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SPAIN มาดรดิ โทเลโด เซบยีา่ บารเ์ซโลน่า 

จุดเด่น 

 

 ชม พระราชวงัหลวง ซึง่ตัง้อยูบ่นเนนิเขารมิฝ่ังแมน่ ้าแมนซานาเรส  

 ชม น า้พไุซเบเลส ทีส่รา้งอทุศิใหแ้กเ่ทพธดิาไซเบลนี 

 ชม พลาซา่ มายอร ์จตรัุสใจกลางเมอืง 

 ชม ประตเูมอืงปูเอรต์า เด บซิากรา เป็นหนึง่ในประตเูมอืงทีม่คีวามส าคญั  

 ชม มหาวหิารแหง่โทเลโด ซึง่เป็นวหิารทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศสเปน 

 ชม ป้อมอลักาซาร ์ทีต่ัง้อยู่สว่นทีส่งูทีส่ดุของเมอืงในอดตีเป็นสถาบนัวชิาทางทหาร 

 เดนิชม ถนนดอกไม ้ตรอกซอยเล็กๆ ทีป่ระกอบไปดว้ยบา้นเรอืนน่ารักสวยงาม 
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 ชม มหาวหิารแหง่เมอืงเซบยีา่ ทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอนัดับที ่3 ของโลก 

 น าทา่นแวะบนัทกึภาพ สนามกฬีาโอลมิปิก  

 ชม มหาวหิารซากราดา้ ฟามเิลยีร ์กอ่สรา้งอยา่งสวยงามแปลกตา 

 ชม สวนสาธารณะกูเอล ออกแบบตกแตง่และเนรมติรตามจนิตนาการ 

 ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้ LA ROCA VILLAGE , ถนนลารมับลา  

 ชม โชวร์ะบ าฟลามงิโก ้อนัตืน่เตน้และเรา้ใจ 
 

ชื่อโปรแกรม SPAIN มาดรดิ โทเลโด เซบยี่า บารเ์ซโลน่า   
จ านวน 8 วนั 5 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ - โดฮา 

 

17:30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสาร

ขาออก ชั ้น 4 ประตูทางเขา้ 9 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน 
QATAR AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับ 
 

20:45 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร  ์โดย
เทีย่วบนิที ่QR833 

วนัที ่2 โดฮา - แมดรดิ 

 

00:05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 

02:20 น. ออกเดนิทางตอ่สู ่กรุงแมดรดิ ประเทศสเปน โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR147 

 
07:55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน บาราฮาส กรุงแมดรดิ Madrid เมอืงหลวงของประเทศสเปน ตัง้อยู่ใจกลางแหลม

แหลมไอบเีรยีน ในระดับความสงู 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัยล ้ายุคทีซ่ ึง่กษัตรยิฟิ์ลลปิที ่2 ไดท้รงยา้ยที่
ประทับจากเมอืงโทเลโดมาไวท้ีน่ี่ และประกาศใหม้าดรดิเป็นเมอืงหลวงใหม่ยกเวน้ชว่งปี ค.ศ. 1601-1607 เมือ่

พระเจา้ฟิลลปิที่ 3 ไดย้า้ยไปทีเ่มืองบายาโดลดิ มาดริดไดช้ือ่ว่าเป็นเมืองหลวงทีส่วยทีสุ่ดในโลก หลังผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 
น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัหลวง Royal Palace ซึง่ตัง้อยู่บน

เนนิเขารมิฝ่ังแมน่ ้าแมนซานาเรส มคีวามสวยงามโออ่า่อลังการ
ไม่แพพ้ระราชวังอืน่ๆ ในทวปียุโรป พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูก

สรา้งในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหนิทัง้หลังในสไตลบ์าร็อค โดยการ
ผสมผสาน ร ะหว่ า งศิลปะแบบฝ ร่ั ง เ ศสและอิต า เลีย น 

ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ กว่า 2,830 หอ้งและยังเป็นที่เก็บ

ภาพเขยีนชิน้ส าคัญทีว่าดโดยศลิปินในยุคนัน้ รวมทัง้ส ิง่ของมี
ค่าต่างๆ อาท ิพัดโบราณ นาฬกิา หนังสอื เครื่องใช ้อาวุธ น า

ทา่นชม อุทยานหลวง ทีม่กีารเปลีย่นพันธุไ์มท้กุฤดกูาลดอกไม ้
งดงามตลอดปี 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านผ่านชม น า้พุไซเบเลส Cibeles Fountain ที่สรา้ง

อุทิศใหแ้ก่เทพธิดาไซเบลีน ใชเ้ป็นสถานที่เฉลิมฉลองใน
เทศกาลต่างๆ ของเมอืง และอาคารสวยงามใกล ้ๆ  กันคอืทีท่ า

การไปรษณีย ์นอกจากนี้ยังม ีประตูชยัอาคาล่า Puerta de 
Alcala สรา้งถวายพระเจา้ชาร์ลสท์ี,่ สนามสูว้ัวกระทงิ, สนาม

ฟุตบอลของ

สโมสรชื่อดัง
แห่ ง ล าลีก า

สเปน  ราชัน
ชุดขาว Real Madrid น าท่านชม พลาซ่า มายอร์ Plaza 

Mayor ใกลเ้ขต ปูเอดา้เดลซอล หรอืประตพูระอาทติย ์จตรัุส
ใจกลางเมอืง นอกจากจะเป็นจดุนับกโิลเมตรแรกของสเปนแลว้ 

กโิลเมตรทีศู่นย์ ยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใตด้นิ รถเมลท์ุกสาย 

