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แมดริด-เมรีด้า-ลิสบอน-ซินทรา-เคป เดอ โรกา-เซบิลย่ า-คอร์ โดบ้ า
เที่ยวก่อนที่การบินไทยจะยกเลิกเที่ยวบินสู่ แมดริด
ในราคาที่ไม่ มีใครกล้าทา
ทุกคณะขายราคาเดียว 49,900 –
กาหนดการเดินทาง เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
วันแรก
กรุงเทพฯ

: 17-24 / 24เม.ย.-1พ.ค.
: 6-13 / 13-20 / 20-27 / 27พ.ค.-3มิ.ย.
: 3-10 / 12-19 / 24 มิ.ย.-1ก.ค.
: 3-10

21.30 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรรณภูมิ เคาน์ เตอร์ D เช็คบัตรโดยสารหมู่คณะสายการบินไทย ใช้ ประตู ทางเข้ า
2- 3 เจ้ าหน้ าทีจ่ ากทางบริษัทฯ และหัวหน้ าทัวร์ รอให้ การต้ อนรับเเละอานวยความสะดวก ในการเช็คบัตร
โดยสารพร้ อมสั มภาระของท่ าน

วันทีส่ อง

กรุงเทพฯ – แมดริด – ชมเมือง - เมรีด้า

01.00 น.
07.15 น.

เหิ รฟ้ าตรงสู่ กรุ งแมดริด ประเทศสเปน โดยเทีย่ วบิน TG 924 (มีบริการอาหารค่าและอาหารเช้ าบนเครื่อง)
การบินไทย นําท่านเดิ นทางถึงแมดริ ด โดยสวัสดิภาพหลังผ่านการตรวจรับสัมภาระเรี ยบร้อย จากนั้นนําท่าน
เดินทางเข้าสู่ ตวั เมือง นําท่านชมตัวเมืองแมดริด โดยเริ่ มจากบริ เวณพลาซ่ ามายอร์ จตุรัสหลวงศูนย์กลางเมือง
เก่าที่สร้ างขึ้นในปี ค.ศ. 1619 โดยกษัตริ ยฟ์ ิ ลลิ ปที่ 3 ด้วยศิลปะผสม ออสเตรี ย-สเปน นําท่านถ่ายรู ปบริ เวณ
รอบนอกของพระราชวังหลวง PALACIO REAL ซึ่ งเป็ นสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ที่ดดั แปลงมาจากกรี ก-โรมัน
โดยด้านนอกตกแต่งในสไตล์แบบอิตาเลี่ยน ส่ วนภายในตกแต่งแบบฝรั่งเศส โดยสร้างขึ้นแทนพระราชวังอัล
คาซาร์ ซึ่ งถูกไฟไหม้เมื่อ ค.ศ.1734 ชมบริ เวณ ประตูพระอาทิตย์ Puerta del Sol จุดศูนย์กลางเมืองที่เป็ นย่าน
การค้า-ร้านอาหาร ให้ท่านถ่ายรู ปกับอนุสาวรี ยห์ มีเกาะต้นสตรอเบอรี่ ซึ่ งเป็ นตราสัญลักษณ์ประจํากรุ งแมดริ ด
จากนั้นนําท่านถ่ายรู ปกับบริ เวณจัตุรัสแห่ งสเปนที่มีอนุ สาวรี ยข์ องดอนกีโฆเต้ นวนิ ยายชื่ อดังของมิเกล เด ซา
เวนเตส
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองเมรีด้า Merida เดินทางประมาณ 4 ช.ม. เมืองที่ต้ งั อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ กวาเดียน

กลางวัน

(GH) สเปน–โปรตุเกส 8 วัน 5 คืน (TG) เม.ย.-ก.ค. 58 49,900.-
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และเป็ นเมื องที่ ยงั คงเหลื อร่ องรอยของชาวโรมันโบราณ อาทิ สะพานส่ งนํ้าอควาดักส์ -โรงละครเธี ยเตอร์ สะพานโรมันข้ามแม่น้ าํ กวาเดียนา ฯลฯ
บริการอาหารค่า ณ.ภัตตาคารพืน้ เมือง
พักที่ VELADA MERIDA หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม

เมรีด้า-ลิสบอน(โปรตุเกส)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมอารยธรรมแห่ งจักรวรรดิโรมันโบราณ ที่ ยงั หลงเหลื ออยู่เป็ นจํานวนมากในเมรี ด้า และมี อายุใน
ระดับ 2,000 ปี ถ่ายรู ปกับ โรงละครเธี ยเตอร์ ยุคโรมัน สะพานส่ งนํ้า สะพานโรมันที่สร้างข้ามแม่น้ าํ กวาเดียนา
รวมทั้งป้ อมปราการในยุคมุสลิมที่มีอายุกว่า 1,000 ปี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นําท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่ ประเทศโปรตุเกส นําท่านเดินทางสู่ กรุ งลิสบอน นครหลวงแห่ งโปรตุเกส
เดินทางประมาณ 3.30 ช.ม. ชื่นชมธรรมชาติสวยงามตลอดการเดินทาง
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
พักที่ LISBOA ALMADA หรือเทียบเท่า

กลางวัน

ค่า

วันทีส่ ี่

ลิสบอน – เคป เดลาโรกา – ซินทรา - ลิสบอน

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่ าน เดิ นทางสู่ เมือ ง ซิ นทรา Sintra เป็ นเมื องเล็ก ๆ สงบ น่ า รั กอยู่ก ลางป่ า บนยอดเขามี ปราสาท Pena
ปราสาทยุคอัศวินซ่ อนตัวอยู่ในหมู่แมกไม้กลางอุทยานแห่ งชาติ ปั จจุบนั เป็ นเมืองมรดกโลก ที่มีพระราชวัง
แห่ งชาติ (National Palace) พระราชวังเคลุซ (Queluz) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว เสด็จพระ
ราชดํา เนิ นเยื อนเมื อ งนี้ เมื่ อ คราวเสด็ จประพาสยุ โรป นํา ท่ า นชมตัวเมื องเก่ า ของซิ น ทรา ที่ มี อายุม าตั้ง แต่
ศตวรรษที่ 11 นําท่านเข้าชมพระราชวังหลวง The Royal Palace (The Palacio Nacional da Vila) อดีต
พระราชวังหลวง ที่ประทับแห่ งราชวงศ์มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 จากนั้น นําท่านชม เคป เดอ ลา ร็อค (Cabo da
roca) อันเป็ นแหลมที่ต้ งั อยูป่ ลายสุ ดทางทิศตะวันตกของทวีป ยุโรป ถัดไปเป็ นมหาสมุทร แอตแลนติกผ่านชม
เมืองเอสโตริล เมืองตากอากาศชายทะเลที่มีชื่อของ โปรตุเกส
 บริการอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพืน้ เมือง
นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งลิสบอน Lisbon นครหลวงแห่ งโปรตุเกส เพื่อชม เมืองลิสบอน นครเก่าแก่นครหนึ่ ง
ในทวีปยุโรป ทั้ง ยังเป็ นเมืองท่าที่สาํ คัญ และเป็ นศูนย์กลาง ทางการเมือง การค้า อุตสาหกรรม พร้อมทั้งยังเป็ น
อุทยานนครที่เขียวชอุ่มร่ มรื่ น ชมทัศนี ยภาพของ แม่ น้าเตโย (Tejo) ที่ไหลผ่านใจกลางเมืองลิสบอน เป็ นแม่น้ าํ
ที่กว้างใหญ่ไพศาลราวกับทะเลและ ยิ่งกว่านั้น โปรตุเกสถูกโอบล้อมด้วยชายหาดยาวกว่า 170 กม.ของผืน
มหาสมุทรแอตแลนติก ชม บริ เวณเมืองเก่ าลิสบอน“โอลด์ ซิตี้” และ จัตุรัสการค้ า (Praca Do Comercio) สร้าง
ขึ้นในสมัยมาร์ ควิส เดอ ปอมแปล (Marques Depombal) เป็ นนายกรั ฐมนตรี ผ่านชม วิหารเจโรนิโม (St.

