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แหลมโรกา | ลิสบอน | ปอร์โต้ | มาดริด | โทเลโด| บาร์เซโลน่า 
  
 

 

 
 

 ชืน่ชมความงานของมหาวหิารเจอโรนโิม 

 เขา้ชมเมอืงซนิทรา เมอืงยอดนยิม 

 เยีย่มชมเมอืงปอรโ์ต ้เมอืงแหง่ไวน์ 
 ทอ่งเทีย่วในเมอืงมาดรดิ มหานครอันทันสมัยล ้ายคุ 

 ดืม่ด ่าธรรมชาตใินเมอืงแหง่มรดกโลก “โทเลโด” 

 
 

โปรตุเกส สเปน (โกอิมบรา ปอร์โต้ ซาลามังกา บาร์เซโลน่า)  

10 วัน 7 คืน เดือนทาง มกราคม-มิถุนายน 2563 

ราคาแนะน าเพียง 55,900.- 
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ก าหนดการเดนิทาง 
 

14 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 55,900-. 

02 ก.พ. 63 -11 ก.พ. 63 55,900-. 
07 พ.ค. 63 – 16 พ.ค. 63 57,900-. 
13 พ.ค. 63 – 22 พ.ค. 63 57,900-. 

04 ม.ิย. 63 – 13 ม.ิย.63 57,900-. 
15 ม.ิย. 63 – 24 ม.ิย. 63 57,900-. 

  

เสน้ทางการเดนิทาง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง โรงแรมทีพ่ัก หรอื เทยีบเทา่ 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ  

วนัที ่2 กรงุเทพฯ – แฟรงคเ์ฟิรต์ – ลสิบอน – 

หอคอยเบเล็ง – มหาวหิารเจอโรนโิม 

MERCURE LISBOA ALMADA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 ลสิบอน – แหลมโรกา – ซนิทรา – 

ฟาตมิา – โกอมิบรา    

TRYP หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 โกอมิบรา – ปอรโ์ต ้– ซาลามังกา DONA BRIGIDA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 ซาลามังกา – เซอโกเบยี – มาดรดิ – 
พระราชวงัหลวง 

MELIA AVENIDA AMERICA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 มาดรดิ – โทเลโด – มหาวหิารแหง่

โทเลโด – พลาซา่ มายอร ์– ชมโชว์
ระบ าฟลามนิโก ้  

MELIA AVENIDA AMERICA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7 มาดรดิ – วาเลนเซยี  – มหาวหิารวา
เลนเซยี 

HOTEL ALBUFERA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่8 วาเลนเซยี – บารเ์ซโลน่า FIRA CONGRESS หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่9 บารเ์ซโลน่า – เนนิเขา Montjuïc – 

สนามคัมป์นู – สนามบนิ 

 

วนัที ่10 กรงุเทพฯ  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ  

20.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประต ู4 เคานเ์ตอร ์G สาย
การบนิ ลูฟตฮ์นัซ่า โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

23.50 น. ออกเดนิทางสูแ่ฟรงกเ์ฟิรต์ โดยสายการบนิลูฟตฮ์นัซ่า เทีย่วบนิที ่LH 773 
***กรุป๊ออกเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่7 พ.ค. 63 ออกเดนิทางเวลา 23.00 น.*** 

วนัที ่2 กรุงเทพฯ – แฟรงคเ์ฟิรต์ – ลสิบอน – หอคอยเบเล็ง – มหาวหิารเจอโรนโิม 

06.00 น. ถงึสนามบนิแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี รอเปลีย่นเครือ่ง 

09.15 น. ออกเดนิทางไปยังกรงุลสิบอนดว้ยเทีย่วบนิ LH 1166 

*** กรุ๊ปออกเดนิทางวนัที ่03-12 ธ.ค. 62 ออกเดนิทางเวลา 13.15 และเดนิทางถงึเวลา 
15.20 น. เทีย่วบนิที ่LH 1168*** 

11.20 น. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

ถงึสนามบนิลสิบอน ประเทศโปรตเุกส (Portugal) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 7 ชัว่โมง) 

ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร น าทา่นถ่ายภาพกบัอนุสาวรยีด์สิคฟัเวอรีส่รา้งขึน้
ในปี ค.ศ. 1960 เพือ่ฉลองการครบ 500 ปี แหง่การสิน้พระชนมข์องเจา้ชายเฮนรี ่เดอะเนวเิกเตอร ์แวะ
ถา่ยรูปกบัหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดมิสรา้งไวก้ลางน ้าเพือ่เป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการ

เดนิเรอืเขา้ออก เป็นจุดเริม่ตน้ของการเดนิเรอืออกไปส ารวจ และคน้พบโลกของ วาสโก ดากามา นัก
เดนิเรอืชาวโปรตเุกส เป็นอกีหนึง่สถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ทีส่วยงาม น าเขา้ชมมหาวหิารเจอ

โร นโิม (Jeronimos Monastry) ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิก ่วาสโกดากามา ทีเ่ดนิทางสูอ่นิเดยี
เป็นผลส าเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอันเยีย่มยอดของงานสถาปัตยกรรมทีเ่รยีกกันวา่มานูเอล
ไลน ์(Manueline) ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส ิน้ถงึ 70 ปี จงึแลว้เสร็จสมบรูณ์ และไดร้บัการรบัรองจาก

องคก์ารยเูนสโกว้า่ใหเ้ป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage) 
*** กรุป๊ออกเดนิทางวนัที ่14-22 ม.ค. 62 เดนิทางถงึเวลา 11.15 น.*** 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั MERCURE LISBOA ALMADA หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่3 ลสิบอน – แหลมโรกา – ซนิทรา – ฟาตมิา – โกอมิบรา    

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้พาท่านเดนิทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดทีเ่ป็นปลายดา้นตะวันตกสดุของทวปี
ยุโรป ซึง่ท่านสามารถซือ้ใบประกาศนียบัตร (Certificate) เป็นที่ระลกึในการมาเยอืน ณ ที่แห่งนี้ 

จากนั้นเดนิทางสูเ่มอืงซนิทรา (Sintra) อกีหนึ่งเมอืงตากอากาศยอดนิยมของนักท่องเทีย่ว เป็น
ทีต่ัง้ของพระราชวังทีส่วยงามทีไ่ดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ความรม่รืน่ของ

เขตอทุยานเป็นทีพั่กผ่อนหยอ่นใจในวันหยดุของชาวเมอืง เป็นอกีเมอืงทีม่สีถาปัตยกรรมทีค่อ่นขา้งมี
ความโดดเดน่ของแควน้แกรนดล์สิบอน ประเทศโปรตเุกส  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง  
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฟาตมิา (Fatima) ซงึเป็นอกีเมอืงหนึ่งทีม่คีวามส าคัญของครสิตศ์าสนกิชน 
น าท่ า น เ ข ้า ชม โบสถ์แม่พระฟาติมา  (The Lady of Fatima Basilica) ซึ่ง เ ป็ น โ บสถ์

โรมันคาทอลกิ ก่อสรา้งในปี 1928 – 1953 ชมรูปป้ันพระแม่มาร ีทีม่คีวามศักดิส์ทิธิแ์ละเป็นหนึ่งใน
หลายเสน้ทางของครสิตศ์าสนกิชนในการแสวงบญุ ทีม่คีวามเชือ่วา่พระแมม่ารไีดเ้คยปรากฏตัวใหเ้ด็ก
นอ้ย 3 คนไดเ้ห็นเป็นครัง้แรกทีแ่อบหลบภัยสงครามโลกครัง้ที ่1 และไดบ้อกกับเด็กทัง้สามคนถงึ

เหตุผลทีพ่ระองคล์งมาจากสวรรค ์เพือ่ใหล้เูซยี ไดบ้ันทกึไวถ้งึค าท านายและค าสอนของพระแมม่าร ี
ซึง่เหตุการณ์ตา่งๆทีลู่เซยีไดบ้ันทกึไวก้็ลว้นเป็นความจรงิทีป่รากฏขึน้มาภายหลัง น าท่านเดนิทางสู่

เมอืงโกอมิบรา (Coimbra) อกีเมอืงหนึง่ทีส่ าคัญของโปรตุเกส ตัง้อยู่บนเนนิเขาเหนือแม่น า้มอน

