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                  รหสัโปรแกรมทัวร ์       Spain Madrid-APR-8D-QR-W02 

 
 

SPAIN มาดรดิ โทเลโด เซบยี่า บารเ์ซโลน่า  

จุดเด่น 

 

 เทีย่ว กรุงมาดริด เมอืงหลวงของประเทศสเปนไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงหลวงที่สวยทีสุ่ดแห่งหนึ่งในโลก  

 เดนิเล่น เมอืงโทเลโด เมอืงมรดกโลกทางประวัตศิาสตร์ และวัฒนธรรม  

 สัมผัส เมอืงเซบย่ีา เมอืงศูนย์กลางทางการเงนิ วัฒนธรรม และศลิปะของภาคใตข้องสเปน  

 ตืน่ตากับ บาร์เซโลน่า เมอืงทีโ่ดดเด่นไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมอันสวยของอันโตนิโอ 

 ชม โชวร์ะบ าฟลามงิโก ้ อันตืน่เตน้และเรา้ใจ 

 

ชื่อโปรแกรม  SPA IN มาดร ิด โทเลโด เซบีย่า บาร ์เซโลน่า   

จ านวน 8 วนั 5 คืน  
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ก าหนดการเดินทาง   
 

วนัท ี ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - โดฮา 

 

17:30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 9 เคานเ์ตอร์ Q สายการ

บนิ QATAR AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 

   
 

วนัท ี ่2 โดฮา - แมดรดิ 

 

20:45 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเทีย่วบนิที ่ QR833 

 

00:05 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ (เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง) 

 

02:20 น. ออกเดนิทางต่อสู่ กรุงแมดริด ประเทศสเปน โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR147 

 

07:55 น. เด ินทางถ ึง ท่าอากาศยาน บาราฮาส กรุงแมดริด Madrid เมอืงหลวงของประเทศสเปน ตัง้อยู่ใจกลางแหลม

แหลมไอบเีรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัยล ้ายุคทีซ่ ึง่กษัตริย์ฟิลลปิที ่2 ไดท้รงยา้ยที่

ประทับจากเม ืองโทเลโดมาไวท้ีน่ ี ่และประกาศใหม้าดริดเป็นเม ืองหลวงใหม่ยกเวน้ช่วงปี ค.ศ. 1601-1607 เม ื่อ

พระเจา้ฟิลลิปที่ 3 ไดย้า้ยไปที่เม ืองบายาโดลดิ  มาดริดไดช้ ือ่ ว่าเป็นเม ืองหลวงที่สวยทีสุ่ดในโลก หลังผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอ้ย 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้ชม พระราชวังหลวง Royal Palce ซึง่ตัง้อยู่บนเนนิเขาริมฝ่ังแม่น ้าแมนซานาเรส มคีวามสวยงามโอ่อ่า

อลังการไม่แพพ้ระราชวังอ ื่นๆ ในทวปียุโรป พระราชวังหลวงแหง่น ีถู้กสรา้งในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหนิทัง้หลังใน

สไตล์บาร็อค โดยการผสมผสานระหว่างศลิปะแบบฝร่ังเศสและอติาเลยีน ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ กว่า 2,830 

หอ้งและยังเป็นที่เก็บภาพเขียนชิน้ส าคัญทีว่าดโดยศลิปินในยุคนัน้  รวมทั้งส ิง่ของมคี่าต่างๆ อาท ิพัดโบราณ 

นาฬกิา หนังสอื เครื่องใช ้อาวุธ น าท่านชม อุทยานหลวง ทีม่กีารเปลีย่นพันธุไ์มทุ้กฤดูกาลดอกไมง้ดงามตลอดปี 

 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านผ่านชม น ้าพุไซเบเลส Cibeles Fountain ทีส่รา้งอุทิศใหแ้ก่เทพธดิาไซเบลนี ใชเ้ป็นสถานที่เฉลมิฉลอง

ในเทศกาลต่างๆ ของเมอืง และอาคารสวยงามใกล ้ๆ  กันคอืที่ท าการไปรษณยี์ นอกจากนี้ยังม ี ประตูชัยอาคาล่า 

Puerta de Alcala สร ้างถวายพระเจา้ชาร์ลสท์ี่, สนามสู วั้วกระทิง, สนามฟุตบอลของสโมสรชือ่ดังแหง่ลาลีกา

สเปน ราชันชุดขาว Real Madrid น าท่านชม พลาซ่า มายอร์ Plaza Mayor ใกลเ้ขต ปูเอดา้เดลซอล หรือประตู

พระอาทิตย์  จตุ รัสใจกลางเม ือง นอกจากจะเป็นจุดนับกโิลเมตรแรกของสเปนแลว้  กโิลเมตรที่ศูนย์  ยังเป็น

ศูนย์กลางรถไฟใตด้ ิน รถเมล์ทุกสาย และยังเป็นจุดตัวของถนนส าคัญของเมอืงทีห่นาแน่นดว้ยรา้นคา้มากมาย

และหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่อกีดว้ย 

 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
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ท ีพ่กั  Meninas Hotel หรอืเทยีบเทา่             

 

 
 

วนัท ี ่3 แมดรดิ - โทเลโด - กอรโ์ดบา  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

08:00 น. จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่  เมอืงโทเลโด TOLEDO ซึง่มคีวามหมายว่า เมอืงป้อมนอ้ย ในอดีตเป็นเม ืองหลวงเก่า

ของเสปน ห่างจากกรุงแมดริดไปทางทิศใตป้ระมาณ 70 กโิลเมตร ในปี 1986 องคก์ารยู เนสโกไดป้ระกาศให ้

เมอืงโทเลโดเป็นเมอืงมรดกโลกเนื่องจากม ีมรดกทางประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมอย่างมากมายในฐานะหนึง่ใน

เมอืงหลวงของจักรวรรดิสเปน รวมทัง้ยังเป็นสถานทีท่ ี่ปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมของชาวคริสต์ ชาวยิว และชาว

มัวร์อยู่ร่วมกันอกีดว้ย  แวะบันทกึภาพ เม ืองโทเลโด แบบพาโนรามา ซึง่ผังเมอืงโทเลโดนัน้ถ ือเป็นเอกลักษณ์ที่

น่าชื่นชมทีสุ่ดของการจัดสรา้งเม ืองโบราณอันสมบูรณ์แบบ ตัวเม ืองตัง้อ ยู่บนเนนิเขารายลอ้มอยู่ประดุจก าแพง

ธรรมชาติดว้ยหุบผา 3 แหง่ โดยม ี แม่น ้าทาโค เป็นเสน้ทางคมนาคม น าท่านชม นครโลเลโด ซึง่เป็นนครทีค่ง