กลางวัน
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วันทีห่ ้ า
เช้ า

กลางวัน

ค่า

Jeronemo) วิหารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 16 ด้วยศิลปะแบบโกธิค โดยกษัตริ ยแ์ มนนูเอลที่ 1 องค์สําคัญ
ที่สุดที่สร้างชื่อเสี ยงให้โปรตุเกส ผูซ้ ่ ึ งประสบความสําเร็ จจากการส่ งนักเดิ นเรื อล่องมหาสมุทร เพื่อค้นพบ
แผ่นดิ นใหม่ในโลก และมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะเป็ นที่ฝังศพของวาสโก ดากามา (Vasco
Da Gama) นักเดินเรื อท่องโลกผูย้ งิ่ ใหญ่ของโปรตุเกส
บริการอาหารค่า ณ.ภัตตาคารจีน
พักที่ LISBOA ALMADA หรือเทียบเท่า

ลิสบอน-เซบิลย่ า(สเปน)-คอร์ โดบา
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเซวิลย่า Seville เดินทางประมาณ 4.30 ช.ม. บางท่านอาจออกเสี ยงว่าเซวิลล์หรื อ
แม้แต่เซบิล-เซบิลย่าเป็ นเมื องใหญ่อนั ดับ 4 ของสเปน และเคยเป็ นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โปเมื่อปี ค.ศ. 1992
รวมทั้งเป็ นเมืองหลวงของแคว้นอันดาลูเซี ยด้วย ซึ่ งทั้งมวลนี้ ลว้ นทําให้เซวิลล์เป็ นเมืองมีเสน่ ห์ที่สุดในสาม
เมืองใหญ่ตอนใต้ มีคาํ กล่าวว่า “ผูท้ ี่ไม่เคยเห็นเซวีญ่ามาก่อน ย่อมไม่รู้จกั คําว่างามเลิศหรื อไม่รู้จกั สิ่ งมหัศจรรย์
ที่งดงาม” เป็ นสถานที่ที่อดีตนักเดินเรื อผูย้ ิ่งใหญ่ โคลัมบัสเริ่ มต้นการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ของมนุ ษยชาติจาก
เมืองนี้เช่นกัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นําท่านชม มหาวิหารแห่ งกรุ งเซวิลย่ า ที่มีความสําคัญมากแห่ งหนึ่ งของสเปน และมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 3
ของโลก รองจากมหาวิ ห ารเซนต์ปี เตอร์ ใ นกรุ ง โรมและมหาวิ ห ารเซนต์ ป อลแห่ ง กรุ ง ลอนดอน ชม
สถาปั ตยกรรมที่สร้างด้วยศิลปะสไตล์โกธิ ค สร้ างตั้งแต่ ค.ศ. 1402-1506 ว่ากันว่าเป็ นจุดประสงค์ของคณะ
บาทหลวงในปี 1401 ที่จะสร้างโบสถ์ให้ดีอย่างไม่มีใครเทียบเทียมได้ ภายในวิหารมีสมบัติที่ประเมินค่ามิได้
หลายอย่าง นําท่านชมที่บรรจุศพของโคลัมบัสที่บรรจุอยูใ่ นวิหารแห่ งนี้ จากนั้นนําท่านชม พลาซ่ าเอสปัญญ่ า
แห่งเซวีญ่าที่สวยงามยิง่ ใหญ่อลังการด้วยตึกรู ปโค้งครึ่ งวงกลม ได้ชื่อว่าเป็ นจัตุรัสที่สวยที่สุดแห่ งหนึ่ งในยุโรป
นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองคอร์ โดบา เดิ นทางประมาณ 1.30 ช.ม.เมืองที่สวยงามในแบบมูเดก้าและเป็ นเมืองที่
เจริ ญรุ่ งเรื องที่สุดในยุคที่มวั ร์ ปกครองปกครอง
บริการอาหารค่า ณ. ภัตตาคารจีน
พักที่ AYRE CORDOBA หรือเทียบเท่า

วันทีห่ ก

คอร์ โดบา-แมดริด

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ช่วงเช้า แวะถ่ายรู ปชมเมืองเก่ าของคอร์ โดบา เมืองที่มีอารยธรรมของมุสลิ มอยู่เป็ นจํานวนมาก ก่อนนําท่าน
เดินทางย้อนกลับสู่ แมดริ ด ใช้เวลาประมาณ 4.30 ช.ม.
บริการอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารจีน
นําท่านชมบริ เวณภายนอกของสนามฟุตบอลซานติอาโก้ เบอร์ นาบิว Santiago Bernabéu ของสโมสรฟุตบอล