และยังเป็นจุดตัวของถนนส าคัญของเมืองที่หนาแน่นดว้ย
รา้นคา้มากมายและหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่อกีดว้ย 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 

ทีพ่กั  Meninas Hotel หรอืเทยีบเทา่             

วนัที ่3 แมดรดิ - โทเลโด - กอรโ์ดบา  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด TOLEDO ซึ่งมี
ความหมายวา่ เมอืงป้อมนอ้ย ในอดตีเป็นเมอืงหลวงเกา่ของเส

ปน ห่างจากกรุงแมดรดิไปทางทศิใตป้ระมาณ 70 กโิลเมตร ใน
ปี 1986 องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้มอืงโทเลโดเป็นเมอืง

มรดกโลกเนื่องจากมีมรดกทางประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรม

อย่างมากมายในฐานะหนึ่งในเมืองหลวงของจักรวรรดสิเปน 
รวมทัง้ยังเป็นสถานทีท่ีป่รากฏร่องรอยวัฒนธรรมของชาวครสิต์ 

ชาวยวิ และชาวมัวรอ์ยูร่่วมกนัอกีดว้ย แวะบนัทกึภาพ เมอืงโทเล
โด แบบพาโนรามา ซึง่ผังเมอืงโทเลโดนัน้ถอืเป็นเอกลักษณ์ที่

น่าชืน่ชมทีส่ดุของการจัดสรา้งเมอืงโบราณอันสมบรูณ์แบบ ตัวเมอืงตัง้อยู่บนเนินเขารายลอ้มอยู่ประดุจก าแพง

ธรรมชาตดิว้ยหุบผา 3 แห่ง โดยม ีแม่น ้าทาโค เป็นเสน้ทางคมนาคม น าท่านชม นครโลเลโด ซึง่เป็นนครทีค่ง
ความงดงามและความเป็นมาในฐานะเมืองเก่าอันเปรียบเป็น

อนุสรณ์แห่งประวัตศิาสตร์นัน้ยังคงไดรั้บการยอมรับและบันทกึ
เ อ า ไ ว ้โ ด ย

อ ง ค์ ก า ร
สหประชาชาติ

ว่าเ ป็น เมือง

มรดกโลก น า
ทา่นชม ประตู

เมอืงปูเอรต์า 
เด บิซากรา 

Puerta de 

Bisagra เป็น
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หนึง่ในประตเูมอืงทีม่คีวามส าคัญทีส่ดุของเมอืงโตเลโด ้ประเทศสเปน ตัง้อยู่ทางทศิเหนอืของยา่นเมอืงเกา่ ครัง้
หนึ่งเคยเป็นประตูทางเขา้หลักเพื่อเขา้สูเ่มอืงโตเลโด ้ซึง่สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่10 สรา้งดว้ยหนิทีแ่ข็งแรงได ้

สดัสว่น โคง้เป็นรูปเกอืกมา้และคอ่ยๆลดหลั่นไดรู้ปสวยงามทกุๆ แหง่ของเมอืงโตเลโด ้ทา่นจะไดช้ืน่ชมกบัความ

แตกตา่งของสถาปัตยกรรมแบบอารบคิ, มูเดฆาร,์ กอธคิ และเรอเนสซองส ์น าท่านชม มหาวหิารแหง่โทเลโด 
Toledo Cathedral ซึง่เป็นวหิารทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศสเปน มหาวหิารแห่งโทเลโดนี้เริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.

1227 อันเป็นสมัยทีศ่ลิปะแบบกอธคิก าลังแพร่หลายอยู่ในยุโรป และเสร็จสิน้สมบูรณ์เมือ่ปี ค.ศ. 1493นับเป็น
วหิารสไตสโ์กธคิทีส่วยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของยุโรป อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สิน้คา้ของทีร่ะลกึของโทเลโด เชน่ 

ดามัสเซเน DAMASCENE ซึง่เป็นสนิคา้ทีเ่ป็นภาชนะลงด าและขึน้ลายทอง เงนิ หรอืทองแดงถอืเป็นงานฝีมอืทีม่ี

ช ือ่เสยีงของเมอืงโทเลโด ชม ป้อมอลักาซาร ์Alcazar ทีต่ัง้อยูส่ว่นทีส่งูทีส่ดุของเมอืงในอดตีเป็นสถาบนัวชิา
ทางทหาร จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึของเมอืงโทเลโดตาม อธัยาศยั เชน่ ดามัสเซเน 

DAMASCENE ซึง่เป็นสนิคา้ทีเ่ป็นภาชนะลงด า และขึน้ลายทอง เงนิ หรอืทองแดง ถอืเป็นงานฝีมอืทีม่ชี ือ่เสยีง
ของเมอืงโทเลโด 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 เดนิทางสู ่เมอืงกอรโ์ดบา CORDOBA เมอืงแห่งทีม่ทีัง้ความ

เก่าและความทันสมัยประกอบกันไปแบ่งคั่นเอาไวด้ว้ย ก าแพง
เมอืงทีส่รา้งสมัยมัวรเ์รอืงอ านาจทีย่ังไดรั้บการดแูลรักษาไวเ้ป็น 

อย่างด ีโดยดา้นหนึ่งนั้นเป็นตรอกแคบๆ ทีว่กวน และรวมเอา
ความโบราณทัง้ปวงไวด้ว้ยกัน ขณะทีอ่กีฟากหนึง่นัน้เป็น ถนน