ความงดงามและความเป็นมาในฐานะเมอืงเก่าอันเปรียบเป็นอนุสรณแ์หง่ประวัตศิาสตร์นั ้นยังคงไดรั้บการยอมรับ

และบันทกึเอาไวโ้ดยองคก์ารสหประชาชาตว่ิาเป็น เม ืองมรดกโลก น าท่านชม ประตูเมอืงปูเอร์ตา เด บิซากรา 

Puerta de Bisagra เป็นหนึ่งในประตูเม ืองที่ม ีความส าคัญที่สุดของเมอืงโตเลโด ้ประเทศสเปน ตัง้อยู่ทางทิศ

เหนือของย่านเมอืงเก่า ครั้งหนึง่เคยเป็นประตูทางเขา้หลักเพือ่ เขา้สู่ เม ืองโตเลโด ้ซ ึง่สร ้างข ึ้นในศตวรรษที่ 10 

สรา้งดว้ยหนิทีแ่ข็งแรงไดส้ัดส่วน โคง้เป็นรูปเกอืกมา้และค่อยๆลดหลั่นไดรู้ปสวยงามทุกๆ แหง่ของเมอืงโตเลโด ้

ท่านจะไดช้ืน่ชมกับความแตกต่างของสถาปัตยกรรมแบบอารบคิ, มูเดฆาร์, กอธคิ และเรอเนสซองส ์น าท่านชม 

มหาวหิารแหง่โทเลโด Toledo Cathedral ซึง่เป็นวหิารทีใ่หญ่ที่สุดในประเทศสเปน มหาวหิารแหง่โทเลโดนี้เริ่ม

สรา้งข ึ้นในปี ค.ศ.1227 อันเป็นสมัยที่ศลิปะแบบกอธคิก าลังแพร่หลายอยู่ในยุโรป และเสร็จส ิ้นสมบูรณ์เม ื่อปี 

ค.ศ. 1493นับเป็นวหิารสไตสโ์กธคิทีส่วยงามที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป อ ิสระใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้ส ิ้นคา้ของที่ระล ึก

ของโทเลโด เช่น ดามัสเซเน DAMASCENE ซึ่งเป็นส ินคา้ทีเ่ป็นภาชนะลงด าและขึน้ลายทอง เงนิ หรือทองแดง

ถอืเป็นงานฝีมอืทีม่ ีช ือ่เสยีงของเมอืงโทเลโด ชม ป้อมอัลกาซาร์ Alcazar ทีต่ัง้อ ยู่ส่วนทีสู่งทีสุ่ดของเมอืงในอดีต

เป็นสถาบันวชิาทางทหาร จากนั ้นอสิระใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และของที่ระลกึของเมอืงโทเลโดตาม  อัธยาศัย 

เช่น ดามัสเซเน DAMASCENE ซึง่เป็นสนิคา้ทีเ่ป็นภาชนะลงด า และขึน้ลายทอง เงิน หรือทองแดง ถ ือเป็นงาน

ฝีมอืทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงโทเลโด 

 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 เดนิทางสู่  เมอืงกอร์โดบา CORDOBA เมอืงแหง่ทีม่ ีทัง้ความเก่าและความทันสมัยประกอบกันไปแบ่งคั่นเอาไว ้

ดว้ย  ก าแพงเมอืงทีส่รา้งสมัยมัวร์เรืองอ านาจทียั่งไดรั้บการดูแลรักษาไวเ้ป็น อย่างด ีโดยดา้นหนึง่นัน้เป็นตรอก

แคบ ๆ ทีว่กวน และรวมเอาความโบราณทั้งปวงไวด้ว้ยกัน  ขณะทีอ่กีฟากหนึง่นัน้เป็น ถนนเลนกวา้งทันสมัยอย่าง

ศตวรรษที่ 20 แท ้ๆ ท่านจะไดเ้ห็นบริเวณทีเ่ป็นส่วนของประวัตศิาสตร์ในช่วง 152 ปี ก่อนคริสตกาล ทุกวันนีใ้น

ความเป็นเม ืองสมัยใหม่ขนาดกลาง ตัวเมอืงเก่ายังคงม ีสถาปัตยกรรมน่าประทับใจหลายแหง่ทีย่อ้นไปเม ือ่ครั้ง 

เม ืองนีเ้ป็นเม ืองหลวงทีเ่จริญรุ่งเรืองของอาณาจักรกาหลบิแห่งกอร์โดบา  CALIPHATE OF CORDOBA ของชาว

มุสลิม ซ ึง่เคยปกครองพืน้ทีเ่กอืบทั้งหมดในคาบสมุทรไอบีเรีย ประมาณกันว่าเมอืงกอร์โดบาซึ่งม ีประชากรถ ึง 

500,000 คนในคริสตศ์ตวรรษที ่ 10 เป็นเมอืงใหญ่ทีสุ่ดอันดับสองของโลกรองจากคอนสแตนตโินเปิล 
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ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

ท ีพ่กั  AC HOTEL, CORDOBA หรอืเทยีบเทา่             

                                       

 
 

วนัท ี ่4 กอรโ์ดบา - เซบยีา 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

08:00 น.  น าท่านชม สะพานโรมัน Puente Romano ที่สะทอ้นมุมมองความเป็นโรมันของเม ืองไดด้ทีี่สุดทอดขา้ม  แม่น ้า

ฆัวตาลคววิีร์ Guadalquivir River รายลอ้มดว้ยส ิง่ก่อสร ้างในยุคโรมัน อาทิเช่น วหิาร  โรงละคร สุสาน รวมทั้ง

พระราชวังจักรพรรดิแมกซเิม ียน แลว้ชม ระหดัวิดน ้า Mills of Guadalquivir ทีน่ าไปใชใ้นการบดแป้ง จากนั ้นน า

ทุกท่านชม สุเหร่าแหง่เมอืงกอร์โดบา CORDOBA MEZQUITA หรือ CORDOBA MOSQUE หนึง่ในสถาปัตยกรรม

ชัน้เยี่ยมของชาวมัวร์ สรา้งข ึน้เพือ่ เป็นสัญลักษณ์ในการป้องกันการเผยแพร่ของศาสนาคริสต์เขา้มายั งกลุ่มของ

ชาวมุสลิมสัมผัสถ ึงความลึกซึง้ และความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นศาสนาช่วยเหลอืผูย้ากไรโ้ดยไม่ตอ้งเด ินทางไป

