
 HTC-TK-10D-SPAIN-PORTUGAL 

 

10 วนั แกรนด์ สเปน โปรตุเกส AVE Train 

 

 

*** บินสู่บาร์เซโลนา // บนิออกจากมาลากา โดย เตอร์กชิ แอร์ไลน์ส *** 
นั่งรถไฟความเร็วสูง AVE Train สู่กรุงมาดริด 

 มิถุนายน – ตุลาคม 2565 
99,900 บาท (ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น และทิปต่างๆ) 

บาร์เซโลนา - น่ังรถไฟ High Speed สู่มาดริด (ค้าง 2 คืน) - โทเลโด - ซาลามังกา - ปอร์โต้ - โกอมิบลา  
 ซินทรา - ลสิบอน - บาดาโจส - เซบีญา - กรานาดา - มาลากา 
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10 วนั แกรนด์ สเปน โปรตุเกส AVE Train 
วันแรก กรุงเทพมหานคร 
20.00 น. คณะพบเจ้าหน้าท่ีและมัคคุเทศก์ได้ท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน M (แถว M) ประตูทางเข้าท่ี 6 อาคารผูโ้ดยสาร ชั้น 4 

เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
23.00 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 69 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.25 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบั

ภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่าและอาหารเช้า ระหว่าง
เท่ียวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี 

 

วันที่สอง อสิตันบูล – บาร์เซโลนา – เช้าชมมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลยีร์ – เข้าชมปาร์คกูเอล – ช้อปป้ิงแบรนด์เนม  
05.10 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล แวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน TK1853 อิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายใน

สนามบินอิสตนับูล 
07.40 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล สู่ สนามบินบาร์เซโลนา โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส  
 สายการบินมีบริการอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 4 ชม.) 
10.20 น. เดินทางถึงสนามบินบาร์เซโลนา ประเทศสเปน น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมมหาวิหารซากราดา้ ฟามิเลียร์ (Sagrada Familia) สัญลกัษณ์แห่งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีสูงใหญ่ถึง 170 เมตร 
ออกแบบก่อสร้างอยา่งสวยงามแปลกตาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 โบสถท่ี์สร้างไม่เสร็จน้ีเป็นสัญลกัษณ์ของบาร์เซโลนา  
เป็นงานชั้นยอดท่ีแสดงถึงอจัฉริยภาพของ เกาด้ี สถาปนิกผูเ้ล่ืองช่ือ มหาวิหารแห่งน้ีมีความสูง 170 เมตร ตั้งอยูบ่น
ถนน Carrer de Mallorca งานช้ินน้ีมีความแปลกตาจากงานช้ินอ่ืนของเกาด้ี อีกดว้ย ภายในตกแต่งอยา่งสวยงาม 

 
น าท่านเขา้ชมสวนสาธารณะกูเอล (Guell park) ณ เชิงเขาคาร์เมล อนัเป็นผลงานในปีค.ศ. 1900 ของ “เกาด้ี” ซ่ึงใช้
เวลาออกแบบตกแต่ง และเนรมิต ความยิ่งใหญ่ของจินตนาการ ท่ีน ามาประยกุตก์บัธรรมชาติ อยา่งยาวนานถึง 14 
ปี เพลิดเพลินกบัจุดชมวิวบน “ระเบียงนั่งเล่น” (Serpentine bench) ท่ีประดบัตกแต่งลวดลายดว้ยกระเบ้ืองโมเสก
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นบัลา้นช้ิน สวนลอยฟ้าท่ีมี “เสาโดริก” รองรับอยา่งสวยงาม ชมประติมากรรม “มงักรโมเสก” Mosaic dragon ไต่
คลานบนบนัไดน ้าพุ เป็นขวญัใจของนกัท่องเท่ียวทัว่โลก 

 
 

น าท่านสู่ถนนชอ้ปป้ิงสายใหญ่ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ยา่นท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของบาร์เซโลนา
แหล่งท่องเท่ียวอนัเป็นท่ีช่ืนชอบของคนทุกวยั ถนนสายเล็กๆ ท่ีมีความยาวเพียง  1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่า
ประทบัใจทั้งกลางวนัและกลางคืน อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิง ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้และเส้ือผา้แบรนดเ์นมทั้ง 
H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมชั้นน าซ่ึงมีร้าน ตั้งอยู่ตลอดแนวถนน 
Passeig de gracia ท่านสามารถเลือกซ้ือสินค้าอาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ 
อีกมากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน (ชิมเมนูขา้วผดัสเปน) 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Barcelona Condal Mar Affiliated by Melia Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 