เดโก (Mondego) ซึง่สมัยถูกปกครองโดยอาณาจักรโรมันไดรั้บการเรยีกขานวา่ เอมเีนียม และได ้
ถกูยดึครองโดยชาวแขกมัวร ์ในปี ค.ศ.711 และเป็นเมอืงทีเ่ชือ่มการคา้ระหวา่งชาวครสิตท์างเหนือ
และชาวมุสลมิทางใต ้จนในปี ค.ศ.1064 กษัตรยิเ์ฟอรด์นัิลที ่1 แห่งลอีอน ไดร้บชนะแขกมัวรแ์ละ

ปลดปล่อยเมืองโกอิมบรา น าชมมหาวทิยาลยัโกอมิบรา(Coimbra University) ซึง่ เป็น
มหาวทิยาลัยทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุแห่งหนึ่งของโลก ก่อตัง้ในปี ค.ศ.1290 แต่ก็ถูกเปลีย่นเป็นพระราชวงั
หลวง (Coimbra Royal Palace) โดยกษัตรยิ์ คงิสจ์อห์นที่ 3 ในปี ค.ศ.1537 ซึง่ยังคงศลิปะ

สไตลบ์าร็อคทีส่วยงาม   

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั TRYP หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 โกอมิบรา – ปอรโ์ต ้– ซาลามงักา    

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมืองปอรโ์ต ้(Porto) ทางเหนือของประเทศโปรตุเกส เป็นเมืองที่มี
ชือ่เสยีงถงึ “ไวน์ปอรโ์ต”้ ซึง่เป็นแหลง่ไวน์ชัน้ดขีองคนทีม่รีสนยิมในการดืม่ไวน์ และเป็นเมอืงทีใ่หญ่
เป็นอันดับสองและตัง้อยู่รมิแม่น ้าโดร ูและเมอืงนี้ยังไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก ้

ในปี ค.ศ.1996 อกีดว้ย น าท่านชมเมอืงมรดกโลกปอร์โต ้ชมย่านจตัุรสักลางเมอืง Praça dos 
Liberdade ประกอบดว้ยอาคารสวยงามที่เป็นที่ท าการของธนาคารและโรงแรม และศาลาว่า
การเมอืง ชมสถานรีถไฟ São Bento ซึง่ภายในมกีารตกแตง่ดว้ยกระเบือ้งเขยีนสทีีม่ลีวดลายสนี ้า

เงนิ ทีเ่ลา่เรือ่งราวของชาวโปรตเุกส แวะถา่ยรปูกับโบสถ ์Sé de Porto ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืง อายุ
กว่าพันปี โบสถ์แห่งนี้เป็นที่จัดงานอภเิษกสมรสของกษัตรยิ ์João ที่ 1 บดิาของเจา้ชายเฮนรี่ ผู ้
บกุเบกิการเดนิเรอือันยิง่ใหญ่ของโปรตเุกส สรา้งอยูบ่นเนนิที่สามารถมองเห็นทวิทัศน์ของเมอืง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสูเ่มอืงซาลามงักา (Salamanca) ในแควน้คาสตลีและเลออน ทาง

ภาคตะวันตกของประเทศสเปน (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปลีย่นเป็น 6 
ชั่วโมงในวันที่ 29 ตุลาคม 2560) ตัง้อยู่บนที่ราบสูงรมิแม่น ้ าตอร์เมส เป็นเมืองที่มีความส าคัญ
เนื่องจากเป็นศนูยก์ลางของการคา้ขายในสมัยโรมันเรอืงอ านาจ ปัจจุบันเมอืงนี้ไดรั้บขึน้เป็นมรดกโลก

จากยเูนสโก ้ในปี ค.ศ. 1988 น าทา่นสูพ่ลาซ่า มายอร ์(La Plaza Mayor) ศนูยก์ลางของเมอืงที่
สรา้งโดยศลิปะสไตลบ์าร็อค ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของความร ่ารวยในยคุศตวรรษที ่16 -18 อสิระใหท้า่น
ไดเ้ดนิเลน่ชมเมอืงตามอัธยาศัย 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั DONA BRIGIDA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 ซาลามงักา – เซอโกเบยี – มาดรดิ – พระราชวงัหลวง     

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเซอโกเบยี (Segovia) เมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งของสเปน องค์การ 
UNESCO ยังไดข้ ึ้นทะเบียนให เ้มืองนี้ เ ป็น เมืองมรดกโลกในปี 1985 ชมรางส่งน ้าโรม ัน 

