิสบอน – แหลมโรกา – ซินทรา – ฟาติมา – โกอิมบรา
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันพาท่
้
านเดินทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดที่เป็ นปลายด้ านตะวันตกสุดของทวีปยุโรป
ซึ่งท่านสามารถซือ้ ใบประกาศนี ยบัตร (Certificate) เป็ นที่ระลึกในการมาเยือ น ณ ที่แห่งนี ้ จากนัน้
เดินทางสู่เมือง ซินทรา (Sintra) อีกหนึ่งเมื องตากอากาศยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เป็ นที่ตงของ
ั้
พระราชวังที่สวยงามที่ได้ รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ ให้ เป็ นมรดกโลก ความร่ มรื่ นของเขตอุทยาน
เป็ นที่พักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดของชาวเมือง เป็ นอีกเมืองที่มีสถาปั ตยกรรมที่ค่อ นข้ างมี ความโดดเด่น
ของแคว้ นแกรนด์ลสิ บอน ประเทศโปรตุเกส

เที่ยง
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองฟาติมา (Fatima) ซึงเป็ นอีกเมืองหนึง่ ที่มีความสาคัญของคริ สต์ศาสนิกชน นาท่าน
ชมโบสถ์ แม่ พระฟาติมา (The Lady of Fatima Basilica) ซึง่ เป็ นโบสถ์โรมันคาทอลิก ก่อสร้ างในปี 1928
– 1953 ชมรูปปั น้ พระแม่มารี ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และเป็ นหนึ่งในหลายเส้ นทางของคริ สต์ศาสนิกชนในการ
แสวงบุญ ที่มีความเชื่อว่าพระแม่มารี ได้ เคยปรากฏตัวให้ เด็กน้ อย 3 คนได้ เห็นเป็ นครัง้ แรกที่แอบหลบภัย
สงครามโลกครัง้ ที่ 1 และได้ บอกกับเด็กทังสามคนถึ
้
งเหตุผลที่พระองค์ลงมาจากสวรรค์ เพื่อให้ ลเู ซีย ได้

บันทึกไว้ ถึงคาทานายและคาสอนของพระแม่มารี ซึง่ เหตุการณ์ตา่ งๆที่ลเู ซียได้ บันทึกไว้ ก็ล้วนเป็ นความจริ ง
ที่ปรากฏขึ ้นมาภายหลัง จากนันเดิ
้ นทางสู่เมืองโกอิมบรา (Coimbra) อีกเมืองหนึ่งที่สาคัญของโปรตุเกส
ตังอยู
้ บ่ นเนินเขาเหนือแม่ นา้ มอนเดโก (Mondego) ซึง่ สมัยถูกปกครองโดยอาณาจักรโรมันได้ รับการเรี ยก
ขานว่า เอมีเนียม และได้ ถูกยึดครองโดยชาวแขกมัวร์ ในปี ค.ศ.711 และเป็ นเมืองที่เชื่อมการค้ าระหว่าง
ชาวคริ สต์ทางเหนือและชาวมุสลิมทางใต้ จนในปี ค.ศ.1064 กษัตริ ย์เฟอร์ ดินลั ที่ 1 แห่งลีออน ได้ รบชนะ
แขกมัวร์ และปลดปล่อยเมืองโกอิมบรา นาท่านสู่มหาวิทยาลัยโกอิมบรา(Coimbra University) อิสระให้
ท่านได้ ถ่ายรู ปกับสถานที่สาคัญภายในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก ก่อตังในปี
้
ค.ศ.1290
แต่ก็ถกู เปลีย่ นเป็ นพระราชวังหลวง (Coimbra Royal Palace) โดยกษัตริ ย์ คิงส์จอห์นที่ 3 ในปี ค.ศ.1537
ซึง่ ยังคงศิลปะสไตล์บาร็ อคที่สวยงาม
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
เข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม TRYP COIMBRA หรือเทียบเท่ า

วันที่ 4:
เช้ า

โกอิมบรา – ปอร์ โต้ – ซาลามังกา
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองปอร์ โต้ (Porto) ทางเหนือของประเทศโปรตุเกส เป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงถึง “ไวน์ปอร์
โต้ ” ซึง่ เป็ นแหล่งไวน์ชนดี
ั ้ ของคนที่มีรสนิยมในการดื่มไวน์ และเป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสองและตังอยู
้ ่ริม
แม่น ้าโดรู และเมืองนี ้ยังได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยยูเนสโก้ ในปี ค.ศ.1996 อีกด้ วย นาท่านชม
เมืองมรดกโลกปอร์ โต้ ชมย่านจัตุรัสกลางเมือง Praça dos Liberdade ประกอบด้ วยอาคารสวยงามที่