วันที่สาม  บาร์เซโลนา – รถไฟความเร็วสูง AVE Train – มาดริด - พระราชวังหลวง – พลาซามายอร์  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
08.15 น. น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อเช็คอินรถไฟความเร็วสูง (AVE High Speed Train) มุ่งหนา้สู่กรุงมาดริด  
 (กระเป๋าใบใหญ่โหลดไปกบัรถโคช้ กรุณาตรวจสอบกระเป๋าของท่านระหวา่งโหลดข้ึนรถโคช้) 
09.00 น. ออกเดินทางจากสถานีรถไฟบาร์เซโลนา มุ่งหน้าสู่ สถานีรถไฟมาดริด ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับ

ทศันียภาพสองขา้งทางระหวา่งการเดินทางสู่เมืองหลวงมาดริด 
11.45 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟมาดริด 
  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
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บ่าย น าท่านเขา้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขาริมฝ่ังแม่น ้าแมนซานาเรส มีความสวยงามโอ่อ่า
อลงัการไม่แพพ้ระราชวงัใดในทวีปยโุรป พระราชวงัหลวงแห่งน้ีถูกสร้างในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหินทั้งหลงัในสไตล์
บาโรค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิตาเลียน ประกอบดว้ยห้องต่างๆกว่า 2,830 ห้อง ซ่ึง
นอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแลว้ ยงัเป็นคลงัเก็บภาพเขียนช้ินส าคญัท่ีวาดโดยศิลปินในยุคนั้น รวมทั้ง
ส่ิงของมีค่าต่างๆอาทิ พดัโบราณ นาฬิกา หนังสือ เคร่ืองใช้ อาวุธ จากนั้นน าท่านชมอนุสาวรียเ์ซอร์แวนเตส กวี
เอกชาวสเปนท่ีตั้งอยูเ่หนืออนุสาวรียด์อนกิโฆเตใ้นสวนสาธารณะ ไดเ้วลาน าท่านผ่านชมน ้าพุไซเบเลส (Cibeles 
Fountain) ท่ีสร้างอุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน เป็นสถานท่ีท่ีใชใ้นการเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆของเมือง ผ่าน
ชมประตูชัยอาคาล่า (Puerta De Alcala) ท่ีสร้างถวายพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 3 จากนั้นน าท่านสู่ พลาซ่า มายอร์ (Plaza 
Mayor) ใกลเ้ขตปูเอตา้เดลซอล หรือประตูพระอาทิตย ์ซ่ึงเป็นจตุรัสใจกลางเมือง นบัเป็นจุดนบักิโลเมตรแรกของ
สเปน (กิโลเมตรท่ีศูนย)์ และยงัเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตดิ้นและรถเมลท์ุกสาย นอกจากน้ียงัเป็นจุดตดัของถนนสาย
ส าคญัของเมืองท่ีหนาแน่นดว้ยร้านคา้และห้างสรรพสินคา้ใหญ่มากมาย น าท่านแวะถ่ายรูปกบัอนุสาวรียห์มีกบั
ตน้มาโดรนา สัญลกัษณ์ของเมือง มีเวลาใหท้่านอิสระและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า พร้อมชมระบ าฟลาเมนโกโชว ์ 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั NH Madrid Ventas Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 
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วันที่ส่ี มาดริด – โทเลโด – ช้อปป้ิงเอาท์เลต็ – สนามฟุตบอลซานเตียโก เบอร์นาบิว - วิหารอยีิปต์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่โทเลโด (Toledo) (ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) อดีตเมืองหลวงเก่าของ
สเปนตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 เป็นเมืองแห่งศูนยก์ลางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของสเปน ช่ือเมืองหมายถึง
การผสมผสานของ 3 วฒันธรรม คือ คริสเตียน อิสลามและฮีบรู ตวัเมืองตั้งอยูบ่นหน้าผาสูงเบ้ืองล่างลอ้มรอบไป
ดว้ยแม่น ้ าตาโค (Tajo) ซ่ึงเหมาะแก่การป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึก น าท่านเท่ียวชมเมืองขา้มสะพานแบบโรมนั
ดั้งเดิม (ปูเอนเต เด อลักานตารา) บนเนินเขาท่านจะเห็นกสัตีโย เด ซาน เซร์บานโด ป้อมปราการ ขนาดใหญ่ท่ีชาว
โรมนัสร้างข้ึนเพ่ือปกปักษรั์กษาเมือง น าท่านสู่เขตเมืองเก่า ผา่นประตูเมืองปูเอร์ตาเดบิซากรา  หน่ึงในประตูเมือง
ท่ีมีความส าคญัท่ีสุด น าท่านชมการผสมผสานของสถาปัตยกรรมอารบิค มูเดฆาร์โกธิค เรเนสซองส์ จากนั้นน า
ท่านเขา้ชมมหาวิหารโทเลโด (Toledo Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิกท่ียิง่ใหญ่สวยงามแห่งหน่ึงของโลก ใช้
เวลาสร้างยาวนาน แต่เดิมชาวมุสลิมใชเ้ป็นสุเหร่า ต่อมาไดก่้อสร้างรูปทรงแบบโกธิกในปี 1226 และเพ่ิมศิลปะ
แบบมูเดฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิก จนแลว้เสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปีถดัมา ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงาม
วิจิตรดว้ยไมแ้กะสลกัและภาพสลกัหินอ่อน มุมดา้นในเป็นอลัคาซาร์ ผลงานของสถาปนิกระดบัสุดยอดในสมยั
ศตวรรษท่ี 16 จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปบริเวณจุดชมวิวเพ่ือชมทิวทศัน์ของเมืองโทเลโด ซ่ึงเป็นทิวทศัน์ท่ีจิตรกร
ช่ือดงัของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco) ไดเ้คยจ าลองลงบนแผน่ภาพอยา่งสวยงาม 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ Las Rozas Outlet Village (ระยะทาง 95 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เอาท์เล็ตขนาด