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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(Acueducto de Segovia) ทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่1 โดยไมม่กีารใชก้าวหรอืวัสดุเชือ่มหนิแต่
ละกอ้นแตอ่ยา่งใด จงึไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นสิง่ก่อสรา้งทางวศิวกรรมโดยชาวโรมันทีส่ าคัญทีส่ดุของ

สเปน และยังมสีภาพสมบูรณ์ที่สดุอกีดว้ย รางสง่น ้ าประกอบขึน้จากหนิแกรนิตกว่า 25,000 กอ้น มี
ความยาว 818 เมตร มโีคง้ 170 โคง้ จุดทีส่งูทีส่ดุสงูถงึ 29 เมตร จุดเริม่ตน้ของรางสง่น ้านี้ เริม่ตัง้แต่
นอกเมอืง แลว้ล าเลยีงสง่น ้าเขา้มาในเมอืง รางสง่น ้าแห่งนี้ถอืไดว้า่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงเซอโก

เบยี และเป็นไฮไลทห์ลักของเมอืง น าท่านเดนิเลน่ในเขตเมอืงเก่า ซึง่เต็มไปดว้ยสนิคา้นานาชนิด
ตลอดสองขา้งทาง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง (หมูหนัสเปน) 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูก่รุงมาดรดิ (Madrid)  เมอืงหลวงของประเทศสเปน ตัง้อยู่ใจกลางแหลม
ไอบเีรยีน ในระดับความสงู 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัยล ้ายุค ทีซ่ ึง่กษัตรยิฟิ์ลลปิที ่2 ไดท้รง

ยา้ยที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาที่นี่ และประกาศใหม้าดรดิเ ป็นเมืองหลวงใหม่ ยกเวน้ในช่วง
ประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมืองมาดรดิไดช้ือ่ว่าเป็นเมืองหลวงทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่งในโลก และ
สงูสดุแหง่หนึง่ในยุโรป น าท่านเขา้ชม พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ซึง่ตัง้อยู่บนเนนิเขารมิ

ฝ่ังแม่น ้าแมนซานาเรส สวยงามโออ่า่อลังการไม่แพพ้ระราชวังใดในทวปียโุรป พระราชวังหลวงแหง่นี้
ถกูสรา้งในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหนิทัง้หลังในสไตลบ์าโรค โดยการผสมผสานระหวา่งศลิปะแบบฝร่ังเศส
และอติาเลยีน ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆกว่า 2,830 หอ้ง ซึง่นอกจากจะมกีารตกแต่งอยา่งงดงามแลว้ 

ยังเป็นคลังเก็บภาพเขยีนชิน้ส าคัญทีว่าดโดยศลิปินในยคุนัน้ รวมทัง้ส ิง่ของมคีา่ตา่งๆอาท ิพัดโบราณ, 
นาฬกิา, หนังสอื, เครือ่งใช,้ อาวุธ (หากไม่สามารถเขา้ชมพระราชวงัหลวงมาดรดิได ้เนอืงจาก
มพีระราชพธิภีายในหรอืต ัว๋เต็ม ทางบรษิทัขอน าทา่นชม Royal Palace of Aranjuez เป็น

การทดแทน) จากนั้นน าท่านชมอุทยานหลวงทีม่ีการเปลีย่นพันธุไ์มทุ้กฤดูกาล ชมอนุสาวรยีเ์ซอร์
แวนเตส กวเีอกชาวสเปนทีต่ัง้อยูเ่หนืออนุสาวรยีด์อนกโิฆเตใ้นสวนสาธารณะ 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั PRAGA MADRID หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 มาดรดิ – โทเลโด – มหาวหิารแหง่โทเลโด – พลาซ่า มายอร ์– ชมโชวร์ะบ าฟลามนิโก ้  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโทเลโด (Toledo)  เมืองแห่งนี้ตัง้อยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน 

องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้มอืงนี้เป็นแหล่งมรดกโลกอกีดว้ย มทีัศนีภาพทีส่วยงาม เนื่องจากมี
แมน่ ้าเทกัส ไหลผ่านเมอืง น าทา่นเขา้ชมมหาวหิารแหง่โทเลโด (Toledo Cathedral) เนื่องจาก
เป็นวหิารทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของสเปน รองจากวหิารเมอืงเซบญี่า ทีส่รา้งตัง้แตศ่ตวรรษที ่13  ความ