เป็ นที่ทาการของธนาคารและโรงแรมและศาลาว่าการเมือง ชมสถานีรถไฟ São Bento ซึ่งภายในมีการ
ตกแต่งด้ วยกระเบื ้องเขียนสีที่มีลวดลายสีน ้าเงิน ที่เล่าเรื่ องราวของชาวโปรตุเกส แวะถ่ายรู ปกับโบสถ์ Sé
de Porto ที่เก่าแก่ที่สดุ ของเมือง อายุกว่าพันปี โบสถ์ แห่งนี ้เป็ นที่จัดงานอภิเษกสมรสของกษัตริ ย์ João ที่
1 บิดาของเจ้ าชายเฮนรี่ ผู้บุกเบิกการเดินเรื ออันยิ่งใหญ่ของโปรตุเกส สร้ างอยู่บนเนินที่สามารถมองเห็น
ทิวทัศน์ของเมือง
เที่ยง
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
นาท่านเดินทางข้ ามพรมแดนสู่เมืองซาลามังกา (Salamanca) ในแคว้ นคาสตีลและเลออน ทางภาค
ตะวันตกของประเทศสเปน (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็ น 6 ชั่วโมงในวันที่
28 ตุลาคม 2561) ตังอยู
้ ่บนที่ราบสูงริ มแม่น ้าตอร์ เมส เป็ นเมืองที่มีความสาคัญเนื่องจากเป็ นศูนย์กลาง
ของการค้ าขายในสมัยโรมันเรื องอานาจ ปั จจุบนั เมืองนี ้ได้ รับขึ ้นเป็ นมรดกโลกจากยูเนสโก้ ในปี ค.ศ. 1988

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม SALAMANCA FORUM หรือเทียบเท่ า

วันที่ 5:
เช้ า

ซาลามังกา – เซอโกเบีย – เอาท์ เลท – มาดริด
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านสู่พลาซ่ า มายอร์ (La Plaza Mayor) ศูนย์กลางของเมืองที่สร้ างโดยศิลปะสไตล์บาร็ อค ที่เป็ น
เอกลักษณ์ของความร่ ารวยในยุคศตวรรษที่ 16 -18 อิสระให้ ทา่ นได้ เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จากนัน้
เดินทางสูเ่ มืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งของสเปน องค์การ UNESCO ยังได้ ขึ ้น

ทะเบียนให้ เมืองนี ้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี 1985
เที่ยง
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง (หมูหันสเปน)
ชมรางส่ งนา้ โรมัน (Acueducto de Segovia) ที่สร้ างขึ ้นตังแต่
้ ศตวรรษที่ 1 โดยไม่มีการใช้ กาวหรื อวัสดุ
เชื่อมหินแต่ละก้ อนแต่อย่างใด จึงได้ รับการยกย่องว่าเป็ นสิ่งก่อสร้ างทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันที่สาคัญ
ที่สดุ ของสเปน และยังมีสภาพสมบูรณ์ที่สดุ อีกด้ วย รางส่งน ้าประกอบขึ ้นจากหินแกรนิตกว่า 25,000 ก้ อน
มีความยาว 818 เมตร มีโค้ ง 170 โค้ ง จุดที่สงู ที่สดุ สูงถึง 29 เมตร จุดเริ่ มต้ นของรางส่งน ้านี ้ เริ่ มตังแต่
้ นอก
เมือง แล้ วลาเลียงส่งน ้าเข้ ามาในเมือง รางส่งน ้าแห่งนี ้ถือได้ วา่ เป็ นสัญลักษณ์ ของเมืองเซอโกเบีย และเป็ น
ไฮไลท์หลักของเมือง จากนันน
้ าท่านสู่ Las Rozas Village Outlet อิสระให้ ท่านได้ เดินเล่นเลือกซื ้อสินค้ า
มีกว่าร้ อยร้ านค้ า อาทิ เช่น Amani, Barbour, Coach, Diesel, Furla, Onisuka Tiger,Polo Ralph lauren,
Hugo Boss, Samsonite, Camper, Burbury, Superdry, Tag Heuer, Bvlgari, Calvin Klein ฯลฯ