เลนกวา้งทนัสมัยอยา่งศตวรรษที ่20 แท ้ๆ  ทา่นจะไดเ้ห็นบรเิวณ

ทีเ่ป็นสว่นของประวัตศิาสตรใ์นชว่ง 152 ปี ก่อนครสิตกาล ทุก
วันนี้ในความเป็นเมอืงสมัยใหม่ขนาดกลาง ตัวเมอืงเก่ายังคงมี

สถาปัตยกรรมน่าประทับใจหลายแห่งทีย่อ้นไปเมือ่ครัง้ เมอืงนี้
เป็นเมอืงหลวงทีเ่จรญิรุ่งเรอืงของอาณาจักรกาหลบิแห่งกอรโ์ด

บา CALIPHATE OF CORDOBA ของชาวมสุลมิ ซึง่เคยปกครอง

พื้นที่เกือบทัง้หมดในคาบสมุทรไอบีเรีย ประมาณกันว่าเมืองกอร์โดบาซึ่งมีประชากรถึง 500,000 คนใน
ครสิตศ์ตวรรษที ่10 เป็นเมอืงใหญท่ีส่ดุอนัดบัสองของโลกรองจากคอนสแตนตโินเปิล 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
ทีพ่กั  AC HOTEL, CORDOBA หรอืเทยีบเทา่             

                                    

วนัที ่4 กอรโ์ดบา - เซบยีา 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นชม สะพานโรมนั Puente Romano ทีส่ะทอ้นมุมมองความเป็นโรมันของเมอืงไดด้ทีีส่ดุทอดขา้ม แม่

น า้ฆวัตาลคววิรี ์Guadalquivir River รายลอ้มดว้ยสิง่ก่อสรา้งในยุคโรมัน อาทเิช่น วหิาร โรงละคร สสุาน 
ร ว ม ทั ้ ง

พ ร ะ ร า ช วั ง
จักรพรรดแิมก

ซิเมียน แลว้

ชม ระหดัวดิ
น ้า  Mills of 
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Guadalquivir ที่น าไปใชใ้นการบดแป้ง จากนั้นน าทุกท่านชม สุเหร่าแห่งเมอืงกอรโ์ดบา CORDOBA 
MEZQUITA หรือ CORDOBA MOSQUE หนึ่งในสถาปัตยกรรมชัน้เยี่ยมของชาวมัวร์ สรา้งขึ้นเพื่อเป็น

สัญลักษณ์ในการป้องกันการเผยแพร่ของศาสนาคริสตเ์ขา้มายังกลุ่มของชาวมุสลมิสัมผัสถงึความลกึซึง้ และ

ความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นศาสนาชว่ยเหลอืผูย้ากไรโ้ดยไมต่อ้งเดนิทางไปแสวงถงึนครเมกกะ ภายในสเุหร่าเป็น
เหมือนป่าทีม่ีเสาวหิารเรียงรายอยู่ถงึ 850 ตน้ สรา้งใหม้ีลักษณะสวนทางกัน เพื่อใหเ้กดิภาพสะทอ้นเหมือน

กระจกเงาหรอืแมแ้ตค่วามสงูทีไ่ม่เหมอืนสถาปัตยกรรมใด เฉลีย่ 4 เมตร และตกแตง่ในสไตลท์ีเ่ป็นนวตักรรมใหม่
ล่าสุดในยุคนั้นสิง่ทีม่ีช ือ่เสยีง และชวนใหร้ าลกึถงึความรุ่งเรืองของอารยธรรมมัวร์ไดม้ากทีสุ่ดไดแ้ก่ มหีร์บั 

MIHRAB หรือช่องในผนังก าแพงที่หันหนา้ไปทางเมืองเมกกะส าหรับผูม้าแสวงบุญโดยมีห์รับนี้ถือเป็นงาน

สถาปัตยกรรมชิน้เอกบนกระเบือ้งเซรามคิของศลิปินชาว มัวรแ์ท ้ๆ  แลว้น าทกุทา่นเดนิชม ถนนดอกไม ้Calleja 
de las Flores ตรอกซอยเล็กๆ ทีป่ระกอบไปดว้ยบา้นเรือนน่ารักสวยงามไปดว้ยกระถางไมด้อกทีแ่ข่งกันอวด

สสีนัสวยงามเรยีงรายลดหลัน่ไปบนแนวผนังและระเบยีง 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
เดนิทางสู ่เมอืงเซบยีา่ SEVILLE เมอืงศนูยก์ลางทางการเงนิ 

วัฒนธรรมศลิปะของภาคใตข้องสเปน และยังเป็นเมืองหลวง

ของแควน้ปกครองตนเองอันดาลูเซยีอีกดว้ย เป็นเมืองใหญ่
อันดับ 4 ของสเปน และเคยเป็นเจา้ภาพจัดงานเอ็กซโ์ปเมือ่ปี 

ค.ศ. 1992 รวมทัง้เป็นเมอืงหลวงของแควน้อนัดาลเูซยีดว้ย ซึง่
ทัง้มวลนี้ลว้นท าใหเ้ซบีญาป็นเมืองมีเสน่ห์ที่สุดในสามเมือง

ใหญ่ตอนใต  ้

เมืองทีเ่ต็มไป
ดว้ยเสน่หแ์ละ

เ ป็นเมืองอก
แตกที่ตั ้ง อยู่

ริมสองฝ่ัง แม่น า้ GUADALQUIVIR มีท่าเรือที่มีความยาว 

113 กิโลเมตร หรือ 70 ไมล์ จากส่วนของทะเลเขา้มา ชม
สิ่งก่อสรา้งที่งดงามดว้ยสถาปัตยกรรมการออกแบบของ 