แสวงถงึนครเมกกะ ภายในสุเหร่าเป็นเหม ือนป่าทีม่ ีเสาวหิารเรียงรายอยู่ถงึ  850 ตน้ สร ้างใหม้ ีลักษณะสวนทาง

กัน เพือ่ใหเ้กดิภาพสะทอ้นเหม ือนกระจกเงาหรือแม แ้ต่ความสูงทีไ่ม่เหม ือนสถาปัตยกรรมใด เฉลีย่  4 เมตร และ

ตกแต่งในสไตลท์ี่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในยุคนั ้นส ิ่งที่มชี ื่อเสยีง และชวนใหร้ าลกึถงึความรุ่งเรืองของอารย

ธรรมมัวร์ไดม้ากที่สุดไดแ้ก่  ม ีหรั์บ MIHRAB หรือช่องในผนังก าแพงที่หนัหนา้ไปทางเมอืงเมกกะส าหรับผูม้า

แสวงบุญโดยม ีหรั์บนีถ้ ือเป็นงานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกบนกระเบือ้งเซรามคิของศลิปินชาว มัวร์แท ้ๆ แลว้น าทุก

ท่านเดนิชม ถนนดอกไม ้Calleja de las Flores ตรอกซอยเล็กๆ ทีป่ระกอบไปดว้ยบา้นเรือนน่ารักสวยงามไปดว้ย

กระถางไมด้อกทีแ่ข่งกันอวดสสีันสวยงามเรียงรายลดหล่ันไปบนแนวผนังและระเบยีง 

 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

เดนิทางสู่ เม ืองเซบีย่า SEVILLE เม ืองศูนย์กลางทางการเงิน วัฒนธรรมศิลปะของภาคใตข้องสเปน และยังเป็น

เมอืงหลวงของแควน้ปกครองตนเองอันดาลูเซยีอ ีกดว้ย เป็นเม ืองใหญ่อันดับ 4 ของสเปน และเคยเป็นเจา้ภาพ

จัดงานเอ็กซโ์ปเม ื่อปี ค.ศ. 1992 รวมทั้งเป็นเมอืงหลวงของแควน้อันดาลูเซยีดว้ย  ซึ่งทัง้มวลนีล้ว้นท าใหเ้ซ

บญีาป็นเมอืงมเีสน่หท์ีสุ่ดในสามเม ืองใหญ่ตอนใต ้เม ืองที่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ละเป็นเมอืงอกแตกทีต่ั ้งอ ยู่ริมสอง

ฝ่ัง แม่น ้า GUADALQUIVIR มท่ีาเรือทีม่ ีความยาว 113 ก ิโลเมตร หรือ 70 ไมล์ จากส่วนของทะเลเขา้มา ชม

สิง่ก่อสรา้งทีง่ดงามดว้ยสถาปัตยกรรมการออกแบบของ พลาซ่าเอสปันญ่า ทีส่วยงามดว้ยตกึรูปโคง้ครึ่งวงกลมที่

สร ้างเพื่องานเอกซ์โปและไดช้ื่อว่า เป็นจัตุรัสที่สวยงามทีสุ่ดแหง่หนึ่งในสเปนและยุโรป แต่ละโคง้ประตูมตีรา

ประจ าจังหวัดไล่เรียงตามตัวอักษร ฝ่ังตรงขา้มเป็นอุทยานมาเรียลุยซ่า ร่มรื่นงดงามตระการตาและแฝงความโร

แมนตกิ ชม มหาวหิารแหง่เม ืองเซบย่ีา SEVILLE CATHEDRAL มหาวหิารที่มขีนาดใหญ่เป็นอันดับที ่3 ของโลก 

ถัดจากมหาวิหารเซนตปี์เตอร์ในกรุงโรมและมหาวหิารเซนต์ปอลแห่งกรุงลอนดอน  มหาวิหารแหง่เม ืองเซบญีา

เป็นอาคารสถาปัตยกรรมทีส่รา้งดว้ยศิลปะสไตล์โกธคิ ที่ใหญ่ทีสุ่ดแหง่หนึง่ / แวะถ่าย รูปกับ หอคอยก ิรัลดา 

GIRALDA TOWER ซึง่เป็นตกึทรงผอมรูปส ีเ่หลีย่มผืนผา้สูง 93 เมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงเซบีญา จากนั ้น 

ชม ที่บรร จุศพของคริสโตเฟอร์คลัมบัส  นักเด ินเรือชาวอติาเลียนทีค่น้พบทวีปอเมริกา ดว้ยการสนับสนุนทาง

การเงนิจากกษัตริย์แห่งกัสตย่ิา จากนัน้เขา้สู่ย่านการคา้ใจการเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้นานชนดิ ใหท่้านไดเ้ด ิน

เลอืกชม เลอืกซือ้สนิคา้อย่างเพลดิเพลนิใจ 
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ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พเิศษ!!! ชม ระบ าฟลาม ิงโก ้การแสดงประจ าชาตขิองประเทศสเปน ฟลามงิโกมกี าเน ิดจากนทิานพื้นบา้นของ

สเปนใต ้แลว้พัฒนาเป็นศลิปะทีม่รูีปแบบ ซับซอ้นทัง้เพลงดนตรีและการเตน้ร าโดยเม ือ่แรกอยู่ในหมู่คนยากไรใ้น

สังคม ความเป็นมาของระบ าฟลามงิโกกล่าวกันว่ามาจากพัฒนามาจากระบ ายิปซีโดยผสมผสาน เขา้กับ

วัฒนธรรมทอ้งถ ิน่ของสเปนเองโดยเฉพาะในแถบอันดาลูเซ ีย ในทศวรรษ 1760 ฟลามงิโก เริ่มเป็นทีรู่จั้กในแถบ

กาดซิ เฆเรซ และเซบย่ิา 

 

ท ีพ่กั  NH HOTEL, SEVILLE หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

วนัท ี ่5 เซบญ่ีา - บารเ์ซโลน่า 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เด ินทางสู่  เม ืองบาร์เซโลน่า Barcelona ประเทศสเปน โดยรถไฟความเร็วสูง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 

ช่ัวโมง) ถงึเมอืงบาร์เซโลน่า Barcelona ประเทศสเปน เม ืองใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศสเปนทีเ่ต็มไปดว้ย

เสน่หข์องสถาปัตยกรรมหลากยุคสมัยมสีวนสาธารณะสิง่แวดลอ้ม และการวางผังเมอืงทีผ่สมผสานกันอย่างลงตัว 

 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอลของสโมสรบาร์เซโลน่า สนามคัมป์นู Camp Nou ทีม่ขีนาดใหญ่มาก โดยม ีความ