งดงามอลังการสไตลโ์กธกิ ภายในมหาวหิารมกีารตกแตง่อย่างงดงามวจิติรดว้ยไมแ้กะสลักและภาพ
สลักหนิออ่น 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

บา่ย จากนั้นน าท่านเดินกลับสู่กรุงมาดริด  เพื่อน าท่านสู่ พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor of 
Madrid) ใกลเ้ขตปูเอตา้เดลซอล หรอืประตูพระอาทติย ์ซึง่เป็นจตุรัสใจกลางเมอืง นับเป็นจุดนับ

กโิลเมตรแรกของสเปน (กโิลเมตรที่ศูนย์) และยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใตด้นิและรถเมล์ทุกสาย 
นอกจากนี้ยังเป็นจุดตัดของถนนสายส าคัญของเมอืงทีห่นาแน่นดว้ยรา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่
มากมาย น าท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นหมเีกาะตน้เชอรี ่(The bear and the cherry tree in 

Madrid) อันเป็นสญัลักษณ์ส าคัญอกีแหง่ของกรงุมาดรดิ 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหาร อาหารพืน้เมอืง  

 พรอ้มชมโชว ์ระบ า  ฟลามงิโก ศลิปะระบ าสเปน หนึง่ในการแสดงทีข่ ึน้ชือ่ลอืชาไปท ัว่โลกท ัง้
ทว่งทา่การรา่ยร าประกอบเสยีงดนตรที ีเ่รา้ใจสนุกสนาน 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั PRAGA MADRID หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่7 มาดรดิ – วาเลนเซยี  – มหาวหิารวาเลนเซยี   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงวาเลนเซีย (Valencia) เมืองหลวงของแควน้บาเลนเซยี แควน้ปกครอง
ตนเองทีต่ัง้อยูท่างตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศสเปน ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าตูเรยี (Turia River) เป็น
เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับที ่3 ของประเทศสเปน และยังเป็นทีต่ัง้ของสโมสรฟตุบอลทีม่ชี ือ่เสยีง

คอื สโมสรฟุตบอลวาเลนเซยี ชมยา่นใจกลางจัตรัุสเมอืงเก่า ซึง่เป็นทีต่ัง้ของศาลากลาง, ทีท่ าการ
ไปรษณีย,์ รา้นคา้, สนามสูวั้วกระทงิ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 น าทา่นชมยา่นใจกลางจัตรัุสเมอืงเก่า ซึง่เป็นทีต่ัง้ของศาลากลาง, ทีท่ าการไปรษณีย,์ รา้นคา้, สนาม
สูวั้วกระทงิ น าท่านถา่ยรปูกับมหาวหิารวาเลนเซยี หรอื มหาวหิารซานตามาเรยีแหง่วาเลนเซยี 

(Catedral de Santa Maria de Valencia) มหาวหิารทีต่ัง้อยู่บรเิวณใจกลางเมอืงเก่า สรา้งขึน้
ในสไตลผ์สมผสานอาท ิโกธคิ, นีโอคลาสสกิ, บาร็อค และอืน่ๆ ดา้นขา้งจะเป็น หอระฆงัเอล มกิูเลต 
(El Miguelete) ทีถ่กูสรา้งขึน้ในชว่งระหวา่งปี 1381 และสิน้สดุในปี 1429 และตดิกันเป็นโบสถแ์ม่

พระ นักบุญอุปถัมถป์ระจ าเมอืง ตลอดสองขา้งทางมภีัตตาคาร, บาร,์ รา้นกาแฟ และรา้นขายของที่
ระลกึมากมาย จากนัน้น าชมเขตเมอืงใหมท่ีต่ัง้ของทา่เรอืเป็นโครงการทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุในเมอืง ประกอบ

ไปดว้ย โรงภาพยนตร,์ โรงศลิปะการแสดง, พพิธิภัณฑว์ทิยาศาสตรแ์ละอทุยานสมทุรภมูศิาสตร ์

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหาร อาหารจนี 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั TRYP VALENCIA AZAFATA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่8 วาเลนเซยี – บารเ์ซโลนา่       