พลาซา่เอสปันญา่ ทีส่วยงามดว้ยตกึรูปโคง้ครึง่วงกลมทีส่รา้ง
เพื่องานเอกซโ์ปและไดช้ือ่ว่า เป็นจัตุรัสทีส่วยงามที่สุดแห่ง

หนึ่งในสเปนและยุโรป แต่ละโคง้ประตูมตีราประจ าจังหวัดไล่
เรยีงตามตัวอักษร ฝ่ังตรงขา้มเป็นอทุยานมาเรยีลยุซา่ ร่มรืน่งดงามตระการตาและแฝงความโรแมนตกิ ชม มหา

วหิารแหง่เมอืงเซบยีา่ SEVILLE CATHEDRAL มหาวหิารทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดับที ่3 ของโลก ถัดจากมหา

วหิารเซนตปี์เตอร์ในกรุงโรมและมหาวหิารเซนตป์อลแห่งกรุงลอนดอน มหาวหิารแห่งเมอืงเซบญีาเป็นอาคาร
สถาปัตยกรรมทีส่รา้งดว้ยศลิปะสไตลโ์กธคิ ทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ / แวะถ่ายรูปกับ หอคอยกริลัดา GIRALDA 

TOWER ซึง่เป็นตกึทรงผอมรูปสีเ่หลีย่มผนืผา้สงู 93 เมตร ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงเซบญีา จากนัน้ ชม ที่
บรรจศุพของครสิโตเฟอรค์ลมับสั นักเดนิเรอืชาวอติาเลยีนทีค่น้พบทวปีอเมรกิา ดว้ยการสนับสนุนทางการเงนิ

จากกษัตรยิแ์ห่งกัสตยิ่า จากนัน้เขา้สูย่่านการคา้ใจการเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้นานชนดิ ใหท้า่นไดเ้ดนิเลอืกชม 

เลอืกซือ้สนิคา้อยา่งเพลดิเพลนิใจ 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
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 พเิศษ! ชม ระบ าฟลามงิโก ้การแสดงประจ าชาตขิองประเทศ
สเปน ฟลามงิโกมีก าเนิดจากนิทานพื้นบา้นของสเปนใต ้แลว้

พัฒนาเป็นศิลปะที่มีรูปแบบ ซับซอ้นทัง้เพลงดนตรีและการ

เตน้ร าโดยเมือ่แรกอยูใ่นหมูค่นยากไรใ้นสงัคม ความเป็นมาของ
ระบ าฟลามงิโกกล่าวกันว่ามาจากพัฒนามาจากระบ ายปิซโีดย

ผสมผสาน เขา้กับวัฒนธรรมทอ้งถิน่ของสเปนเองโดยเฉพาะใน
แถบอันดาลเูซยี ในทศวรรษ 1760 ฟลามงิโก เริม่เป็นทีรู่จ้ักใน

แถบกาดซิ เฆเรซ และเซบยิา่ 

 
ทีพ่กั  NH HOTEL, SEVILLE หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5 เซบญีา่ - บารเ์ซโลนา่ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เดนิทางสู ่เมอืงบารเ์ซโลน่า Barcelona ประเทศสเปน โดย

รถไฟความเร็วสงู (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) ถงึเมอืง

บารเ์ซโลน่า Barcelona ประเทศสเปน เมอืงใหญ่เป็นอนัดบัสอง
ของประเทศสเปนทีเ่ต็มไปดว้ยเสน่หข์องสถาปัตยกรรมหลาก

ยุคสมัยมีสวนสาธารณะสิ่งแวดลอ้ม และการวางผังเมืองที่
ผสมผสานกนัอยา่งลงตวั 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอลของสโมสรบาร์เซโลน่า 

สนามคมัป์นู Camp Nou ทีม่ขีนาดใหญ่มาก โดยมคีวามจุผู ้
เขา้ชมไดถ้ึงเกือบ 99,000 คน มีเวลาใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่กับ

สนามฟุตบอล น าท่านชม ยอดเขามอนตจ์ูอกิ MONT JUIC 
เป็นยอดเขาทีม่ีช ือ่เสยีงของเมืองบาเซโลน่า ประเทศสเปน มี

หนา้ผาทีส่ามารถชมววิทวิทัศน์ มองเห็นของทัง้ตัวเมอืง งดงาม

ยิง่นัก พรอ้มรับลมทีโ่ชยพัดผ่านมา พรอ้มสดูอากาศสดชืน่ อกี
ทัง้ยอดเขาแห่งนี้ ยังเป็นทีต่ัง้ของสถานทีจ่ัดงานกฬีาโอลมิปิก

ในปี 1992 ดว้ย น าท่านแวะบันทกึภาพ สนามกฬีาโอลมิปิก 
OLYMPIC STADIUM ทีป่ระเทศสเปนไดเ้ป็นเจา้ภาพในการ

จัดงานกฬีาโอลมิปิคเมื่อปี 1992 บนยอดเขานี้จะอุดมไปดว้ย

ตน้ไมร้่มรืน่ ชาวพืน้เมอืงนยิมมาวิง่ออกกาลงักายตามสนามกฬีา
ตา่งๆ 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 

ทีพ่กั  H10 MARINA HOTEL, BARCELONA หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 

 
 

 

 

วนัที ่6 บารเ์ซโลนา่ 
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เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม มหาวหิารซากราดา้ ฟามเิลยีร ์Sagrada 

Familia สัญลักษณ์แห่งสิง่ศักดิส์ทิธิ์ทีสู่งใหญ่ถงึ 170 เมตร 
ออกแบบก่อสรา้งอย่างสวยงามแปลกตา ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1882 