จุผูเ้ขา้ชมไดถ้ ึงเก ือบ 99,000 คน ม ีเวลาใหท่้านไดถ้่าย รูปคู่กับสนามฟุตบอล น าท่านชม ยอดเขามอนตจู์อ ิก 

MONT JUIC เป็นยอดเขาที่ม ีช ื่อเสยีงของเม ืองบาเซโลน่า ประเทศสเปน มหีนา้ผาที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ 

มองเหน็ของทัง้ตัวเม ือง งดงามยิ่งนัก พรอ้มรับลมทีโ่ชยพัดผ่านมา พร ้อมสูดอากาศสดชืน่ อกีทั้งยอดเขาแห่งน ี้ 

ยั งเป็นที่ตั ้งของสถานที่จัดงานก ีฬาโอลิมปิกในปี  1992 ดว้ย น าท่านแวะบันทึกภาพ สนามก ีฬาโอลิมปิก 

OLYMPIC STADIUM ทีป่ระเทศสเปนไดเ้ป็นเจา้ภาพในการจัดงานกฬีาโอลิมปิคเม ื่อปี 1992 บนยอดเขานี้จะ

อุดมไปดว้ยตน้ไมร่้มรื่น ชาวพืน้เมอืงนยิมมาวิง่ออกกาลังกายตามสนามก ีฬาต่างๆ 

 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

ท ีพ่กั  H10 MARINA HOTEL, BARCELONA หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
6 

                  รหสัโปรแกรมทัวร ์       Spain Madrid-APR-8D-QR-W02 

วนัท ี ่6 บารเ์ซโลน่า 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

08:00 น. น าท่านเขา้ชม มหาวหิารซากราดา้ ฟามเิล ียร์  Sagrada Familia สัญลักษณ์แห่งส ิ่งศักด ิส์ ิทธ ิท์ ี่สูงใหญ่ถงึ 170 

เมตร ออกแบบก่อสร ้างอย่างสวยงามแปลกตา ตั ้งแต่ปี ค.ศ. 1882 เป็นผลงานชัน้ยอดทีแ่สดงถงึอัจฉริยภาพของ

อันโตน ีเกาดี ้สถาปนิกผูเ้ล ือ่งชือ่  มหาวิหารแหง่น ี ้ตัง้อ ยู่บนถนน Carrer de Mallorca งานชิน้น ี้มคีวามแปลกตา

จากงาน ชิน้อ ืน่ของเกาดี้ ตรงส ีสันอันเรียบนิ่งแบบโทนสสีันอันเรียบนิง่แบบโทนสธีรรมชาตใิหค้วามรูส้ ึกที่สงบ

ผ่อนคลายและเยือกเย็น เพราะความทีเ่ป็นสถานที่ศักด ิ์สทิธ ิแ์ละยังคงรายละเอ ียดไวอ้ย่างดี ดูจากลวดลายสลัก

เสลาทีด่า้นนอกตัวโบสถแ์ละภายใน ซึ่งแสดงใหเ้หน็ถงึแรงศรัทธาในศาสนาอย่างท่วมทน้ สมกับเป็นงานชิ้น

สุดทา้ยที่เขาอุทศิตนใหก้ับศาสนจักร  ปัจจุบันมหาวหิารแหง่น ียั้ งคงด าเนนิการก่อสร ้างและคาดว่าจะแลว้เสร็จ

สมบูรณใ์นปี ค.ศ. 2026 อ ิสระใหท่้านไดบ้ภาพความยิ่งใหญ่ของมหาวหิารทียั่ งไม่แลว้เสร็จแห่งน ี้  น าท่านชม 

สวนสาธารณะกูเอล Guell Park ณ เชิงเขาคาร์เมล อันเป็นผลงานในปี ค.ศ. 1900 ของ เกาดี ้ซ ึ่งใชเ้วลา

ออกแบบตกแต่งและเนรม ิตรความยิ่งใหญ่ของจินตนาการทีน่ ามาประยุกต์กับธรรมชาติอย่างยาวนานถ ึง 14 ปี 

เพลิดเพลนิกับจุดชมวิวบน ระเบยีงนั่งเล่น Serpentine bench ทีป่ระดับตกแต่งลวดลายดว้ยกระเบือ้งโมเสกนับ

ลา้นชิ้น สวนลอยฟ้าทีม่ ี เสาโดริก รองรับอย่างสวยงาม ชมประตมิากรรม มังกรโมเสก Mosaic Dragon ไต่คลาน

บนบันไดน้ ้าพุเป็นขวัญใจของนักท่องเทีย่วจากท่ัวโลก น าคณะชมผลงานของสถาปนกิเอกชาวสเปน ชือ่ อันโตนิ

โอ เกาด ิAntonio Guadi Cornet ผูม้ชี ื่อเสยีงในการออกแบบศลิปแนวใหม่  Modernist Style หรือ Art Nouveau 

มรูีปทรงประหลาดๆ ใชห้ลักเลขาคณติและความเป็นธรรมชาติ วัสดุที่ใชค้อื  เหล็ก คอนกรีต หนิและกระเบื้อง

เคลือบ  โดยไ ดรั้บ ทุนทรัพย์จากมหาเศร ษฐีเกลล์ Eusebi Guell Bacigalupi สถา ปัตยกร รม แบบเก าดี้น ี้

เปลี่ยนแปลงเม ืองบาร์เซโลน่าไปจากสมัยกลางเป็นอย่างมาก องคก์ารยูเนสโก ้Unesco ขึน้ทะเบยีนให ้ผลงาน

ของอันโตน ี เกาดี ้เป็นมรดกโลกดา้นวัฒนธรรมในปี คศ 1984 ในชือ่ Works of Antoni Gaudi 

 

เท ีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

น าท่านสู่  LA ROCA VILLAGE เชิญท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนมชัน้น 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 ตุ๊กตาคู่, Zegna ฯลฯ 

 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

ท ีพ่กั  H10 MARINA HOTEL, BARCELONA หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

วนัท ี ่7 บารเ์ซโลน่า 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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08:00 น. ท่านเดินทางสู่  ถนนชอ้ปป้ิง สายใหญ่ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา Larambla ย่านทีม่ชี ื่อเสยีงทีสุ่ดของบาร์

เซโลนา แหล่งท่องเที่ยวอันเป็นที่ช ืน่ชอบของคนทุกวัย ถนนสายเล็กๆทีม่ ีความยาวเพียง 1.2 ก ิโลเมตร แต่ม ี

สสีันเสน่หน์่าประทับใจทัง้กลางวันและกลางคนื อสิระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลอืกซื้อส ิน้คา้ 