ค่า

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
จากนันน
้ าท่านเดินทางสูก่ รุงมาดริด (Madrid) เมืองหลวงของประเทศสเปน ตังอยู
้ ใ่ จกลางแหลมไอบี
เรี ยน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็ นมหานครอันทันสมัยล ้ายุค ที่ซงึ่ กษัตริ ย์ฟิลลิปที่ 2 ได้ ทรงย้ ายที่
ประทับจากเมืองโทเลโดมาที่นี่ และประกาศให้ มาดริ ดเป็ นเมืองหลวงใหม่ ยกเว้ นในช่วงประมาณปี ค.ศ.
1601-1607 เมืองมาดริ ดได้ ชื่อว่าเป็ นเมืองหลวงที่สวยที่สดุ แห่งหนึง่ ในโลก และสูงสุดแห่งหนึง่ ในยุโรป
เข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม NOVOTEL MADRID CAMPO หรือเทียบเท่ า

วันที่ 6:
เช้ า

มาดริด – โทเลโด – พลาซ่ า มายอร์ – ชมโชว์ ระบาฟลามินโก้
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองโทเลโด (Toledo) เมื อ งแห่งนี ้ตังอยู
้ ่ทางภาคกลางของประเทศสเปน องค์ การ
ยูเนสโกได้ ประกาศให้ เมืองนี ้เป็ นแหล่งมรดกโลกอีกด้ วย มีทศั นีภาพที่สวยงาม เนื่องจากมีแม่น ้าเทกัส ไหล
ผ่านเมือง นาท่านเข้ าชมมหาวิหารแห่ งโทเลโด (Toledo Cathedral) เนื่องจากเป็ นวิหารที่ใหญ่เป็ น
อันดับ 2 ของสเปน รองจากวิหารเมืองเซบีญ่า ที่สร้ างตังแต่
้ ศตวรรษที่ 13 ความงดงามอลังการสไตล์โกธิก
ภายในมหาวิหารมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรด้ วยไม้ แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน

เที่ยง
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาเวลาท่านเดินชมเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของสเปน และมีเวลาให้ ท่านหาซื ้อของที่ระลึกในย่าน
กลางเมืองเป็ นงานฝี มือที่ร้ ูจกั กันดี คือดาบและมีดเหล็กกล้ า
นอกจากนี ้ยังมีงานเซรามิคทุกประเภทให้ ทา่ นได้ สะสมเป็ นของประดับบ้ านอีกด้ วย
จากนันน
้ าท่านเดินกลับสูก่ รุงมาดริด เพื่อนาท่านสู่ พลาซ่ า มายอร์ (Plaza Mayor of Madrid) ใกล้ เขต
ปูเอต้ าเดลซอล หรื อประตูพระอาทิตย์ ซึ่งเป็ นจตุรัสใจกลางเมื อง นับเป็ นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน
(กิโลเมตรที่ศูนย์ ) และยังเป็ นศูนย์กลางรถไฟใต้ ดินและรถเมล์ทุกสาย นอกจากนี ้ยังเป็ นจุดตัดของถนน
สายสาคัญของเมืองที่หนาแน่นด้ วยร้ านค้ าและห้ างสรรพสินค้ าใหญ่ มากมาย นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ รู ป
ปั ้นหมีเกาะต้ นเชอรี่ (The bear and the cherry tree in Madrid) อันเป็ นสัญลักษณ์ สาคัญอีกแห่งของ
กรุงแมดริ ด

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง (ข้ าวผัดสเปน)

พร้ อมชมโชว์ ระบาฟลามินโก้ อันเร้ าใจ
เข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม NOVOTEL MADRID CAMPO หรือเทียบเท่ า
วันที่ 7:
เช้ า

มาดริด – พระราชวังหลวง - สนามบิน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้ าชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นเนินเขาริ มฝั่ งแม่น ้าแมนซานาเรส สวยงาม
โอ่อ่าอลังการไม่แพ้ พระราชวังใดในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแห่งนี ้ถูกสร้ างในปี ค.ศ. 1738 ด้ วยหินทัง้
หลังในสไตล์บาโรค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้ วยห้ องต่างๆ
กว่า 2,830 ห้ อง ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ ว ยังเป็ นคลังเก็บ ภาพเขียนชิ ้นสาคัญที่วาด
โดยศิลปิ นในยุคนัน้ รวมทังสิ
้ ง่ ของมีคา่ ต่างๆอาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เครื่ องใช้ , อาวุธ จากนันน
้ า
ท่านชมอุทยานหลวงที่มีการเปลีย่ นพันธุ์ไม้ ทกุ ฤดูกาล ชมอนุสาวรี ย์เซอร์ แวนเตส กวีเอกชาวสเปนที่ตงอยู
ั้ ่
เหนืออนุสาวรี ย์ดอนกิโฆเต้ ในสวนสาธารณะ