ใหญ่ใกลก้รุงมาดริด จุใจกบัสินคา้แบรนดเ์นมกว่าร้อยร้านคา้ อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจกบัสินคา้แบรนดเ์นม
สากลและท้องถ่ินมากมาย อาทิเช่น Armani, Burberry, Bvlgari, Gucci, Geox, Lacoste, Loewe, Michael Kors, 
New Balance, Onitsuka Tiger, Polo Ralph Lauren, Samsonite, Timberland, etc. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนาม
ฟุตบอลซานเตียโก เบอร์นาบิว (Santiago Bernabeu) เพื่อเขา้ชมความยิ่งใหญ่แห่งสนามฟุตบอลของทีมราชนัชุด
ขาว เรียลมาดริด อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั หรือ จะเลือกซ้ือของท่ีระลึกท่ีมีจ าหน่ายภายในสนาม
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ฟุตบอลแห่งน้ี ไดเ้วลาน าท่านแวะถ่ายรูปกบัวิหารอียิปต์ (Templo de Debod) ซ่ึงเป็นของก านัลจากอียิปต์ส่งมา
ให้กบัสเปน วิหารแห่งน้ีสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 2 ก่อนคริสตกาล เรียกไดว้่าเป็นวิหารเก่าแก่ท่ีทางอียิปต์ได้
มอบใหก้บัสเปน 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั NH Madrid Ventas Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 

 

วันที่ห้า ซาลามังกา – ปอร์โต้ (โปรตุเกส) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลามงักา (Salamanca) (ระยะทาง 210 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชม.) เมืองน้ี