เป็นผลงานชัน้ยอดที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของอันโตนี เกาดี้ 
สถาปนกิผูเ้ลือ่งชือ่ มหาวหิารแห่งนี้ ตัง้อยู่บนถนน Carrer de 

Mallorca งานชิน้นี้มคีวามแปลกตาจากงาน ชิน้อืน่ของเกาดี ้

ตรงสีสันอันเรียบนิ่งแบบโทนสีสันอันเรียบนิ่งแบบโทนสี

ธรรมชาตใิหค้วามรูส้กึที่สงบผ่อนคลายและเยือกเย็น เพราะ

ความทีเ่ป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิแ์ละยังคงรายละเอยีดไวอ้ย่างด ีดู
จากลวดลายสลักเสลาทีด่า้นนอกตัวโบสถแ์ละภายใน ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึแรงศรัทธาในศาสนาอย่างทว่มทน้ สม

กบัเป็นงานชิน้สดุทา้ยทีเ่ขาอทุศิตนใหก้ับศาสนจักร ปัจจุบันมหาวหิารแห่งนีย้ังคงด าเนนิการกอ่สรา้งและคาดวา่
จะแลว้เสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ. 2026 อสิระใหท้า่นไดบ้ภาพความยิง่ใหญ่ของมหาวหิารทีย่ังไม่แลว้เสร็จแห่งนี้ น า

ทา่นชม สวนสาธารณะกูเอล Guell Park ณ เชงิเขาคารเ์มล 

อันเป็นผลงานในปี ค.ศ. 1900 ของ เกาดี ้ซึง่ใชเ้วลาออกแบบ
ตกแต่งและเนรมิตรความยิ่งใหญ่ของจินตนาการที่น ามา

ประยุกตก์ับธรรมชาตอิย่างยาวนานถงึ 14 ปี เพลดิเพลนิกับจุด
ชมววิบน ระเบยีงน่ังเล่น Serpentine bench ที่ประดับตกแต่ง

ลวดลายดว้ย

ก ร ะ เ บื้ อ ง
โมเสกนับลา้น

ชิ้น สวนลอย
ฟ้าที่มี เสาโด

ริ ก  ร อ ง รั บ

อย่างสวยงาม ชมประติมากรรม  มงักรโมเสก Mosaic 
Dragon ไต่คลานบนบันไดน้ ้าพุเป็นขวัญใจของนักท่องเทีย่ว

จากทั่วโลก น าคณะชมผลงานของสถาปนิกเอกชาวสเปน ชือ่ 
อันโตนิโอ เกาดิ Antonio Guadi Cornet ผูม้ีช ื่อเสียงในการ

ออกแบบศลิปแนวใหม่ Modernist Style หรอื Art Nouveau มี
รูปทรงประหลาดๆ ใชห้ลักเลขาคณิตและความเป็นธรรมชาต ิวัสดุทีใ่ชค้อื เหล็ก คอนกรีต หนิและกระเบือ้ง

เคลือบ โดยไดรั้บทุนทรัพย์จากมหาเศรษฐีเกลล์ Eusebi Guell Bacigalupi สถาปัตยกรรมแบบเกาดี้นี้

เปลีย่นแปลงเมอืงบารเ์ซโลน่าไปจากสมัยกลางเป็นอย่างมาก องคก์ารยูเนสโก ้Unesco ขึน้ทะเบยีนให ้ผลงาน
ของอนัโตน ีเกาดี ้เป็นมรดกโลกดา้นวฒันธรรมในปี คศ 1984 ในชือ่ Works of Antoni Gaudi 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

น าทา่นสู ่LA ROCA VILLAGE เชญิทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์

เนมชั ้นน ามากมายตามอัธยาศัย อาทิ Armani, Burberry, 
Calvin Klein, Coach, Escada, FC Barcelona official store, 

Gucci, Guess, Hugo Boss, Kipling, L’OCCITANE, Levi’s, 
Lacoste, LOEWE, Michael Kors, Nike, POLO, PUMA, Ray-

Ban, Samsonite, Superdry, Swarovski, Swatch, 
TAGHEUER, TOMMY HILFIGER, The North Face, 

Timberland, TUMI, Versace, Zwiliing ตุก๊ตาคู,่ Zegna ฯลฯ 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
ทีพ่กั  H10 MARINA HOTEL, BARCELONA หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่7 บารเ์ซโลนา่ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทา่นเดนิทางสู ่ถนนชอ้ปป้ิงสายใหญข่องบารเ์ซโลน่า ถนนลารมับลา Larambla ยา่นทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของบาร์

เซโลนา แหล่งท่องเทีย่วอันเป็นทีช่ ืน่ชอบของคนทุกวัย ถนนสายเล็กๆทีม่คีวามยาวเพียง 1.2 กโิลเมตร แต่มี
สสีนัเสน่หน่์าประทบัใจทัง้กลางวันและกลางคนื อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ทา่นสามารถเลอืกซือ้สิน้คา้ 

และ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม ทัง้ H&M, ZARA, BENETIN, TOPSHOP หรอืจะชอ้ปป้ิงสิน้คา้แบรนดเ์นมชัน้น าซึง่มรีา้น
ตัง้อยู่ตลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่านสามารถเลือกซื้อสนิคา้อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, 

Loewe และอืน่ๆ อกีมากมาย 

 
12:00 น. น าทา่นออกเดนิทางไปยัง ทา่อากาศยาน บารเ์ซโลนา่ 

 
15:10 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR146 

 
23:25 น. เดนิทางถงึ โดฮา DOHA ประเทศกาตาร ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