และ เส ือ้ผา้แบรนด์เนม ทั้ง H&M, ZARA, BENETIN, TOPSHOP หรือจะชอ้ปป้ิงส ิ้นคา้แบรนดเ์นมชัน้น าซ ึ่งม ีรา้น

ตั ้งอยู่ตลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่านส ามารถเลือกซื้อส ิน คา้อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, 

Loewe และอ ืน่ๆ อกีมากมาย 

 

12:00 น. น าท่านออกเดนิทางไปยัง ท่าอากาศยาน บาร์เซโลน่า 

 

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

 

23:25 น. เดนิทางถงึ โดฮา DOHA ประเทศกาตาร์ (เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง) 

 

วนัท ี ่8 โดฮา - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 

 

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

 

12:10 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่เกนิ 

12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ่ 

 (มเีตยีง) 

เด็กไม่เกนิ 

12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกั

เดีย่ว 

วซ่ีา 

สเปน 

เดอืน  ตุลาคม 

05 ต.ค. 59 - 12 ต.ค. 59  59,888 57,888 55,888 9,800 4,000 

16 ต.ค. 59 - 23 ต.ค. 59 * วันปิยะ 62,888 60,888 58,888 9,800 4,000 

21 ต.ค. 59 - 28 ต.ค. 59 * วันปิยะ 62,888 60,888 58,888 9,800 4,000 

เดอืน  พฤศจกิายน 

10 พ.ย. 59 - 17 พ.ย. 59  59,888 57,888 55,888 8,800 4,000 

21 พ.ย. 59 - 28 พ.ย. 59  59,888 57,888 55,888 8,800 4,000 

เดอืน  กุมภาพนัธ ์

23 ก.พ. 60 - 02 ม.ีค. 60  55,888 53,888 51,888 8,800 4,000 

เดอืน  มนีาคม 

16 ม.ีค. 60 - 23 ม.ีค. 60  55,888 53,888 51,888 8,800 4,000 

22 ม.ีค. 60 - 29 ม.ีค. 60  55,888 53,888 51,888 8,800 4,000 

เดอืน  เมษายน 

01 เม.ย. 60 - 08 เม.ย. 60  59,888 57,888 55,888 8,800 4,000 

08 เม.ย. 60 - 15 เม.ย. 60 * วันสงกรานต ์ 62,888 60,888 58,888 8,800 4,000 

10 เม.ย. 60 - 17 เม.ย. 60 * วันสงกรานต ์ 62,888 60,888 58,888 8,800 4,000 

11 เม.ย. 60 - 18 เม.ย. 60 * วันสงกรานต ์ 62,888 60,888 58,888 8,800 4,000 

12 เม.ย. 60 - 19 เม.ย. 60 * วันสงกรานต ์ 62,888 60,888 58,888 8,800 4,000 

24 เม.ย. 60 - 01 พ.ค. 60  59,888 57,888 55,888 8,800 4,000 
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ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 

 กรณทีี่ท่านตอ้งออกตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลื่อนเวลา  และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม หรือแพอ้าหารเน ือ้สัตวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหชั้ดเจน 

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ด ินทาง ส าเนาหนา้พาสปอร์ต ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากที่ไดช้ าระค่ามัดจ าทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่

เหลอื กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่ รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเน ินการส่งส าเนาหนา้

พาสปอร์ตใหท้างบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบนิ 

 กรณีเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง ม ิฉะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทุกอย่างเรียบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิในส่วนนี ้

 หลังจากทีท่่านไดช้ าระค่ามัดจ า และค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลอืเรียบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะ

จัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์ หรือแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้

 ราคาทัวร์ใชต้ั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบุเท่านัน้ 

 ทางบริษัทไม่ม ีนโยบายในการจัดคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที่ไม่ รูจั้กกัน กรณทีี่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวร์เท่านัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 

 ลูกคา้ที่เด ินทาง 3 ท่าน  อาจม ีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ  (พักเดี่ยว) ข ึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม  ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบัิต ิส าหรับนักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมกีารเรียกเก็บเพือ่ เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้ริการในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใชจ่้ายส่วนนี้เพือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวร์ระหว่างการเดนิทาง 

 

อตัราค่าบรกิารน ีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบนิไป – กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ QATAR AIRWAYS 

 ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น  (ในกรณีม ีงานเทรดแฟร์ การ

แข่งขันกฬีา หรือก ิจกรรมอ ืน่ๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเม ืองใกลเ้ค ียงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกม ือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบริษัทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 ค่ารถรับ – ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทัวร์ 

 ค่าอัตราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกันภัยอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณลีูกคา้ท่านใดสนใจ  ซือ้ประกันการเดนิทางเพือ่ใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอ ียดเพิ่มเต ิมไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน้  390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 

 ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขับรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขับรถ) 

 

อตัราค่าบรกิารน ีไ้ม่รวม 

 ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายส่วนตัวทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าทปิมัคคุเทศกไ์ทย ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถ ิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนยีมคอื 48 Euro /ทา่น ตลอดทริปการ

เดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบินก าหนด ฉะนั ้นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑ ์น ้าหนักดังน ี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครื่องบนิจ านวนไม่เกนิท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 30 กโิลกรมั และกรณถีอืข ึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรมั 

 ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ั่งเพิม่ ค่าโทรศัพท ์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 ค่าท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิ หรือคนต่างดา้ว 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
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 ค่าวซี่าส าหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว 3. ใบส าคัญถ ิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้ม ี) 5. สมุดบัญชีเงนิฝาก (ถา้ม ี) 6. รูปถ่ายส ี2 น ิว้ 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผูด้ าเน ินการ

ยื่นวีซ่าใหท่้าน โดยช าระค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า) 

 ค่าวีซ่านักท่องเทีย่ว กรณยีื่นขอ SCHENGEN VISA จะตอ้งช าระค่าธรรมเน ียมในการยื่น ท่านละ 4,000 บาท (ค่าวี

ซ่าอาจมกีารเปลีย่นแปลขึน้ลงตามอัตราค่าเงนิ) (ค่าธรรมเนยีมวซี่าทางสถานทูตจะไม่ค ืนค่าธรรมเนยีมใหก้ับท่าน ไม่

ว่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรือไม่ก็ตาม) 

 

 

เง ื่อนไขการเดินทาง  
 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอร์ต  ☒  วซี่า 

 

หมายเหตุ 

 

1. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ยกเลิกการเด ินทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณทีี่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณนี ี้ 