เที่ยง
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านเที่ยวชมกรุ งแมดริ ด ที่มีสถาปั ตยกรรมที่สวยงามอยู่มากมาย ทังอนุ
้ สาวรี ย์นา้ พุไซเบเลส (The
Cibeles Fountain) ตังอยู
้ ่ที่จัตุรัสรั สซิเบเลส (Plaza de Cibeles) ซึ่งเป็ นวงเวียนสาคัญและสวยที่สดุ
แห่งหนึ่งของกรุ งมาดริ ด โดยบริ เวณนี ้ มีอ าคารสวยงามและสาคัญ ประจาอยู่ทงั ้ 4 มุมได้ แก่ ธนาคาร
แห่งชาติสเปน,กองบัญชาการทหารบก,ที่ทาการใหญ่ไปรษณีย์ ประตูชยั อาคาล่า และศูนย์วฒ
ั นธรรมทวีป
อเมริ กาโดยประตูชัยอาคาล่ า มาดริด (Splendid puerta de alcala) สร้ างขึ ้นในปี 1599 ประตูชัยแห่งนี ้

สร้ างขึน้ เพื่อถวายแด่พระเจ้ าชาร์ ลส์ที่ 3 ตังตระหง่
้
านทางตะวันออกของใจกลางเมื อง ชมปลาซาเด
เอสปาญา (Plaza de espana) เพื่อแวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้ (Donquixote)
ได้ เวลาอันสมควร นาเดินทางสูส่ นามบินบาราจัสเพื่อให้ ทา่ นมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund)
และเลือกซื ้อสินค้ าจากร้ านค้ าปลอดภาษีภายในสนามบิน
22.05 น.

ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK 144

วันที่ 8:

ดูไบ - กรุงเทพฯ

07.15 น.

ถึงสนามบินอิสตันบูล เพื่อรอเปลีย่ นเครื่ อง

09.40 น.

ออกเดินทางต่อ สายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK 372
***คณะเดินทางวันที่ 22-29 ต.ค. 61 ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน EK 370 เวลา 11.45 น. และถึง
กรุงเทพฯ เวลา 20.50 น.****

19.15 น.

คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

***ร้ านค้ าในยุโรปส่ วนใหญ่ จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิทธิ์การย้ ายเมืองที่เข้ าพัก เช่ น กรณีท่เี มืองนัน้ มีการ
จัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ าพักเมืองที่ใกล้ เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

กรุณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทุกข้ อ
หมายเหตุ 1. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั ที่ทาง
บริ ษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้ าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง
กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมื องไม่อนุญาตให้ เดินทางออกหรื อ กองตรวจคนเข้ าเมือ งของแต่ละประเทศไม่
อนุญาตให้ เข้ าเมือง รวมทังในกรณี
้
ที่ทา่ นจะใช้ หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง
หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้ าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่
2. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
3. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริ ษัทฯ
จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่ านทาการซือ้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่ าท่ านรั บทราบและยอมรั บเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกข้ อแล้ ว
ในกรณีท่ ลี ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯจะไม่ ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ที่ไม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

โปรแกรม : MADRID WE GO โปรตุเกส สเปน 8 วัน 5 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

กาหนดวันเดินทาง :

24 ก.ย.-1 ต.ค. 61
อัตราค่ าบริการ

ผู้ใหญ่พกั คู่ 1 ห้ อง ท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้ อง ท่านละ (กรุณาอ่ านข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)
พักห้ องเดี่ยว เพิ่มท่ านละ
เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ
(กรุณาอ่ านข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)
ในกรณีไม่ ใช้ ต๋ วั เครื่องบิน ลดท่ านละ
ไม่ รวมค่ าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสเปน

ราคา
51,900.51,900.5,900.51,900.51,900.20,000.-

(ผู้ย่ นื วีซ่าต้ องชาระเงินตรงกับศูนย์ ย่ นื วีซ่าในวันยื่น เป็ นจานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท
ชัน้ ธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นที่ท่านละ
80,000.(ราคาสามารถยืนยันได้ ก็ต่อเมื่อที่น่ งั confirm เท่ านัน้ )
** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุต่ากว่ า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม **

กาหนดวันเดินทาง :

8-15, 22-29 ต.ค. 61
อัตราค่ าบริการ

ผู้ใหญ่พกั คู่ 1 ห้ อง ท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้ อง ท่านละ (กรุณาอ่ านข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)
พักห้ องเดี่ยว เพิ่มท่ านละ
เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ
(กรุณาอ่ านข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)
ในกรณีไม่ ใช้ ต๋ วั เครื่องบิน ลดท่ านละ
ไม่ รวมค่ าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสเปน

ราคา
54,900.54,900.5,900.54,900.54,900.20,000.-

(ผู้ย่ นื วีซ่าต้ องชาระเงินตรงกับศูนย์ ย่ นื วีซ่าในวันยื่น เป็ นจานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท
ชัน้ ธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นที่ท่านละ
80,000.(ราคาสามารถยืนยันได้ ก็ต่อเมื่อที่น่ งั confirm เท่ านัน้ )
** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุต่ากว่ า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม **
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยูต่ อ่
จะต้ องไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์ สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์)
** ลูกค้ าท่ านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงั ้ แต่ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่ รวมทิปมัคคุเทศก์ )
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน ้าหนักเกิน
จากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรค
ประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้
ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา

ค่าบริ การยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่ าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสเปน
(ผู้ย่ นื วีซ่าต้ องชาระเงินตรงกับศูนย์ ย่ นื วีซ่าในวันยื่น เป็ นจานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท)
ค่ าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ ท้องถิ่น (15 ยูโร)
ค่ าทิปมัคคุเทศก์ จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ต่ อคน ต่ อวัน : 8 x 3 = 24 ยูโร)
เงื่อนไขการจอง
1. ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่น่ งั จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่ านัน้
2. ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซา่ ภายใน 3 วัน
นับจากวันจอง
หากไม่ ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซา่ ได้ ทนั ที
4. หากท่ านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ทา่ นติดต่อเจ้ าหน้ าที่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่าย
ที่เกิดขึ ้น
5. การยื่นวีซา่ ในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซา่ ไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู
้
่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
6. หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้
เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
1. ทางบริ ษัทได้ สารองที่นงั่ พร้ อมชาระเงินมัดจ าค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด ทาง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึง่ มีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่ องบินทาการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ เรี ยกเก็บ ค่าใช้ จ่ายตามที่
เกิดขึ ้นจริ ง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
3. นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนัง่ ต้ องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด
เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ด
ประตูฉกุ เฉินได้ (น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ ที่
นัง่ Long leg ขึ ้นอยูก่ บั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
2. แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
4. แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่
ครบตามจานวนที่

บริ ษัทฯกาหนดไว้ (30ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิ ดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริ ษัทต้ องนาไป
ชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่าน
ไปยังคณะต่อ ไปแต่ทงั ้ นี ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และ
ค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่
สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
7. กรณี ย่ ืนวีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุ มัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจ า
มาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริ การยื่นวีซา่ / ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน (กรณี
ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว)
ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
8. กรณีวีซ่าผ่ านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่ อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด
9. กรณีผ้ เู ดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตาม
ทางบริ ษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบ
ห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่ (Twin/Double) และ
ห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่ างประเภทอาจจะไม่ ติดกันและ
บางโรงแรม
อาจจะไม่ มีห้องพักแบบ 3 ท่ าน แต่ อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม
บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัต
และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้ น (สเปน)
ใช้ เวลาทาการอนุมัตวิ ีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทาการ
ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศนู ย์ ย่ นื วีซ่า BLS International
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้ น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็ นตัวจริง 1 ชุด และ
สาเนา 1 ชุด
ในวันยื่นวีซ่า หนังสือเดินทางต้ องนาส่ งเข้ าสถานทูต
และระหว่ างรอผลการอนุมัตวิ ีซ่า ไม่ สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้
**ลูกค้ ากรุณาอย่ ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่อย ๆ**
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้ องมีหน้ าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่าง
น้ อย 2 หน้ า อายุการใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้ องไม่
ชารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยื่นวีซา่ ด้ วย)
***ในกรณี ท่ ีถือพาสปอร์ ต สั ญ ชาติไทย แต่ พ านั กอยู่ต่างประเทศ, ทางานอยู่ต่างประเทศ หรื อ
นักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ของทางบริษัทให้ ทราบทันที เพราะการ
ยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้ อกาหนดของทางสถานทูตต้ องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่
สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้ อกาหนดนีร้ วมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติด้วย***
2. รูปถ่ าย รูปถ่ายสีหน้ าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบ (พื ้นหลังขาวเท่านัน้
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ ามสวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูป
ไม่เลอะหมึก)
3. หลักฐานการเงิน กรณีผ้ เู ดินทางออกค่ าใช้ จ่ายเอง
3.1 กรณีผ้ เู ดินทาง ออกค่ าใช้ จ่ายเอง สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์
ธรรมดาของธนาคารทัว่ ไป ส่วนตัวของผู้เดินทาง ถ่ายสาเนา ย้ อนหลัง 6 เดือน
รบกวนลูกค้ าทารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรื อถอน ก่อน แล้ วค่อยปรับ