 

วนัที ่8 โดฮา - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 

01:55 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR836 
 

12:10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 

 

อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่

 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกั
เดีย่ว 

วซีา่ 
สเปน 

13 ก.ค. 60 - 20 ก.ค. 60  65,999 63,999 61,999 9,900 4,000 

10 ส.ค. 60 - 17 ส.ค. 60 * วนัแม่ 65,999 63,999 61,999 9,900 4,000 

24 ส.ค. 60 - 31 ส.ค. 60  65,999 63,999 61,999 9,900 4,000 

06 ก.ย. 60 - 13 ก.ย. 60  62,999 60,999 58,999 9,900 4,000 

20 ก.ย. 60 - 27 ก.ย. 60  62,999 60,999 58,999 9,900 4,000 

12 ต.ค. 60 - 19 ต.ค. 60  65,999 63,999 61,999 9,900 4,000 

19 ต.ค. 60 - 26 ต.ค. 60 * วนัปิยมหาราช 69,999 67,999 65,999 9,900 4,000 

26 ต.ค. 60 - 02 พ.ย. 60  69,999 67,999 65,999 9,900 4,000 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  
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 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 
 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้

 หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้

 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 
 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ QATAR AIRWAYS 
 ค่าทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์

 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 
 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 48 Euro /ทา่น ตลอดทรปิการ

เดนิทาง 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถา่ยส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ
ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 
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 คา่วซีา่นักทอ่งเทีย่ว กรณียืน่ขอ SCHENGEN VISA จะตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมในการยืน่ ทา่นละ 4,000 บาท (คา่วี

ซา่อาจมกีารเปลีย่นแปลขึน้ลงตามอัตราคา่เงนิ) (คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทตูจะไม่คนืคา่ธรรมเนยีมใหก้บัทา่น ไม่
วา่ทา่นจะผา่นการพจิารณาหรอืไม่ก็ตาม) 

 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☒  วซีา่ 

 
หมายเหตุ 

 
1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ 

ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์ 

และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 
3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ

ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้

เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้

ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 
4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 
การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  

 กรณี ไมม่วีซี่า หากมคีวามประสงคใ์หท้างบรษัิทด าเนนิการยืน่เอกสารวซี่า จะตอ้งมคีา่ธรรมเนียมในการด าเนินการ 

ทา่นละ 4,000 บาท  
 กรณีที ่ยงัไมอ่อกต ัว๋ และวซีา่ไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทตู ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหัก 

คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิทา่นละ 5,000 บาท พรอ้มคา่ธรรมเนยีมในการยนืวซีา่ และจะคนืเงนิสว่นทีเ่หลอืใหภ้ายใน 7 วัน 

หลงัจากวนัทราบผล  

 กรณีที ่ออกต ัว๋แลว้ และวซีา่ไมผ่่านการพจิารณาจากทางสถานทตู ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ธรรมเนยีม

ตามราคาจรงิ 
 กรณี วซีา่ไมผ่า่น การพจิารณาจากทางสถานทตู บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ 

 การยืน่ขอวซีา่เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กท่กุๆ ทา่น กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีร่ะบุ พรอ้มสง่มอบ

เอกสารประกอบการยื่นวซี่า ไม่นอ้ยกว่า 4-6 สัปดาห ์ก่อนการเดนิทาง (ในกรณีทีเ่อกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทาง
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สถานทูตฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของทา่นได ้และทา่นจะตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยืน่วซี่า
อกีครัง้หนึง่) 

 กรณีท่านส่งเอกสารในการท าวซี่าล่าชา้ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบนิ และผลวซี่าของท่านไม่ผ่าน

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มัดจ าทัง้หมด 

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  

 แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 10,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 
คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 
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เอกสารประกอบการขอ SCHENGEN VISA  สถานทตูสเปน 
 
สถานทีต่ดิตอ่ 

การขอวซีา่ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมาสแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง ณ ศนูยรั์บค ารอ้งขอวซีา่ **ใชเ้วลาในการขอวซี่า
ประมาณ 15 วนัท าการ ไมร่วมวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ*์* 

 

การเตรยีมเอกสาร  
1. ส าหรบับุคคลท ัว่ไป 

 หนังสอืเดนิทางมอีายุเหลอืนับจากวันเดนิทางสามารถใชง้านได ้

ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน (ถา้ทา่นทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่ใหแ้นบมาดว้ย)  
 รูปถ่ายส ี 2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด า, แต่งกายสุภาพ, 

ไม่เอารูปรับปรญิญา, ใสช่ดุครุย, หรอืใสช่ดุราชการ, ไม่ยิม้, พื้น

หลังเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้มเป็นภาพถ่ายที่
สแกนจากคอมพวิเตอร)์   

 ส าเนาทะเบยีนบา้น, บตัรประชาชน 

 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศัพท ์มือถอื/เบอร์บา้น/เบอร์ที่

ท างาน/ทีอ่ยู ่เพือ่ใชใ้นการยืน่ขอวซีา่ 

 กรณีทีผู่เ้ดนิทางสมรส และเอกสารเพิม่เตมิคอื ทะเบยีนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีทีคู่ส่มรสเสยีชวีติ) ใบมรณะ

บตัร  
 ส าเนาใบเปลีย่นชือ่, นามสกลุ (ถา้ม)ี  

 หลกัฐานการเงนิ (กรุณาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง้ Bank guarantee และ STATMENT เลม่เดยีวกนั) 

1. หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชอีอมทรัพย ์(Saving account) ออก