ทางบริษัทยินดคีนืเงนิใหทั้้งหมดโดยหกัค่าธรรมเนยีมวีซ่า (ถา้ม)ี หรือจัดหาคณะทัวร์อ ืน่ให ้ ถา้ตอ้งการ 

2. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์น ี้ เม ื่อเก ิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณทีี่สูญหาย สูญเส ียหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหวัหนา้ทัวร์  

และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทอกีครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง และโรงแรม

ทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนือ่งจากความ

ล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเม ืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะ

ค าน ึงถ ึงความสะดวกของผูเ้ด ินทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เม ืองหา้มผู ้

เดนิทางเน ือ่งจากม ีส ิง่ผิดกฎหมายหรือส ิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ หรือเอกสารเด ินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติ

ส่อไปในทางเส ื่อมเสยี หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให ้

ท่านไดไ้ม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวีซ่า อันส ืบเน ื่องมาจาก

ผูโ้ดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวต่างชาต ิ หรือคนต่างดา้วทีพ่ าพักอยู่ในประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่ม ีสทิธ ิ์ในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส ิน้แทนบริษัท นอกจากม ีเอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบริษัทก ากับเท่านัน้ 

5. เม ื่อท่านไดช้ าระเงินมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง

บริษัทจะถอืว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขต่างๆ ของบริษัททีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 

 

 

 

เง ื่อนไขการจอง / การยกเลิก   
 

การจอง หรอืส ารองท ีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บาท  

 ส่วนทีเ่หลอืช าระทันทกี่อนการเด ินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  

 กรณี ไม่มวีซ่ีา หากม ีความประสงคใ์หท้างบริษัทด าเนนิการยื่นเอกสารวซี่า จะตอ้งมคี่าธรรมเน ียมในการด าเนนิการ 

ท่านละ 4,000 บาท  

 กรณทีี ่ยงัไม่ออกต ัว๋ และวซี่าไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานทูต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกั 

ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิท่านละ  5,000 บาท พรอ้มค่าธรรมเนยีมในการยืนวซี่า และจะคนืเงินส่วนที่เหลอืใหภ้ายใน 7 วัน 

หลังจากวันทราบผล  

 กรณทีี ่ออกต ัว๋แลว้ และวซี่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าธรรมเนยีม

ตามราคาจริง 
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 กรณ ีวซ่ีาไม่ผ่าน การพจิารณาจากทางสถานทูต บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบเก ีย่วกับตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ 

 การยื่นขอวซี่าเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหค้รบตามทีร่ ะบุ พรอ้มส่งมอบ

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่นอ้ยกว่า 4-6 สัปดาห ์ก่อนการเดินทาง (ในกรณีทีเ่อกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทาง

สถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัตวิ ีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งช าระค่าธรรมเน ียมใหม่เอง หากตอ้งการยื่นวซี่า

อกีครั้งหนึง่) 

 กรณท่ีานส่งเอกสารในการท าวซี่าล่าชา้ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวซี่าของท่านไม่ผ่าน

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามัดจ าทั้งหมด 

 

การยกเลกิ 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ก่อนการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  

 แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามัดจ าท่านละ 5,000 บาท  

 แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามัดจ าท่านละ 10,000 บาท  

 แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามัดจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าด าเนนิการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์  

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย  จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซ ึ่งจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการ

ลืน่การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้น ีท่้านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรียกคนืได ้ค ือ ค่าธรรมเนยีม

ในการมัดจ าตั๋ว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่ รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลกิหรือล่าชา้ของสาย

การบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือส ิ่งของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่ก ิดข ึ้นเหนือ

การควบคุมของบริษัทฯ 
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เอกสารประกอบการขอ SCHENGEN VISA  สถานทูตสเปน 
 

สถานท ีต่ดิต่อ 

การขอวซี่าผูเ้ดนิทางทุกท่านตอ้งมาสแกนลายนิว้ม ือดว้ยตนเอง ณ ศูนย์ รับค ารอ้งขอวซี่า **ใชเ้วลาในการขอวซ่ีา

ประมาณ 15 วนัท าการ ไม่รวมวนัเสาร-์อาทติย ์ และวนัหยุดนกัขตัฤกษ*์* 

 

การเตรยีมเอกสาร  

1. ส าหรบับุคคลท ัว่ไป 

 หนังสอืเดนิทางมอีายุ เหลือนับจากวันเดนิทางสามารถใชง้านได ้

ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน (ถา้ท่านทีม่พีาสปอร์ตเล่มเก่าใหแ้นบมาดว้ย)  

 รูปถ่ายส ี  2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด า, แต่งกายสุภาพ, 

ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พื้น

หลังเป็นส ีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย  และหา้มเป็นภาพถ่ายที่

สแกนจากคอมพวิเตอร์)   

 ส าเนาทะเบยีนบา้น, บัตรประชาชน 

 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศัพท์ มอืถอื/เบอร์บา้น/เบอร์ที่

ท างาน/ทีอ่ยู่ เพือ่ใชใ้นการยื่นขอวซี่า 

 กรณทีีผู่เ้ดนิทางสมรส และเอกสารเพิม่เตมิคอื ทะเบยีนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณทีีคู่่สมรสเส ียชวีติ) ใบมรณะ

บัตร  

 ส าเนาใบเปลีย่นชือ่, นามสกุล (ถา้ม)ี  

 หลักฐานการเงนิ (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชทั้ง้ Bank guarantee และ STATMENT เล่มเดยีวกัน) 

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

โดยธนาคาร ระบุ ชือ่เจา้ของบัญช ีใหค้รบถว้น (สะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอร์ต) ม ี

อายุไม่เกนิ 20 วัน นับจากวันทีย่ื่นวซี่า 

2. STATEMENT ยอ้นหลัง 6 เดอืน นับข ึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยื่นวซี่า มยีอดเงนิไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท

ต่อการ รับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้งไม่กา้วขา้มเด ือน (สะกดชือ่ -นามสกุลใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้พาสปอร์ต) ม ีอายุไม่เกนิ 20 วัน นับจากวันทีย่ื่นวซี่า 

3. สมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย์ อัพเดทใหเ้ป็นปัจจุบันและน าสมุดไปแสดงใหเ้จา้หนา้ทีส่ถานทูตในวัน

สัมภาษณ ์

** ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมุดบัญชอีอมทรัพย์เล่มเดยีวกันเท่านั ้น ** 

 หนังสอืรับรองการท างาน (ฉบับจริง) จากบริษัททีท่่านท างานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านัน้) 