ตั้งอยูท่างภาคตะวนัตกของสเปน บนท่ีราบสูงริมแม่น ้ าตอร์เมส ในอดีตเมืองซาลามงักาเป็นเมืองท่ีมีความส าคญั
เป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นศูนยก์ลางการคา้ขายเม่ือคร้ังสมยัโรมนัยงัเรืองอ านาจอยู่ เป็นหน่ึงในเมืองของเขต
แควน้คาสทิล แอนด์ ลิออง (Castile and Lyon) ซ่ึงเป็นเขตปกครองอิสระท่ีใหญ่ท่ีสุดในสเปน และด้วยความท่ี
สามารถรักษาความเก่าแก่แห่งสถาปัตยกรรมในอดีตไวไ้ดอ้ยา่งดี เมืองน้ีจึงไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นเมืองมรดกโลก
จากองคก์ารยเูนสโกในปี 1988 น าท่านสู่ พลาซา มายอร์ (Plaza Mayor) ศูนยก์ลางของเมือง สร้างโดยศิลปะสไตล์
บาโรก  อนัเป็นเอกลกัษณ์ของความอูฟู้่ ในยุคศตวรรษท่ี 16-18 ในฤดูร้อน พลาซา มายอร์ คือพ้ืนท่ีแห่งความ
บนัเทิงของชาวสเปน หน่ึงในนั้นก็คือการสู้ววักระทิง จนในท่ีสุดก็เลิกจดัข้ึนท่ีพลาซาแห่งน้ีในกลางยุคปี 1800 
ปัจจุบนับริเวณน้ีเรียกไดว้่าเป็นจุดศูนยก์ลางของการท ากิจกรรม และ การพบปะของผูค้น ไดเ้วลาน าท่านถ่ายรูป
กบัมหาวิทยาลยัซาลามงักา ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัเก่าแก่ของประเทศสเปนยาวนานถึง 700 ปี นับว่ามีอายเุก่าแก่ไม่
แพม้หาวิทยาลยัช่ือดงัของประเทศอ่ืนๆในยโุรป อยา่งไรก็ตามสถาปัตยกรรมส าคญัของซาลามงักาคือ มหาวิหาร  
พระราชวงั และตวัอาคารหลายแห่งของมหาวิทยาลยัยงัคงมีสภาพสมบูรณ์ จนกระทัง่เม่ือปี 1988 องคก์ารยเูนสโก
ไดข้ึ้นทะเบียนให้เขตเมืองเก่าของซาลามงักาเป็นเมืองมรดกโลก และในปี 2002 ก็ไดรั้บการยกย่องให้เป็นเมือง
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หลวงดา้นวฒันธรรมของยโุรปร่วมกบัเมืองบรูจส์ของเบลเยยีม น าท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารซาลามงักา ท่ีอยูใ่นเขต
เมืองเก่าเป็นส่วนหน่ึงของอาคารประวติัศาสตร์ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก มหาวิหารในเมืองท่ีส าคญัมี 
2 แห่งคือ มหาวิหารเก่าสร้างเม่ือศตวรรษท่ี 12 ดว้ยรูปแบบศิลปะโรมนั และมหาวิหารใหม่ สร้างเม่ือศตวรรษท่ี 16 
เป็นศิลปะแบบโกธิกท่ีดูทนัสมยัข้ึน ใชเ้วลาก่อสร้างนานกวา่ 200 ปีจึงแลว้เสร็จ   

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์โต ้(Porto) (ระยะทาง 340 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.45 ชม.)  เป็นเมืองท่ีตั้งอยูริ่ม

แม่น ้าดูวโ์รทางเหนือของโปรตุเกส หน่ึงในเมืองศูนยก์ลางเก่าแก่ของยโุรป อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็น
อนัดบัสองของประเทศโปรตุเกส และเมืองท่าท่ีส าคญั และมีช่ือเสียงอยา่งมากทางดา้น ไวน์ ซ่ึงเป็นแหล่งน ้ าเมา
ชั้นดีของคนท่ีรักการด่ืม องคก์ารยเูนสโกจึงไดข้ึ้นทะเบียนปอร์โตเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ. 1996  

 

     ค  ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Axis Porto Business & Spa Hotel **** หรือเทียบเท่า  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1996
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วันที่หก ปอร์โต – โกอมิบลา - ลิสบอน  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าท่านชมความงามของ เมืองมรดกโลกปอร์โต ้โดยเร่ิมจากย่านจตุรัสอเลียโดส หรือ Praça dos Liberdade เป็น
จตุัรัสใจกลางเมืองปอร์โต ้ท่ีประกอบดว้ยอาคารสวยงามท่ีเป็นท่ีท าการของธนาคารและโรงแรม และศาลาว่า
การเมือง (City hall) จตุัรัสแห่งน้ีเป็นจตัุรัสขนาดใหญ่ และเป็นแหล่งรวมอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของปอร์โต ้
จากนั้นน าท่านชม สถานีรถไฟ São Bento ซ่ึงเป็นอาคารสถานีรถไฟโบราณ ภายในมีการตกแต่งดว้ยกระเบ้ือง
เขียนสีและลวดลายสีน ้าเงิน บอกเล่าเร่ืองราวของชาวโปรตุเกส น าท่านแวะถ่ายรูปกบัโบสถห์ลกัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ
เมือง Sé Catedral อายกุวา่พนัปี โบสถแ์ห่งน้ีเป็นท่ีจดังานอภิเษกสมรสของกษตัริย ์João ท่ี 1 บิดาของเจา้ชายเฮนร่ี 
ผูบุ้กเบิกการเดินเรืออนัยิง่ใหญ่ของโปรตุเกสเพ่ือออกแสวงดินแดนใหม่ จนโปรตุเกสมีอาณานิคมมากมายทัว่โลก 
และโปรตุเกสคือประเทศตะวนัตกประเทศแรกท่ีมาติดต่อกบัไทยในปี พ.ศ. 2054 โบสถ์แห่งน้ีสร้างอยู่บนเนินท่ี
สามารถมองเห็นทิวทศัน์ของเมือง และ แม่น ้าดูวโ์ร เป็นจุดชมวิวท่ีสวยอีกจุด อิสระใหท้่านเก็บภาพประทบัใจ  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโกอิมบรา (Coimbra) (ระยะทาง 135 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เป็นอีก

