
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

    หนา้ 1 จาก 20 
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โปรตเุกส สเปน 
(โกอมิบรา ปอรโ์ต ้ซาลามงักา บารเ์ซโลนา่)   

10 วนั 7 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรสต ์(EK) 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์  LIS-EK002 SP PO JUN1710D7N-EK-W07 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

กรกฎาคม : 3 – 12, 26 ก.ค. – 4 ส.ค. 

สงิหาคม : 23 ส.ค. – 1 ก.ย. 

69,900.- 

 

 

น าท่านบนิสู่...เสน้ทางแห่งเมอืงมรดกโลก โปรตุเกส – สเปน ชมเมอืงลสิบอน เมอืงหลวงแห่งประเทศ

โปรตุเกส แหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดที่เป็นปลายดา้นตะวันตกสุดของทวปียุโรป ชมมหาวทิยาลยั

โกอมิบรา (Coimbra University) อดีตมหาวทิยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่ถูกเปลี่ยนเป็น

พระราชวงัหลวง (Coimbra Royal Palace) เที่ยวเมืองไวน์ชื่อดัง เม ืองปอร์โต ้ (Porto) เข ้าชม 

พระราชวงัหลวง (Royal Palace) แห่งกรุงมาดรดิ (Madrid) ประเทศสเปน ถ่ายรูปกับมหาวิหาร          

วาเลนเซยี หรอื มหาวหิารซานตามาเรยีแห่งวาเลนเซยี (Catedral de Santa Maria de Valencia) 

แวะเทีย่วชมสนามฟตุบอลคมัป์น ูของสโมสรบารเ์ซโลนา่   

***พเิศษ... ชมโชวร์ะบ าฟลามนิโก ้อนัโดง่ดงั 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

2 กรงุเทพฯ – ดไูบ – ลสิบอน  ✈ ✈ O OLAIAS PARK HOTEL 

3 ลสิบอน – แหลมโรกา – ซนิทรา – ฟาตมิา – โกอมิบรา    O O O TRYP COIMBRA 

4 โกอมิบรา – ปอรโ์ต ้– ซาลามงักา O O O 
HOTEL HORUS 
SALAMANCA 

5 ซาลามงักา – เซอโกเบยี – มาดรดิ – พระราชวังหลวง O O O 
HOLIDAY INN MADRID 
CALLE ALCALA 

6 
มาดรดิ – โทเลโด – มหาวหิารแหง่โทเลโด – พลาซา่ มายอร ์–– 

ชมโชวร์ะบ าฟลามนิโก ้  
O O O 

HOLIDAY INN MADRID 
CALLE ALCALA 

7 มาดรดิ – วาเลนเซยี  – มหาวหิารวาเลนเซยี O O O REY DON JAIME 

8 วาเลนเซยี – บารเ์ซโลน่า O O O FRONT AIR CONGRESS  

9 บารเ์ซโลน่า – เนนิเขา Montjuïc -  สนามคัมป์นู - สนามบนิ O O ✈  

10 ดไูบ – กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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พรอ้มชมิอาหารทอ้งถ ิน่ หมหูนั และขา้วผดัสเปน!!*** 

 

วนัแรกของการเดนิทาง           กรงุเทพฯ   

22.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรสต ์โดยมเีจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับและอ านวย

ความสะดวก 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง              กรงุเทพฯ – ดไูบ – ลสิบอน 

01.35 น. ออกเดนิทางดไูบโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK385   

04.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง  

07.25 น. ออกเดนิทางสูก่รงุลสิบอน โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิ EK191   

12.35 น. ถงึสนามบนิลสิบอน ประเทศโปรตุเกส (Portugal) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่า

ประเทศไทย 6 ชั่วโมง) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร น าทา่น

ถา่ยภาพกบัอนุสาวรยีด์สิคฟัเวอรีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1960 เพือ่ฉลองการครบ 