โดยธนาคาร ระบ ุชือ่เจา้ของบัญช ีใหค้รบถว้น (สะกดชือ่-นามสกลุใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) ม ี
อายไุมเ่กนิ 20 วนั นับจากวนัทีย่ืน่วซีา่ 

2. STATEMENT ยอ้นหลัง 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไม่ต า่กวา่ 100,000 บาท
ต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชตีอ้งไม่กา้วขา้มเดอืน (สะกดชือ่-นามสกุลใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้พาสปอรต์) ม ีอายไุมเ่กนิ 20 วนั นับจากวนัทีย่ืน่วซีา่ 

3. สมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์อพัเดทใหเ้ป็นปัจจุบนัและน าสมุดไปแสดงใหเ้จา้หนา้ทีส่ถานทตูในวัน
สมัภาษณ์ 

** ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมดุบญัชอีอมทรัพยเ์ลม่เดยีวกนัเทา่นัน้ ** 
 หนังสอืรับรองการท างาน (ฉบบัจรงิ) จากบรษัิททีท่า่นท างานอยู ่(ภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

1. กรณีทีเ่ป็นพนักงานบรษัิททัว่ไป ใชห้นังสอืรับรองการท างานฉบบัจรงิ (ภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

2. กรณีประกอบธุรกจิสว่นตัว ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ (กรณีเป็นเจา้ของและคัดไม่เกนิ 3 เดอืน) หรือ 

ส าเนาใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนา้หนังสอืรับรองตอ้งมชีือ่กจิการ และชือ่ผูเ้ดนิทางเป็นหุน้สว่น หรอื
เป็นเจา้ของกจิการดว้ย     

3. กรณีท าธุรกจิสว่นตัว (แตไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนการคา้) ใหท้ าหนังสอืชีแ้จงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ
เทา่นัน้) 

4. กรณีขา้ราชการ ตอ้งใชห้นังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงานนัน้ๆ (ภาษาองักฤษ หรอื ภาษาไทย) 

ไมส่ามารถใชส้ าเนาบตัรขา้ราชการเพยีงหลักฐานเดยีวยืน่ตอ่สถานทตูได ้  
2. ส าหรบัเด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ทีเ่ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง (เอกสารเหมอืนบคุคลทัว่ไป และขอเพิม่เตมิดงันี้)  

 หนังสอืรับรองการเรยีน (ตวัจรงิภาษาองักฤษเทา่นัน้) จากโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยัเทา่นัน้  

3. ส าหรบัเด็ก ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง และอายไุมเ่กนิ 20 ปี (ขอเอกสารเพิม่เตมิดงันี้) 
 หนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางทีท่ าจากทีว่่าการอ าเภอ (ถา้เดนิทางพรอ้มบดิาหรือมารดาทา่นใดทา่นหนึ่ง 

ไมต่อ้งท า)  

 หนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีน (ภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

 กรณีผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 15 ปีขอส าเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่สามารถใชบ้ตัรประชาชน

เด็กได)้  
 ส าเนาบตัรประชาชน (บดิา และมารดา)   
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 ใบรับรองการท างานงานของบดิา หรอื มารดา 

 กรณีทีบ่ดิา หรอืมารดาเป็นขา้ราชการ ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากตน้สงักดั และส าเนาบัตรขา้ราชการ 

1 ชดุ  
 หลกัฐานการเงนิ (ส าเนาบญัชเีงนิฝากธนาคารถา่ยตัง้แตห่นา้แรกจนถงึปัจจบุนั) ของบดิา หรอืมารดา  

 ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ดนิทาง, บดิา และมารดาของผูเ้ดนิทาง 

4. ส าหรบับุคคลทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งประเทศแตม่ถี ิน่พ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 กรณีผูเ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์จนี (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพจิารณาผลวซีา่อย่างนอ้ย 1 เดอืน 

ดงันัน้ตอ้งเปลีย่นเป็นหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์ (เลม่เหลอืง) กอ่น  

 ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ทีก่องตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบรอ้ยก่อน จงึจะสามารถยื่นวีซ่าได ้

(ระยะเวลาในการพจิารณาผลวซีา่ขึน้อยู่กบัทางสถานทตู) 
 

*** กรุณาจดัเตรยีมเอกสารตามทีร่ะบุเพือ่ผลประโยชนใ์นการพจิารณาวซีา่ของทา่น *** 
 

หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์ ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดั

หมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ท ัง้นีท้างบรษิทัฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วดว้ยเชน่กนั  
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เอกสารขอยืน่ SCHENGEN VISA  สเปน 
 ***กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ เทา่น ัน้*** 

 

1. ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง (ภาษาไทย)   
2. ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง (ภาษาองักฤษ)   

3. วนั/เดอืน/ปีเกดิ  เชือ้ชาต ิ  

สญัชาต ิ  สถานทีเ่กดิ   
ประเทศ    

4. ทีอ่ยู ่(ถา้ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น กบัทีอ่ยูปั่จจบุนัคนละทีอ่ยูก่รุณาแจง้รายละเอยีด)   
  

     รหัสไปรษณีย ์
  

4.1 ทา่นอาศยัอยูใ่นบา้นหลงันี้มาเป็นเวลา  ปี    เดอืน 

4.2 โทรศพัทบ์า้น   
 4.3 ทีท่ างาน   

 4.4 มอืถอื    
 4.5 โทรสารFax   

 4.6 E-Mail   

 5.  มหีนังสอืเดนิทางมาแลว้ทัง้หมด     เลม่      
5.1 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่   

                 วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  
5.2 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่   