เมืองส าคญัของโปรตุเกส ตั้งอยูบ่นเนินเขาเหนือแม่น ้ามอนเดโก (Mondego) สมยัโรมนัปกครองเมืองน้ีไดรั้บการ
เรียกขานว่า เอมีเนียม แต่ในปี 711 เมืองน้ีถูกปกครองโดยชาวแขกมวัร์ และเป็นเมืองท่ีเช่ือมการคา้ระหว่างชาว
คริสตท์างตอนเหนือ และชาวมุสลิมทางตอนใต ้และในปี 1064 กษตัริยเ์ฟอร์ดินานท่ี 1 แห่งลีออน ไดร้บชนะชาว
แขกมวัร์ ปลดปล่อยเมืองโกอิมบราจากการปกครองของชาวมวัร์ น าท่านเขา้ชมมหาวิทยาลยัโกอิมบรา ซ่ึงเป็น
มหาวิทยาลยัเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกก่อตั้งในปี ค.ศ. 1290โดยกษตัริย ์Kind Dinis I และในปี 1338 กษตัริย ์
Afonso IV ไดท้ าการยา้ยมหาวิทยาลยัและสร้างมหาวิทยาลยัใหม่ท่ีกรุงลิสบอน และในปี 1537 กษตัริย ์King John 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
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ท่ี 3 ได้เปล่ียนเป็นพระราชวงัหลวง (Coimbra Royal Palace) น าท่านชมและถ่ายรูปกับสถานท่ีส าคัญภายใน
มหาวิทยาลยั ท่ียงัคงศิลปะสไตลบ์าโรก ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่กรุงลิสบอน เมืองหลวงของประเทศโปรตุเกส 
(ระยะทาง 206 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Lutecia Smart Design Hotel**** หรือเทียบเท่า  

 

วันที่เจ็ด ลสิบอน - ซินทรา - บาดาโจส 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่  เมืองซินทรา (Sintra) (ระยะทาง 33 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ  30 นาที) เมืองแห่ง

สถาปัตยกรรมโรแมนติก ซ่ึงถูกลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาอนังดงาม เป็นท่ีตั้งของพระราชวงัมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
พระราชวงัพีน่า, พระราชวงัหลวง, พระราชวงัมอนเซอราเต้, และพระราชวงัควินต้าเดอรีกัลเลร่า นอกจากน้ี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงเคยเสด็จพระราชด าเนินเยอืนเมืองน้ีเม่ือคราวเสด็จประพาสยโุรป 
เมืองซินทราไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 อีกดว้ย น าท่านชมตวั
เมืองเก่าซินทราท่ีมีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 11 และเขา้ชมพระราชวงัพีน่า (Pena National Palace) พระราชวงัท่ีตั้ง
อยูบ่นเนินเขาเหนือเมืองซินทรา โดยพระราชวงัแห่งน้ีถือว่าเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรยข์องประเทศโปรตุเกส 
ปัจจุบนัพระราชวงัแห่งน้ีได้กลายเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีผูเ้ขา้ชมมากท่ีสุดในโปรตุเกส โดยในอดีต
พระราชวงัถูกใชเ้ป็นท่ีประทบัของกษตัริยโ์ปรตุเกสมาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 14 ภายในถูกตกแต่งประดบัประดา
อยา่งวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะพ้ืนกระเบ้ืองท่ีวา่กนัวา่สวยงามท่ีสุดในโปรตุเกส 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านชม กรุงลิสบอน (Lisbon) เมืองหลวงของโปรตุเกสตั้ งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าเตจู้ (Tejo) และเป็นเมืองท่ีมี

ประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 800 ปี เคยประสบกบัเหตุการณ์แผ่นดินไหวในศตวรรษท่ี 17 จึงท าให้อาคารเก่าแก่
โบราณได้รับความเสียหายเป็นจ านวนมาก ผูน้ าคนส าคัญของเมืองในสมัยนั้ น คือ มาร์คิส เดอร์ ปองปาล 
(Marquis de Pombal) ได้เร่ิมบูรณะและจัดวางผงัเมืองลิสบอนใหม่ให้ทันสมัย เกิดการสร้างถนนและอาคาร
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สมยัใหม่กลายเป็นเมืองลิสบอนท่ีสวยงามมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเองจนถึงปัจจุบนั น าท่านถ่ายรูปหอคอยเบเล็ง 
(Belem Tower) เดิมสร้างไวก้ลางน ้ าเพ่ือเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือ เป็นจุดเร่ิมต้นของการเดินเรือ
ออกไปส ารวจ และคน้พบโลกของ วาสโก ดากามา และนกัเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกหน่ึงสถาปัตยกรรมแบบ
มานูเอลไลน์ท่ีสวยงาม จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัอนุสาวรียดิ์สคฟัเวอร่ี สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการ
ครบรอบ 500 ปี แห่งการส้ินพระชนมข์อง เจา้ชายเฮนร่ีเดอะเนวิเกเตอร์ จากนั้นน าท่านเขา้ชมมหาวิหารเจอโรนิโม 
ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแก่ วาสโก ดากามา ซ่ึงไดเ้ดินเรือสู่ประเทศอินเดียไดเ้ป็นผลส าเร็จในปี ค.ศ.1498 โดย
มหาวิหารแห่งน้ีเป็นผลงานอนัเยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ (Manueline) ใชเ้วลาก่อสร้าง
ทั้งส้ินถึง 70 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ ไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยูเนสโกข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1983 
ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองบาดาโจส (ระยะทาง 227 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั AC Badajoz Hotel **** หรือเทียบเท่า  

 

วันที่แปด บาดาโจส - เซบีญา - มาลากา 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซบีญา (Seville) (ระยะทาง 130 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ช.ม.)  ซ่ึงตั้งอยูใ่นแควน้
อนัดาลูเซีย เป็นเมืองท่ีมีมรดกทางวฒันธรรม เป็นเมืองท่ีเตม็ไปดว้ยความเขียวขจี สวนสาธารณะและสวนดอกไม้
งานเทศกาลท่ีจดัข้ึนในเมืองเซบีญาได้รับการกล่าวขานมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีชีวิตชีวามากท่ีสุดใน
แควน้อลัดาลูซีย เมืองน้ีเคยอยู่ภายใตก้ารปกครองของแขกมวัร์มานานกว่า 800 ปี จึงไดรั้บอิทธิพลศิลปะแบบ
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แขกมวัร์ค่อนขา้งมาก น าท่านเขา้ชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza De Espanya) ชมกลุ่มอาคารรูปคร่ึงวงกลมซ่ึงรวม
เอาความเป็นสถาปัตยกรรมแบบสเปนท่ีเรียงต่อกนัเป็นแนวยาว แต่ละซุ้มโคง้ประตูมีตราประจ าจงัหวดัไล่เรียง
ตามตวัอกัษร ฝ่ังตรงขา้มเป็น อุทยานมาเรีย ลุยซ่า ซ่ึงเคยเป็นราชอุทยานท่ีร่มร่ืนงดงามตระการตาและแฝงความโร
แมนติก อิสระให้ท่านเก็บภาพความงามรอบบริเวณ จากนั้นน าท่านเขา้ชมมหาวิหารแห่งเมืองเซบีญา ซ่ึงมีขนาด
ใหญ่เป็นอนัดบัสาม รองจากมหาวิหารเซนตปี์เตอร์ท่ีกรุงโรม และเซนตป์อลท่ีลอนดอน และใหญ่ท่ีสุดในสเปน 
สร้างดว้ยศิลปะแบบโกธิก ภายในตกแต่งไดอ้ยา่งวิจิตรตระการตา สร้างข้ึนแทนท่ีตั้งของสุเหร่าเดิม โดยตอ้งการ
ให้ยิ่งใหญ่แบบไม่มีใครเทียบเทียมได ้ในห้องเก็บทรัพยส์มบติัล ้าค่า มีทั้งภาพเขียน เคร่ืองใชใ้นศาสนพิธี ท่ีท ามา
จากทองค าและเงิน ลว้นแลว้แต่ประเมินค่ามิได ้ตอนกลางโบสถ์เป็นท่ีตั้งของสุสานคริสโตเฟอร์ โคลมับัส ซ่ึง
สร้างอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติยศ จากนั้น น าท่านชมและถ่ายรูปกบัหอคอยฆีรัลดา (Giralda Tower) หอศกัด์ิสิทธ์ิ
แห่งน้ีเป็นหอคอยท่ีสร้างข้ึนโดยชาวมุสลิม เป็นตึกทรงรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้สูง 93 เมตร ติดกนักบัมหาวิหารเป็นลาน
ส้มและน ้าพุ เพ่ือใชใ้นพิธีช าระร่างกายของชาวมุสลิม  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองมาลากา (Malaga) (ระยะทาง 208 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองท่าส าคญั