1. กรณทีีเ่ป็นพนักงานบริษัทท่ัวไป ใชห้นังสอืรับรองการท างานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษเท่านัน้) 

2. กรณปีระกอบธุรกจิส่วนตัว ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ (กรณเีป็นเจา้ของและคัดไม่เก ิน 3 เด ือน) หรือ 

ส าเนาใบทะเบยีนพาณชิย์  และหนา้หนังสอืรับรองตอ้งมชี ื่อกจิการ และชือ่ผูเ้ดนิทางเป็นหุน้ส่วน หรือ

เป็นเจา้ของกจิการดว้ย     

3. กรณีท าธุรก ิจส่วนตัว (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบยีนการคา้) ใหท้ าหนังส ือชีแ้จงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ

เท่านัน้) 

4. กรณขีา้ราชการ ตอ้งใชห้นังส ือรับรองการท างานจากหน่วยงานนั ้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) 

ไม่สามารถใชส้ าเนาบัตรขา้ราชการเพยีงหลักฐานเดยีวยื่นต่อสถานทูตได ้   

2. ส าหรบัเด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ท ีเ่ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง (เอกสารเหมอืนบุคคลท่ัวไป และขอเพิม่เตมิดังน ี)้  

 หนังสอืรับรองการเรียน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านัน้) จากโรงเรียนหรือมหาวทิยาลัยเท่านัน้  

3. ส าหรบัเด็ก ท ีไ่ม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง และอายุไม่เกนิ 20 ปี (ขอเอกสารเพิม่เตมิดังน ี)้ 

 หนังสอืยินยอมใหบุ้ตรเด ินทางทีท่ าจากที่ว่าการอ าเภอ (ถา้เด ินทางพรอ้มบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง 

ไม่ตอ้งท า)  

 หนังสอืรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษเท่านัน้) 

 กรณผูีเ้ดนิทางอายุต ่ากว่า 15 ปีขอส าเนาสูต ิบัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่สามารถใชบั้ตรประชาชน

เด็กได)้  

 ส าเนาบัตรประชาชน (บดิา และมารดา)   

 ใบรับรองการท างานงานของบดิา หรือ มารดา 
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 กรณทีี่บดิา หรือมารดาเป็นขา้ราชการ ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากตน้สังกัด และส าเนาบัตรขา้ราชการ 

1 ชุด  

 หลักฐานการเงนิ (ส าเนาบัญชเีงนิฝากธนาคารถ่ายตัง้แต่หนา้แรกจนถงึปัจจุบัน) ของบดิา หรือมารดา  

 ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ดนิทาง, บดิา และมารดาของผูเ้ดนิทาง 

4. ส าหรบับุคคลท ีถ่อืพาสปอรต์ต่างประเทศแต่ม ีถ ิน่พ านกัอยู่ในประเทศไทย 

 กรณีผูเ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางพาสปอร์ตจนี (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพจิารณาผลวซี่าอย่างนอ้ย 1 เดอืน 

ดังนัน้ตอ้งเปลีย่นเป็นหนังสอืเดนิทางพาสปอร์ต (เล่มเหลอืง) ก่อน  

 ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ที่กองตรวจคนเขา้เม ืองใหเ้รียบร ้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได ้

(ระยะเวลาในการพจิารณาผลวซี่าข ึน้อยู่กับทางสถานทูต) 

 

*** กรุณาจดัเตรยีมเอกสารตามท ีร่ะบุเพือ่ผลประโยชนใ์นการพิจารณาวซ่ีาของทา่น *** 

 

หากสถานทตูมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์ ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมม ือในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดั

หมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้น ี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจ้าหนา้ท ีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา

และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบร ิษทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัส่งเอกสารดงักล่าวดว้ยเช่นกนั  
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เอกสารขอยื่น SCHENGEN VISA  สเปน 
 ***กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ เทา่น ัน้*** 

 

1. ชือ่-นามสกุล ผูเ้ดนิทาง (ภาษาไทย)   

2. ชือ่-นามสกุล ผูเ้ดนิทาง (ภาษาอังกฤษ)   

3. วัน/เดอืน/ปีเกดิ  เชือ้ชาต ิ  

สัญชาต ิ  สถานที่เกดิ   

ประเทศ    

4. ทีอ่ยู่ (ถา้ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น กับทีอ่ยู่ปัจจุบันคนละทีอ่ยู่กรุณาแจง้รายละเอยีด)   

  

     รหสัไปรษณยี์ 

  

4.1 ท่านอาศัยอยู่ในบา้นหลังนีม้าเป็นเวลา  ปี    เดอืน 

4.2 โทรศัพทบ์า้น   

 4.3 ที่ท างาน   

 4.4 มอืถอื     

 4.5 โทรสารFax   

 4.6 E-Mail   

 5.  มหีนังสอืเดนิทางมาแลว้ทัง้หมด     เล่ม      

5.1 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า   

                 วันทีอ่อก    หมดอายุ   

5.2 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า   

                 วันทีอ่อก    หมดอายุ   

6. หนังสอืเด ินทางปัจจุบันเลขที ่    

วันทีอ่อก    หมดอายุ   

   7.  ประเทศทีเ่คยเดนิทางไป (ในรอบ10 ปี) วันเดอืนปี ทีไ่ป รวมก ีวั่น และวัตถุประสงคใ์นการไป 

7.1 ประเทศ   

       วันทีเ่ดนิทางไป   วันที่เดนิทางกลับ   

       เหตุผลในการเดนิทาง   

 7.2 ประเทศ   

       วันทีเ่ดนิทางไป   วันที่เดนิทางกลับ   

       เหตุผลในการเดนิทาง   

7.3 ประเทศ   

       วันทีเ่ดนิทางไป   วันที่เดนิทางกลับ   

       เหตุผลในการเดนิทาง   

7.4 ประเทศ   

       วันทีเ่ดนิทางไป   วันที่เดนิทางกลับ   

       เหตุผลในการเดนิทาง   

7.5 ประเทศ   

       วันทีเ่ดนิทางไป   วันที่เดนิทางกลับ   

       เหตุผลในการเดนิทาง   

7.6 ประเทศ   

       วันทีเ่ดนิทางไป   วันที่เดนิทางกลับ   

       เหตุผลในการเดนิทาง   

7.7 ประเทศ   

       วันทีเ่ดนิทางไป   วันที่เดนิทางกลับ   

       เหตุผลในการเดนิทาง   

7.8 ประเทศ   

       วันทีเ่ดนิทางไป   วันที่เดนิทางกลับ   

       เหตุผลในการเดนิทาง   
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7.9 ประเทศ   