กลางวัน
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เรี ยลแมดริ ดที่โด่งดัง จากนั้นนําท่านเดินเล่นช้อปปิ้ งในย่านถนนแกรนด์เวีย ย่านช้อปปิ้ งหลักของเมืองแมดริ ด
ที่มีหา้ งสรรพสิ นค้าและร้านค้ามากมาย
บริการอาหารค่า อิสระตามอัธยาศัย เพือ่ ความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง
พักที่ AVANT AEROPUETO หรือเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ด

แมดริด – สนามบิน

เช้ า
13.00 น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินแมดริด
เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินไทย เทีย่ วบิน TG 949 (มีบริ การอาหารกลางวันและอาหารเช้าบนเครื่ อง)

วันทีแ่ ปด

กรุงเทพฯ

06.05 น.

การบินไทยนําท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ อย่างสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการ สาหรับจานวนผู้เดินทางขั้นต่า 30 ท่ าน
พักห้ องคู่ท่านละ
พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ

49,900
6,000

บาท
บาท

*** บัตรโดยสารของการบินไทยทีเ่ สนอเป็ นราคาพิเศษไม่ มีราคาเด็ก ***
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรียกเก็บค่ าภาษีนา้ มัน ในกรณีทสี่ ายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่ ***
** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุต่ากว่ า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม ***
เงื่อนไขการจองทัวร์
1. กรุ ณาวางเงินมัดจํา ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจําแล้วเท่านั้น
2. หากมีการยกเลิ กการจอง หลังจากที่ชาํ ระค่ามัดจําเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่ามัดจํา เนื่ องจากเป็ น
ทัวร์ ราคาพิเศษ บริ ษทั ฯ ได้ชาํ ระค่าตัว๋ เครื่ องบินล่วงหน้า (โดยยังมิได้รวมภาษีสนามบิน และภาษีน้ าํ มัน) ให้กบั สายการ
บินไทยเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
3. หลังจากชําระค่ามัดจําแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้ ก่อนที่บริ ษทั ฯ จะทําการยื่นวีซ่า ซึ่ งจะทําการยื่นวีซ่า ล่วงหน้า
1 เดือนครึ่ ง- 2 เดือน ก่อนการเดินทาง หากยืน่ วีซ่าและออกบัตรโดยสารแล้ว จะต้องชําระค่าเปลี่ยนชื่ อและค่าภาษีน้ าํ มันที่
ปรับเปลี่ ยน โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวในกรณี ที่สถานฑูตมีคิวให้ยื่น และต้องชําระค่าวีซ่า
ใหม่ท่านละ 4,000 บาท
4. การชําระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ ต้องชําระก่อนการเดินทาง ภายใน 15 วันทําการ
(GH) สเปน–โปรตุเกส 8 วัน 5 คืน (TG) เม.ย.-ก.ค. 58 49,900.-
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5. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการคื นค่าทัวร์ ท้ งั หมด กรณี ที่ท่านยกเลิ กการเดิ นทางและมี ผลทําให้คณะเดิ นทางไม่ครบตาม
จํานวนที่บริ ษทั ฯ กําหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั ฯ และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริ ษทั
ฯ ต้องนําไปชําระค่าเสี ยหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณี เจ็บป่ วย บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่ามัดจําทั้งหมด เนื่ องจากเหตุผลในข้อ 2 และหากมียกเลิกหลังจากออกบัตร
โดยสารและทําการยืน่ วีซ่าแล้ว บริ ษทั ฯ จะทําการคืน
เงินได้หรื อไม่ ขึ้นอยูก่ บั สายการบิน, วีซ่า ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ ประเทศที่เราเดินทาง
7. กรณี ยนื่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิวซี ่าจากทางสถานฑูต บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่ามัดจํา และค่าทัวร์
8. กรณี วซี ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรื อ หลังออกบัตรโดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่ามัดจํา และค่าทัวร์
อัตรานีร้ วมบริการ
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุ งเทพฯ-แมดริ ด -กรุ งเทพฯ
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สอง-สามท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการ
 ค่ารถรับส่ งระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 ค่าทิปคนขับรถในยุโรปวันละ 2 ยูโร / ท่าน รวม 12 ยูโร
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่า
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 ค่าภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรี ยกเก็บจากสายการบิน ซึ่ งเป็ นอัตราเรี ยกเก็บ ณ วันที่ 1 ธันวาคม
2557 และท่านต้องชําระเพิ่ม หากมีการเรี ยกเก็บเพิ่มจากสายการบิน
อัตรานีไ้ ม่ รวมบริการ
 ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทําหนังสื อเดินทาง
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ต้องเก็บเพิ่มจากราคาทัวร์ อีกท่านละ 600 บาท
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ดฯลฯ
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
 สําหรับราคานี้บริ ษทั ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
(GH) สเปน–โปรตุเกส 8 วัน 5 คืน (TG) เม.ย.-ก.ค. 58 49,900.-
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 ค่าประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ
* รายการอาจจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามความเหมาะสม เนื่ อ งจากความล่ า ช้า ของสายการบิ น โรงแรมที่ พ กั ในต่ า งประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริ ษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
* กรณี ที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผเู ้ ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุ
ทําให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสาย
การบิน โรงแรม หรื อหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริ ษทั ทัวร์ ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
* บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อสิ่ งของห้ามนําเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย หรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา
แล้ว ทางบริ ษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทั้งหมดหรื อบางส่ วน
* บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
* บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่าง
ด้าวที่พาํ นักอยูใ่ นประเทศไทย