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางเลาะเลยีบชายฝ่ังทะเล กอสตา เดล อะซาร ์(Costa del Azahar) หรอื ชายฝ่ัง
ดอกสม้บาน ตัง้ชือ่ตามสวนสม้ทีป่ลกูทั่วทีร่าบชายฝ่ังและสง่กลิน่หอม หวานในฤดใูบไมผ้ล ิผ่านเมอืง
ตากอากาศทีม่ีชือ่เสยีงแถบเมดเิตอรเ์รเนียน จนเขา้สูเ่มอืงบารเ์ซโลน่า (Barcelona) นครใหญ่

แหง่คาตาลันยา และเมอืงส าคัญอันดับ 2 ของสเปน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย 

 
 

 
 

น าท่านเขา้ชมภายในโบสถ์ซากราดา แฟมเิลีย (La Sagrada Familia)  โบสถ์ศักดิ์ส ิทธิ์

สญัลักษณ์ของเมอืง โดยฝีมอืการออกแบบของ อันตอนี เกาด ีสถาปนิกชาวคาตาลัน เป็นผลงานที่
เรยีกวา่ โมเดริน์นสิโม เป็นงานศลิปะเฉพาะถิน่และเป็นอารต์นูโวทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเริม่สรา้ง

ตัง้แตปี่ 1882 แมก้ระทัง้จนถงึปัจจุบันก็ยังสรา้งไมแ่ลว้เสร๊จ ถงึกระนัน้องคก์ารยเูนสโก ้ก็ไดจั้ดใหเ้ป็น
มรดกโลก โดยมหาวหิารมลีักษณะสถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาไม่เหมอืนทีใ่ดในโลก น าท่านเขา้
ชมปารค์ กูเอล (Parque Guell) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่โชว์ผลงานอันโดดเด่นทางดา้น

สถาปัตยกรรมของอันตอนี เกาด ีส ิง่ปลูกสรา้งต่าง ๆ ทีถู่กลอ้มรอบดว้ยความร่มรืน่ของตน้ไม ้ดว้ย
รูปแบบของสถาปัตยกรรมงานกระเบื้องทีเ่นน้รูปทรงธรรมชาตใินสสีันทีต่ัดกัน ดูโดดเด่น แปลกตา 
และเป็นเอกลักษณ์อยา่งมาก ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั FRONTAIR CONGRESS BARCELONA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่9 บารเ์ซโลนา่ – เนนิเขา Montjuïc – สนามคมัป์นู – สนามบนิ   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัเขา้สูต่ัวเมอืง เพือ่น าทา่นขึน้สูจุ่ดชมววิของเมอืงทีเ่นนิเขา Montjuïc 
เป็นเนนิเขาในบารเ์ซโลน่าทีม่ทีศันียภาพอันงดงามทางดา้นตะวันออกของเนนิเขายังมหีนา้ผาสงูชนั
ซึง่ท าหนา้ทีเ่ป็นดัง่ก าแพงเมอืง สว่นดา้นบนเป็นทีต่ัง้ของป้อมปราการหลายแหง่ จากนัน้น าทา่น

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B5_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A7
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เดนิทางสูส่นามฟุตบอลของสโมสรบารเ์ซโลนา่ สนามคมัป์นู (Camp Nou) ทีม่ขีนาดใหญ่มาก 
โดยมคีวามจุผูเ้ขา้ชมไดถ้งึเกอืบ 99,000 คน มเีวลาใหท้า่นไดถ้า่ยรปูดา้นนอก พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของ

ที ่MEGA STORE ของทมีบารเ์ซโลน่า 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

13.30 น. น าเดนิทางสูส่นามบนิบารเ์ซโลนา่ เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) และเลอืกซือ้

สนิคา้จากรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

16.50 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิลูฟตฮ์นัซา่ เทีย่วบนิที ่LH 1129 

19.00 น. ถงึสนามบนิแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี รอเปลีย่นเครือ่ง 

22.00 น. ออกเดนิทางตอ่ไปยังกรงุเทพฯ โดยสายการบนิลูฟตฮ์นัซ่า เทีย่วบนิที ่LH 772 

วนัที ่10 กรุงเทพฯ 

14.40 น. ถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ดว้ยความสวัสดภิาพ   
***กรุป๊ออกเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่7 พ.ค. 63 เดนิทางถงึเวลา 14.10 น.*** 
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ราคาแนะน าเพยีง  
โปรตเุกส สเปน  

(โกอมิบรา ปอรโ์ต ้ซาลามงักา บารเ์ซโลนา่)    
10 วนั 7 คนื โดยสารการบนิลูฟตฮ์นัซ่า (LH) 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั 2-

3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี  
(เสรมิเตยีง)  
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

วนัที ่14-23 ม.ค. 
63 

55,900.- 55,900.- 55,900.- 32,740.- 7,500.- 

วนัที ่02-11 ก.พ. 
63 

55,900.- 55,900.- 55,900.- 31,520.- 7,500.- 

วนัที ่07-16 พ.ค. 