       วันทีเ่ดนิทางไป   วันที่เดนิทางกลับ   

       เหตุผลในการเดนิทาง   

 

7.10 ประเทศ   

       วันทีเ่ดนิทางไป   วันที่เดนิทางกลับ   

        เหตุผลในการเดินทาง   

8. ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศอังกฤษหรือไม่   

8.1 หากท่านเคยเขา้ประเทศอังกฤษเม ือ่   

8.2 วันเดอืนปีที่เคยเขา้ครั้งล่าสุด   

8.3 รวมทัง้หมดก ี่วัน   

8.4 วัตถุประสงคใ์นการไป   

9. ท่านเคยไดรั้บการปฏเิสธวซี่าอังกฤษ  หรือประเทศอ ืน่ๆหรือไม่   

9.1 หากท่านเคย เคยถูกปฏเิสธจากประเทศ   

9.2 สาเหตุในการถูกปฏเิสธวซี่า   

10.  สถานภาพ     ❍ โสด ❍ หย่า และมทีะเบยีนหย่า (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

        ❍ แต่งงานแลว้ (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบยีน) ❍ แต่งงาน และมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

 

ขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้ดนิทางเก ีย่วกบัดา้นอาช ีพ การงาน รายได ้รายรบั และรายจ่ายต่างๆ 

 

11.  งานปัจจุบันท าอาชพี, ต าแหน่ง (โปรดระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

11.1 ชือ่บริษัทที่ท างาน   

11.2 วันที่เริ่มการท างาน   

11.3 ทีอ่ยู่ของบริษัทที่ท างาน  

 

  

12.  ท่านมรีายไดน้อกเหนอืจากงานประจ าหรือไม่   ❍ ม ี  ❍ ไม่ม ี   

12.1 ถา้มโีปรดกรอกรายละเอยีด   

12.2 เงนิเดอืน   บาท 

13.  รายไดร้วมต่อเดอืนจากทุกงานที่ท่านท า   บาท 

14.  ท่านมรีายรับจากแหล่งอ ืน่ๆหรือไม่รวมทัง้เพือ่นๆ และครอบครัว ❍ ม ีรายได ้  บาท ❍ ไม่ม ี

 14.1 ถา้ม ีโปรดแสดงรายละเอยีด   

      15. ท่านไดม้กีารออมเงนิ เช่น ไดซ้ ือ้บา้น , ทีด่นิ , อสังหาริมทรัพย์ , ซือ้หุน้เล่นแชร์หรือไม่ 

❍ ม ีโปรดแจง้รายละเอยีด และระบุจ านวน              ❍ ไม่ม ี

16.  ท่านแบ่งรายไดข้องท่านใหก้ับสมาชกิครอบครัวเดอืนละเท่าไหร่   

17.  ท่านไดใ้ชเ้งินส่วนตัวต่อเดอืนเท่าไหร่   

18.  ในการเดนิทางครั้งน ีใ้ครเป็นคนออกค่าใชจ่้ายใหท่้าน   

19.  ใครเป็นคนจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆ เช่น ค่าโรงแรม ค่าอาหาร   

20.  ถา้มคีนจ่ายใหท่้านไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทัง้หมด เขาไดจ่้ายใหเ้ป็นจ านวนเงนิเท่าไหร่  

  

21.  ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของท่านในการไปอังกฤษเป็นจ านวนเงนิเท่าไหร่   

 

กรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

22.  ชือ่-นามสกุล ของคู่สมรส   

22.1 วัน/เดอืน/ปีเก ิด ของคู่สมรส   

22.2 เชือ้ชาต ิ              สัญชาติ   

22.3 หมายเลขหนังสอืเด ินทาง   วันทีอ่อก   หมดอายุ   

22.4 ทีอ่ยู่ปัจจุบันของคู่สมรส  
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กรณีท ีม่บีุตร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิทกุคน 

23.  ชือ่-นามสกุล ของบุตรคนที ่1   

วัน/เดอืน/ปีเก ิด ของบุตร   เชือ้ชาต ิ   สัญชาติ    

สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเด ินทาง   

วันทีอ่อก   หมดอายุ   โทร   

ปัจจุบันบุตรอาศัยอยู่ที ่ 

 

  

ชือ่-นามสกุล ของบุตรคนที ่2   

วัน/เดอืน/ปีเก ิด ของบุตร   เชือ้ชาต ิ   สัญชาติ    

สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเด ินทาง   

วันทีอ่อก   หมดอายุ   โทร   

ปัจจุบันบุตรอาศัยอยู่ที ่ 

 

  

ชือ่-นามสกุล ของบุตรคนที ่3   

วัน/เดอืน/ปีเก ิด ของบุตร   เชือ้ชาต ิ   สัญชาติ    

สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเด ินทาง   

วันทีอ่อก   หมดอายุ   โทร   

ปัจจุบันบุตรอาศัยอยู่ที ่ 

 

  

ชือ่-นามสกุล ของบุตรคนที ่4   

วัน/เดอืน/ปีเก ิด ของบุตร   เชือ้ชาต ิ   สัญชาติ   

สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเด ินทาง   

วันทีอ่อก   หมดอายุ   โทร   

ปัจจุบันบุตรอาศัยอยู่ที ่ 

 

  

 

ขอ้มูลของบดิา และมารดา 

24.  ประวัตขิองบดิา  

ชือ่-นามสกุล ของบดิา   

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของบดิา   สถานที่เกดิ   

ประเทศทีเ่กดิ   เชือ้ชาต ิ   สัญชาติ    

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง    วันทีอ่อก   หมดอายุ   

25.  ประวัตขิองมารดา  

ชือ่-นามสกุล ของมารดา   

วัน/เดอืน/ปีเกดิ ของมารดา   สถานที่เกดิ   

ประเทศทีเ่กดิ   เชือ้ชาต ิ   สัญชาติ    

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง    วันทีอ่อก   หมดอายุ   
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ใบจองทวัร ์ ยุโรป 
 

ชือ่ – นามสกุลผูจ้อง *:     

จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 

โทรศพัทท์ ีต่ดิต่อสะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอร ์แฟกซ์:    

                                       เบอรม์อืถ ือ:    

E-mail *:     

จ านวนวนั *:           วนั          คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ:     

วนัเดนิทาง *:     

 

รายช ือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปต่างประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 

หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 

 

เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ่:            หอ้ง

  

อาหาร: ☐  ไม่ทานเน ือ้ววั ☐  ไม่ทานเน ือ้หมู ☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
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