                 วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  
6. หนังสอืเดนิทางปัจจุบนัเลขที ่   

วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  

   7.  ประเทศทีเ่คยเดนิทางไป (ในรอบ10 ปี) วนัเดอืนปี ทีไ่ป รวมกีว่นั และวตัถปุระสงคใ์นการไป 
7.1 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   

 7.2 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   

7.3 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   

7.4 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.5 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   

7.6 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   

7.7 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   

7.8 ประเทศ   
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       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   

7.9 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   

 
7.10 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

        เหตผุลในการเดนิทาง   
8. ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษหรอืไม ่  

8.1 หากทา่นเคยเขา้ประเทศองักฤษเมือ่   
8.2 วนัเดอืนปีทีเ่คยเขา้ครัง้ลา่สดุ   

8.3 รวมทัง้หมดกีว่นั   
8.4 วตัถปุระสงคใ์นการไป   

9. ทา่นเคยไดรั้บการปฏเิสธวซีา่อังกฤษ หรอืประเทศอืน่ๆหรอืไม่   

9.1 หากทา่นเคย เคยถูกปฏเิสธจากประเทศ   
9.2 สาเหตใุนการถกูปฏเิสธวซีา่   

10. สถานภาพ     ❍ โสด ❍ หยา่ และมทีะเบยีนหยา่ (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

        ❍ แตง่งานแลว้ (แตไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน) ❍ แตง่งาน และมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

 
ขอ้มูลสว่นตวัของผูเ้ดนิทางเกีย่วกบัดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรบั และรายจา่ยตา่งๆ 

 
11. งานปัจจบุนัท าอาชพี, ต าแหน่ง (โปรดระบเุป็นภาษาองักฤษ) 

11.1 ชือ่บรษัิททีท่ างาน   
11.2 วนัทีเ่ริม่การท างาน   

11.3 ทีอ่ยูข่องบรษัิททีท่ างาน  

 
  

12. ทา่นมรีายไดน้อกเหนอืจากงานประจ าหรอืไม ่  ❍ ม ี  ❍ ไมม่ ี   

12.1 ถา้มโีปรดกรอกรายละเอยีด   
12.2 เงนิเดอืน   บาท 

13. รายไดร้วมตอ่เดอืนจากทกุงานทีท่า่นท า   บาท 

14. ทา่นมรีายรับจากแหลง่อืน่ๆหรอืไมร่วมทัง้เพือ่นๆ และครอบครัว ❍ ม ีรายได ้  บาท ❍ ไมม่ ี

 14.1 ถา้มโีปรดแสดงรายละเอยีด   

      15. ทา่นไดม้กีารออมเงนิ เชน่ ไดซ้ือ้บา้น , ทีด่นิ , อสงัหารมิทรัพย ์, ซือ้หุน้เลน่แชรห์รอืไม่ 

❍ ม ีโปรดแจง้รายละเอยีด และระบจุ านวน              ❍ ไมม่ ี

16. ทา่นแบง่รายไดข้องทา่นใหก้ับสมาชกิครอบครัวเดอืนละเทา่ไหร่   

17. ทา่นไดใ้ชเ้งนิสว่นตวัตอ่เดอืนเทา่ไหร่   
18. ในการเดนิทางครัง้นีใ้ครเป็นคนออกคา่ใชจ้า่ยใหท้า่น   

19. ใครเป็นคนจา่ยคา่ใชจ้่ายตา่งๆ เชน่ คา่โรงแรม คา่อาหาร   

20. ถา้มคีนจา่ยใหท้า่นไมว่า่จะเป็นบางสว่นหรอืทัง้หมด เขาไดจ้่ายใหเ้ป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร่  
  

21. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของทา่นในการไปองักฤษเป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร่   
 

กรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

22. ชือ่-นามสกลุ ของคูส่มรส   
22.1 วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของคูส่มรส   

22.2 เชือ้ชาต ิ              สญัชาต ิ  
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22.3 หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  
22.4 ทีอ่ยู่ปัจจุบนัของคูส่มรส  

 

  
 

กรณีทีม่บีุตร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิทุกคน 
23. ชือ่-นามสกลุ ของบตุรคนที ่1   

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   

สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   

ปัจจุบนับตุรอาศยัอยูท่ี ่ 
 

  
ชือ่-นามสกลุ ของบตุรคนที ่2   

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   

สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   

ปัจจุบนับตุรอาศยัอยูท่ี ่ 
 

  

ชือ่-นามสกลุ ของบตุรคนที ่3   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   

สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   

ปัจจุบนับตุรอาศยัอยูท่ี ่ 

 
  

ชือ่-นามสกลุ ของบตุรคนที ่4   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ  

สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   

ปัจจุบนับตุรอาศยัอยูท่ี ่ 

 
  

 
ขอ้มูลของบดิา และมารดา 

24. ประวตัขิองบดิา  

ชือ่-นามสกลุ ของบดิา   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบดิา   สถานทีเ่กดิ   

ประเทศทีเ่กดิ   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง    วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  

25. ประวตัขิองมารดา  
ชือ่-นามสกลุ ของมารดา   

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของมารดา   สถานทีเ่กดิ   

ประเทศทีเ่กดิ   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง    วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  
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ใบจองทวัร ์ ยโุรป 
 
ชือ่ – นามสกลุผูจ้อง *:     

จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 
โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    

                                       เบอรม์อืถอื:    

E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
2. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
3. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกลุ:     
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกลุ:     
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 

 

เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  

อาหาร:  ☐  ไมท่านเนือ้ววั ☐  ไมท่านเนือ้หมู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
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