ยอดเงินในบัญชี อัพเดทไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซา่ และบัญชีต้องมีครบทุกเดือน ในกรณีที่มีไม่ครบ 6 เดือน
ให้ ขอเป็ น STATEMENT พร้ อมทาจดหมายชี ้แจง
3.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็ นเล่ มใหม่ ให้ ทา่ นถ่ายสาเนาสมุดบัญชีมาทังสองเล่
้
ม (ทังเล่
้ มเก่า –เล่มใหม่)
3.3

หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ต้ องสะกดชื่อ-สกุล ให้ ตรงตามหน้ า

พาสปอร์ ต ออกมาไม่เกิน 1 เดือน ต้ องเป็ นบัญชีเดียวกันกับบัญชีออมทรัพย์ในข้ อ 3.1
3.4 กรณีผ้ เู ดินทางไม่ ได้ ออกค่ าใช้ จ่ายเอง
3.4. 1ต้ องทา BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเท่านัน้ ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อเจ้ าของ
บัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้ จ่าย) ต้ องสะกดชื่อ – สกุล ให้ ตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต และบุคคลที่เจ้ าของบัญชีออก
ค่าใช้ จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้ องสะกดชื่อ – สกุล ให้ ตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต กรุณายื่นขอจาก ธนาคาร่ลวงหน้ า
โดยใช้ เวลาดาเนินงานประมาณ 3 วัน และใช้ ยื่นได้ ไม่เกิน 30 วัน หลังจากธนาคารออกให้
3.4.2ถ่ ายสาเนาสมุดบัญชี หรื อ Statement ย้ อนหลัง 6 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้ จ่าย และต้ องเป็ นบัญชี
เดียวกัน กับที่ออก BANK GUARANTEE
3.4.3. ต้ องทาหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายที่มีการชี ้แจงความสัมพันธ์ อีกหนึง่ ฉบับ (Sponsor Letter)
3.4.4.ต้ องใช้ สูติบัตรเท่านัน้ ในกรณีเป็ น พ่อ แม่ ลูก เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ออกค่าใช้ จา่ ยให้
และผู้เดินทาง ไม่วา่ จะอายุเท่าไหร่ก็ตาม หรือใช้ ทะเบียนสมรสในกรณีสามี-ภรรยา ที่แต่งงานจดทะเบียน
**สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชีตดิ ลบ บัญชีฝากประจา บัญชีกระแสรายวัน
บัญชีสหกรณ์ ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี ้ กองทุน และสลากออมสิน **
4. หลักฐานการทางาน
- เจ้ าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุ้นส่วน อายุไม่
เกิน 3 เดือน หรื อ สาเนาใบทะเบียนการค้ า(พค.0403)
- กิจการไม่ จดทะเบียน จดหมายชี ้แจงการทางาน พร้ อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้ าน สัญญาเช่าที่ โฉนด
ที่ดิน เป็ นต้ น

- เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทางาน จากบริ ษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่ มทางาน
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้ องตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต ใช้ คาว่า “TO WHOM IT MAY
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้ หนังสือรับรองการเรี ยนที่ออกจากสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้ องตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต ใช้ คาว่า “TO WHOM IT MAY
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
5. เอกสารส่ วนตัว
- สาเนาทะเบียนบ้ าน
- บัตรประชาชน
- สูติบตั ร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี และในกรณีออกค่าใช่จ่ายให้ พอ่ แม่ หรื อ พ่อ แม่ ออกค่าใช้ จ่ายให้ )
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ ามี)
- ใบเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล (ถ้ ามีการเปลีย่ น)
6. กรณีเด็กอายุไม่ ถึง 20 ปี บริบูรณ์ ที่ไม่ ได้ เดินทางไปต่ างประเทศพร้ อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้ องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต้ นสังกัด (โดยมารดาจะต้ องคัด
หนังสือยินยอมระบุให้ บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้ าพาสปอร์ ต
มารดามาด้ วย
- หากเด็กเดินทางไปกับมารดา จะต้ องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต้ นสังกัด (โดยบิดาจะต้ องคัด
หนังสือยินยอมระบุให้ บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้ าพาสปอร์ ต
บิดามาด้ วย
- หากเด็กไม่ ได้ เดินทางพร้ อมกับบิดาและมารดา ทังบิ
้ ดาและมารดาจะต้ องคัดหนังสือระบุยินยอมให้ บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์ เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต้ นสังกัด พร้ อมแนบสาเนาบัตร
ประชาชนหรื อหน้ าพาสปอร์ ตบิดาและมารดา
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่ าร้ าง จะต้ องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ น

ผู้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
- กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์ มสมัครวีซา่ พร้ อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบั
บุตรที่สถานทูตด้ วย ทังสองท่
้
าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่านัน)
้
7. ท่านไม่จาเป็ นต้ องเซ็น รับรองสาเนาถูกต้ อง ให้ ทา่ นเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์ มใบคาร้ องขอวีซา่ เท่านัน้
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้ งขอเพิ่มเติม

แบบฟอร์ มสาหรับกรอกข้ อมูลยื่นวีซ่าเชงเกนประเทศสเปน
(กรุณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนตามความเป็ นจริง เนื่องจากจะมีผลต่ อการพิจารณาวีซ่าของท่ าน)

ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]……………………………………………………………………………
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….……………………………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….……………………………….
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….………………
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………….………………………..
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ………………………………………………………………………….………………
6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………….………………….…………
7. สัญชาติปัจจุบนั ...........................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบนั ……….………….……..
8. เพศ
9. สถานภาพ

ชาย

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หม้ าย

10. ในกรณีเป็ นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอานาจปกครอง/ดูแล
ผู้เยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้ านของผู้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………………………
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ................................................................
12. อาชีพปั จจุบนั (หากค้ าขาย ให้ ระบุด้วยว่าค้ าขายอะไร เช่น ขายเสื ้อผ้ า ขายอาหาร เป็ นต้ น
...............................................................................................................
13. ชื่อบริ ษัทหรื อร้ านค้ า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนักเรี ยน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูข่ องสถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์…………….……
14. วีซา่ เชงเกนที่เคยได้ รับในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่..............................ถึงวันที่..............................................
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ ้วมือเพื่อการขอวีซา่ เชงเก้ นก่อนหน้ านี ้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ).........................................

**กรณีลูกค้ าเคยมีวีซ่าเชงเก้ น รบกวนท่ านถ่ ายสาเนาหน้ าวีซ่าเชงเก้ นตัวล่ าสุดแนบมาด้ วย**

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรื อไม่
ไม่เคย

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

17. ความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักอยูข่ องผู้ร้องขอ
ตัวผู้ขอวีซา่ เอง

มีผ้ อู ื่นออกให้ (ญาติ/บริ ษัท/องค์กร)
กรุณาระบุชื่อ ............................................

สิง่ ที่ช่วยในการดารงชีพ

…………………………………………………..….

เงินสด

สิง่ ที่ช่วยในการดารงชีพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ที่พกั ที่มีผ้ จู ดั หาให้

ชาระค่าที่พกั ล่วงหน้ าแล้ ว

ค่าใช้ จ่ายทังหมดระหว่
้
างพานักมีผ้ อู อกให้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน้ าแล้ ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน้ าแล้ ว

อื่นๆ (โปรดระบุ)

อื่นๆ (โปรดระบุ)
************************************************

หมายเหตุ การอนุมตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่ มีส่วนเกี่ยวข้ องใดๆทัง้ สิน้ ทัง้ นีบ้ ริษัท
เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ เู ดินทางเท่ านัน้