ทางตอนใตข้องแควน้อนัดาลูเซียแห่งประเทศสเปน เมืองชายทะเลแห่งน้ีจดัไดว้่าเป็นเมืองท่ีคึกคกัมากเมืองหน่ึง 
เพราะมีท่าเรือพาณิชย์ซ่ึงเป็นท่ีจอดเรือเดินสมุทรทั้ งหลาย และอยู่ห่างจากช่องแคบยิบรอลต้าประมาณ               
100 กิโลเมตรเท่านั้น นอกจากน้ียงัถือไดว้า่เป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดเมืองหน่ึงของยโุรปตะวนัตก สืบเน่ืองมาจากการ
ก่อตั้ งของเมืองนับตั้ งแต่ 2,800 ปีก่อน และยงัคงกล่ินอายของความเป็นโรมัน เน่ืองจากเคยถูกปกครองโดย        
ชาวโรมนักว่า 500 ปีในช่วงยคุ 200 ปีก่อนคริสตกาลจนกระทัง่ศตวรรษท่ี 300 และเมืองมาลากายงัเป็นบา้นเกิด
ของศิลปินและจิตรกรเอกของโลกนาม ปิกสัโซ่ (Picasso) บุคคลผูซ่ึ้งไดรั้บการยกยอ่งจากนิตยสาร TIME ว่าเป็น
ศิลปินผูมี้พรสวรรคใ์นการสร้างสรรคม์ากท่ีสุดในยคุศตวรรษท่ี 20 น าท่านแวะถ่ายรูปกบัรูปป้ันปิกสัโซ่บนมา้นัง่ 
จิตรกรเอกประจ าเมือง ณ Charity Square และบา้นตรงหัวมุมท่ีมีศิลปะแปลกตาคืออดีตบา้นของปิกสัโซ่นั่นเอง 
ปัจจุบนัถูกใชเ้ป็นพิพิธภณัฑบ์า้นเกิดของปิกสัโซ่ จากนั้นน าท่านเขา้ชมป้อมปราการราชวงัอลัคาซาบา (Alkazaba) 
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ป้อมปราการโบราณในยุคศตวรรษท่ี 11 สร้างข้ึนโดยแขกมวัร์ และใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคญัในการเฝ้าระวงั
การรุกรานของขา้ศึกจากฝ่ังแอฟริกา จากนั้นน าท่านเขา้ชมโบสถ์มาลากา (Malaga Cathedral) และ เท่ียวชมย่าน
เมืองเก่าแห่งมาลากา (Old Town)  

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Barcelo Malaga Hotel  / Hilton Garden Inn Malaga**** หรือเทียบเท่า  
 
 