63 
57,900.- 57,900.- 57,900.- 34,740.- 8,500.- 

วนัที ่13-22 พ.ค. 

63 
57,900.- 57,900.- 57,900.- 34,740.- 8,500.- 

วนัที ่04-13 ม.ิย. 
63 

57,900.- 57,900.- 57,900.- 34,740.- 8,500.- 

วนัที ่15-24 ม.ิย. 
63 

57,900.- 57,900.- 57,900.- 34,740.- 8,500.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1.        ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บเงนิมัดจ า

แลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท า

การจองควิยืน่วซีา่ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิท

ขออนุญาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ
3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี
4. หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่าน

ตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน 

ทั ้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อ
ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มี
โรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมง
ตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง 

เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
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1  คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ใน
กรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการ
บนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  
4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามไดจ้าก

เจา้หนา้ที)่ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไข

กรมธรรม)์ 
 ลูกคา้ทา่นใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถ

สอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้ 
 เบีย้ประกันเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบีย้ประกันเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายตุัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด , 

ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้ าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 

ก.ก.และมากกว่า 1 ช ิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่า
กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวซีา่ประเทศสเปน (ผูย้ืน่วซีา่ช าระเงนิตรงกับศูนยย์ืน่วซีา่ในวันยืน่จ านวน

เงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขับรถ และไกดท์อ้งถิน่  (20 ยโูร) 
7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (30 ยโูร) 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซี่า 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิิจของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละ
ถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 
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2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทาง
บรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน 
ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซา่ทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่ม

ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 
3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ย

ตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ 
และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิาร

เดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้
หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ

ตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอย
ฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์
ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มี

คา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   
2.  หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลา

ประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 
3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัติ

ตรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ได ้

อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้ าหนัก
ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการ
ใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ้่าย
ทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีล

ท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิ
ความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไป
ช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่าน
จะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และ

คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  
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7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านได ้
ช าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่า
วซี่าและค่าบรกิารยื่นวีซา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ หรอืค่าตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋ว

เครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  
8. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของ
เจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบ

หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple 
Room) หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 

ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กับ 1 เตยีงพับเสรมิ 
2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิ
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้ง

ทีม่ขีนาดกะทัดรัตและไม่มอีา่งอาบน ้า ซึง่ข ึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 
และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สเปน)  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ  

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซี่า BLS International 

เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 

1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่ หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

                              **ลูกคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่รือ่ย ๆ** 

                                                                                                                    

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
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***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน

หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป 

สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝาก

หรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัช ีอัพเดทไมเ่กนิ 30 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมี

ครบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

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 ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุ

ชือ่เจา้ของบัญช ี(บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคล

ทีเ่จา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุา

ยืน่ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 30 วัน 

หลังจากธนาคารออกให ้  

     3.4.2ถา่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 

และตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนั กับทีอ่อก BANK GUARANTEE 

     3.4.3. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่ายทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

     3.4.4.ตอ้งใชสู้ตบิตัรเทา่นัน้ ในกรณีเป็น พอ่ แม ่ ลกู เพือ่เชือ่มโยงความสมัพันธร์ะหวา่งผูอ้อก

คา่ใชจ้่ายใหแ้ละผูเ้ดนิทาง ไมว่า่จะอายเุทา่ไหรก่็ตาม หรอืใชท้ะเบยีนสมรสในกรณีสาม-ีภรรยา ที่

แตง่งานจดทะเบยีน  
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**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น 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 

- 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 
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- 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 

 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอ

เพิม่เตมิ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกนประเทศสเปน 

 

 
(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 
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1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….…………………………… 

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

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….……………… 

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.่............................................. 
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15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

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

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

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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