หลักฐานการยืน่ วีซ่าสถานทูตสเปน
***การยืน่ วีซ่าสเปน ทุกท่านต้องแสดงตัวทุกครั้งที่มีการเดินทางเพื่อสแกนลายนิ้วมือที่ศนู ย์ยนื่ VFS SPAIN***
ใช้เวลาพิจารณาอนุมตั ิวซี ่า 15 วันทําการ
เอกสารในการขอวีซ่า (กรุ ณาจัดส่ งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง)

***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยืน่ วีซ่า***
สถานทูตสเปนไม่อนุญาตให้ผสู ้ มัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวีซ่า
2. สําหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรื อทํางานอยูต่ ่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่ องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรื อศึกษาอยู่
เท่านั้น
3. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริ ษทั ทัวร์ การเตรี ยมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของ
สถานทูตง่ายขึ้น
หมายเหตุ กรณี ลกู ค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุ๊ ปยืน่ วีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริ ษทั ฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนใน
การขอวีซ่าของท่าน
เอกสารประกอบการขอวี
ซ่าเชงเก้ น (สถานฑูตสเปน)
1.

1. หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสื อเดินทางเล่มเก่ากรุ ณาแนบมาด้วย
(GH) สเปน–โปรตุเกส 8 วัน 5 คืน (TG) เม.ย.-ก.ค. 58 49,900.-
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2. รู ปถ่ายสี หน้าตรงปั จจุบนั พื้นฉากหลังรู ปต้องมีสีขาวเท่านั้น รู ปจะต้องเป็ นภาพที่
คมชัดห้าม สวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรู ปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่าย
ไ ม่
เกิน 6 เดือน)
ขนาด กว้าง 3.5 ซม.x ยาว 4.5 ซม. ศรี ษะจรดคาง 3 ซม.จํานวน 2 รู ป สถานฑูตสเปน
มีการ
เปรี ยบเทียบ รู ปถ่ าย ของท่านกับวีซ่า ที่ท่านเคยได้รับย้อนหลังไป 6 เดือน (ตรวจทุกหน้า
วี
ซ่า)
หากท่านใช้รูปถ่ายเคยมีวซี ่าและเกิน 6 เดือนแล้ว ท่านต้องถ่ายรู ปใหม่ และกรุ ณาเปลี่ยนเสื้ อผ้า
ชุ ดใหม่***สําหรับสถานฑูตสเปน จะเข้มงวดเรื่ องรู ปถ่ายมาก หากท่านเตรี ยมรู ปและเอกสารพร้ อม ท่านจะไม่เสี ยเวลา แต่หาก
ท่านไม่ปฎิบตั ิตามข้อกําหนด ท่านต้องเสี ยเวลาไปถ่ายรู ปอีกครั้ง และต้องมาโชว์ตวั ในการยืน่ วีซ่าใหม่
3. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิ่มเติมกรณี อื่น ๆ
4. สําเนาบัตรประชาชน
5. สําเนาทะเบียนบ้าน
6. สู ติบตั ร (สําหรับเด็กตํ่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์)
7. กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริบูรณ์ : เดินทางต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่ งออกให้โดยที่ ว่าการเขตหรื ออําเภอ
เท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดา ต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้น และให้
ระบุวา่ มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดา ต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้น และให้ระบุ
ว่า บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
8. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทํางาน ต้ องทาเป็ นภาษาอังกฤษ เท่านั้น)
- จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ
- กรณี ผเู้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณี ที่เป็ นพนักงานบริ ษทั ฯ : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
- กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- กรณี เกษียณอายุราชการ : ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา: ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากําลังศึกษาอยูร่ ะบุช้ นั ปี ที่ศึกษา ภาษาอังกฤษ
9. หลักฐานการเงิน
- จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Certificate) ที่ออกโดยทางธนาคาร โดยระบุ To whom it may concern (ไม่ ต้อง
ระบุสถานฑู ต) ซึ่ งต้ องเป็ นฉบับจริ งเท่ านั้น ออกจดหมายไม่ เกิน 30 วันนับจากวันที่ยื่นวีซ่า พร้ อมทั้ง สาเนา book bank
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168/19 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd., Ladprao, Bangkok. 10230 Web:www.countertour.com
02-539-5558/081-350-9245 Fax:02-538-6100 E-mail: info@countertour.com
ย้อนหลัง 6 เดือน โดยที่ยอดเงินคงเหลือต้องมี 6 หลักขึ้นไป พร้อมทั้งอัพเดทยอดเงิน ณ เดือนปั จจุบนั (ไม่เกิน 30 วัน นั บ จาก
วันที่ยื่นวีซ่า) (ยอดเงินในสมุดบัญชี ธนาคาร ต้องมี ไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้าออกของเงิน
สมํ่าเสมอ
ห้ามทําการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียว เป็ นยอดใหญ่ก่อนการยืน่ วีซ่าเด็ดขาด!)
( สถานฑูตไม่ รับพิจารณาบัญชี ฝากประจาและบัญชี กระแสรายวันในทุกกรณี )
* กรณี พอ่ หรื อแม่รับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกที่มีการทํางานแล้วลูกต้องแสดงหลักฐานการเงินส่ วนตัวด้วย คือ จดหมายรับรอง
ทางการเงิน (Bank Certificate) พร้อม สาเนา book bank ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมทั้งอัพเดทยอดเงิน ณ เดือนปั จจุบนั (ไม่เกิน 30
วัน นับจากวันที่ยนื่ วีซ่า)
* กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ ในกรณี ที่มีผรู ้ ับรองค่าใช้จา่ ย ต้องมีเอกสารเพิม่ เติมดังนี้
- จดหมายจากผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผูเ้ ดิ นทางกับผูร้ ั บรองค่าใช้จ่าย เช่ น ทะเบียนบ้าน (เพื่อนและสามีภรรยาที่มิได้จด
ทะเบียนสมรสและไม่มีบุตรไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนั ได้) ต้องเป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับ รองให้กนั และกันได้ / สามี-ภรรยาที่ไม่จดทะเบียนสมรสไม่สามารถ
รับรองให้กนั และกันได้ / ปู่ , ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)
- กรุ ณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกําหนดในหลักฐานการเงิน ที่จะใช้ยนื่ วีซ่า 1 ชุดของผูร้ ับรองค่าใช้จ่ายเท่านั้น
หนังสื อรับรองเงิ นฝากที่ออกโดยธนาคารต้องระบุชื่อลูกจ้างที่ตอ้ งการจะรับรองค่าใช้จ่าย ตามข้อกําหนดในหลักฐาน
การเงิน
10. ผูส้ ู งอายุที่มีอายุเกินกว่า 70 ปี บริ บูรณ์ กรุ ณาแนบใบรับรองแพทย์ ว่าสามารถเดินทางได้ เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการยืน่ วีซ่า
*************************************
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