วันที่เก้า มาลากา – กรานาดา - พระราชวังอลัฮัมบรา - อิสตันบูล 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองกรานาดา (Granada) (ระยะทาง 127 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ตั้งอยู่บริเวณ
เทือกเขาเซียร์ราเนวาดา (Sierra Nevada Mountains) ตรงบริเวณท่ีแม่น ้ าดาร์โร (Darro) และแม่น ้ าเฮนิล (Genil)   
มาบรรจบกัน  ตัว เมืองตั้ งอยู่ ท่ี ระดับความสูงประมาณ  738 เมตร จากระดับน ้ าทะเล  น าท่ าน เข้าชม 
พระราชวงัอลัฮัมบรา (Alhambra Palace) หรือท่ีในอดีตชาวเมืองกรานาดาเคยเรียกกันว่า "ปราสาทแดง" (Red 
Castle) ราชวงัซ่ึงตั้ งอยู่บนภูเขาท่ีสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ได้ทั้ งเมือง สร้างข้ึนโดยราชวงศ์อาหรับอิสลามซ่ึง
ปกครองเมืองกรานาดามาตั้งแต่ยุคศตวรรษท่ี 10 ปัจจุบนัไดรั้บการรับรองจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกในปี 
ค.ศ.1984 บริเวณโดยรอบประกอบดว้ย ราชวงัทั้งหมด 3 ส่วนดว้ยกนั คือ Nazarius, Carlos V, และ Alkazabra น า
ท่านเขา้ชม  Nazarius  ห้องโถงกลางซ่ึงถูกสร้างข้ึนจากหินธรรมชาติทั้งหมด ถูกใชเ้ป็นสถานท่ีจดัการแสดงและ
คอนเสิร์ตทั้งหลาย เน่ืองจากเสียงท่ีขบัร้องออกมาจากห้องโถงน้ีจะดังกังวานและไพเราะเป็นพิเศษกระทัง่คน
สเปนถึงกับขนานนามว่าเป็น The Best Acoustic Ancient Place of the world น าท่านเข้าชม Alkazabra ราชวงั
สไตล์อาหรับอิสลามซ่ึงถูกสร้างข้ึนจากวตัถุดิบตามธรรมชาติซ่ึงขนส่งมาจากประเทศเลบานอน ศิลปะลวดลาย
การตกแต่งกระเบ้ืองเซรามิคดา้นในตวัอาคารมีความสวยงามมาก  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
13.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินมาลากา เพื่อเช็คอินและท า Tax Refund  
17.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินมาลากากลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TK1304 (ใชเ้วลาบินประมาณ 4.20 ชัว่โมง)  
 สายการบินบริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่นบนเคร่ืองบิน 
23.15 น. เดินทางมาถึงนครอิสตนับูล แวะเปล่ียนเคร่ือง 
 

วันที่สิบ อสิตันบูล - กรุงเทพมหานคร 
 

01.45 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหารค ่า
และอาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน 

15.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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10 วนั แกรนด์ สเปน โปรตุเกส AVE Train 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พ้ืนฉากหลงัรูปต้องเป็นพ้ืนสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพ้ืนเป็นสีเทา ใช้

ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา จะต้องเห็นคิว้และใบหู ชัดเจน (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานทูตมีการเทียบรูป
กบัหน้าวีซ่าที่เคยได้) ***ความสูงหน้าผากจนถงึคาง ต้องมีขนาดระหว่าง 32-36 มม.เท่านั้น*** 

3. ส าเนาวคัซีนพาสปอร์ต หรือหลกัฐานแสดงการไดรั้บวคัซีนครบโดส 
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
8. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 
จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบสุถานทูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 
11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bark Certificate และ Bank Statement เท่านั้น!!!) 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Certificate) ใชเ้ป็นบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ท่ีออกโดยทางธนาคาร ระบุช่ือ

เจา้ของบญัชีใหถู้กตอ้งครบถว้นตามตวัสะกดในพาสปอร์ต มีอายไุม่เกิน 20 วนั นบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
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- Bank Statement (รายการเดินบญัชี) ยอ้นหลงั 6 เดือน ใชเ้ป็นบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ท่ีออกโดยทางธนาคาร 
ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหถู้กตอ้งครบถว้นตามตวัสะกดในพาสปอร์ต มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา และ มี
ยอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  
 

************* ตอ้งเป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ************** 
 

- บญัชีฝากประจ า (Fixed) **สามารถแนบประกอบได ้(ไม่สามารถใชเ้ป็นบญัชีหลกัในการยืน่ได)้  
     ท่านตอ้งใชบ้ญัชีออมทรัพย ์(Saving) เป็นหลกัในการยืน่ 

หากใชบ้ญัชีฝากประจ าในการแนบประกอบ ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

**กรณีรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Certificate) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย) จะตอ้งสะกดช่ือใหถู้กตามพาสปอร์ต  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่เป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก และ Bank Statement (รายการเดินบญัชี) ยอ้นหลงั 6 เดือน  

 
 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  

10 วนั แกรนด์ สเปน โปรตุเกส AVE Train 
ราคาทัวร์ 99,900 บาท    16-25 มิ.ย. 65     14-23 ก.ค. 65   11-20 ส.ค. 65   
     15-24 ก.ย. 65     13-22 ต.ค. 65   20-29 ต.ค. 65 

 

 
ล าดบัท่ี 

ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์
โทรศพัท ์

หอ้งพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการยืน่ 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
 

       

       

       

       

       

       

 
 

 

 
 