500 ปี แห่งการสิน้พระชนมข์องเจา้ชายเฮนรี ่เดอะเนวเิกเตอร ์แวะถ่ายรูปกบั

หอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดมิสรา้งไวก้ลางน ้าเพือ่เป็นป้อมรักษาการณ์

ดูแลการเดนิเรอืเขา้ออก เป็นจุดเริม่ตน้ของการเดนิเรอืออกไปส ารวจ และคน้พบ

โลกของ วาสโก ดากามา นักเดนิเรอืชาวโปรตเุกส เป็นอกีหนึง่สถาปัตยกรรมแบบ

มานูเอลไลน์ที่สวยงาม น าเข้าชมมหาวิหารเจอโร นิโม  (Jeronimos 

Monastry) ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิก ่วาสโกดากามา ทีเ่ดนิทางสูอ่นิเดยีเป็น

ผลส าเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอันเยีย่มยอดของงานสถาปัตยกรรมที่

เรยีกกันว่ามานูเอลไลน ์(Manueline) ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส ิน้ถงึ 70 ปี จงึแลว้

เสร็จสมบูรณ์ และไดร้บัการรบัรองจากองคก์ารยูเนสโก้ว่าใหเ้ป็นมรดก

โลก (UNESCO World Heritage) 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี   

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก OLAIAS PARK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง       ลสิบอน – แหลมโรกา – ซนิทรา – ฟาตมิา – โกอมิบรา  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้พาท่านเดนิทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดทีเ่ป็นปลายดา้น ระยะทาง 40 กม. 
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ตะวันตกสุดของทวีปยุโรป  ซึ่งท่ านสามารถซื้อใบประกาศนียบ ัต ร 

(Certificate) เป็นที่ระลกึในการมาเยอืน ณ ที่แห่งนี้ จากนัน้เดนิทางสู่เมอืง    

ซนิทรา (Sintra) อกีหนึง่เมอืงตากอากาศยอดนยิมของนักท่องเทีย่ว เป็นทีต่ัง้

ของพระราชวังทีส่วยงามทีไ่ดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก 

ความรม่รืน่ของเขตอทุยานเป็นทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจในวันหยดุของชาวเมอืง เป็นอกี

เมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่ค่อนขา้งมีความโดดเด่นของแควน้แกรนด์ลิสบอน 

ประเทศโปรตเุกส   

เวลาการเดนิทาง

ประมาณ 45 นาท ี

 
 
 
 
 
 
 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง   

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงฟาตมิา (Fatima) ซงึเป็นอกีเมอืงหนึง่ที่มคีวามส าคัญ

ของครสิต์ศาสนิกชน น าท่านเขา้ชมโบสถ์แม่พระฟาตมิา (The Lady of 

Fatima Basilica) ซึง่เป็นโบสถโ์รมันคาทอลกิ กอ่สรา้งในปี 1928 – 1953 ชม

รูปปั้นพระแม่มารี ที่มีความศักดิ์ส ิทธิ์และเป็นหนึ่งในหลายเสน้ทางของ

ครสิตศ์าสนกิชนในการแสวงบุญ ทีม่คีวามเชือ่ว่าพระแม่มารไีดเ้คยปรากฏตัวให ้

เด็กนอ้ย 3 คนไดเ้ห็นเป็นครัง้แรกทีแ่อบหลบภัยสงครามโลกครัง้ที ่1 และไดบ้อก

กบัเด็กทัง้สามคนถงึเหตุผลทีพ่ระองคล์งมาจากสวรรค ์เพือ่ใหล้เูซยี ไดบ้ันทกึไว ้

ถงึค าท านายและค าสอนของพระแมม่าร ีซึง่เหตกุารณ์ต่างๆทีลู่เซยีไดบ้ันทกึไวก้็

ลว้นเป็นความจรงิที่ปรากฏขึน้มาภายหลัง น าท่านเดินทางสู่เมอืงโกอมิบรา 

(Coimbra) อกีเมอืงหนึ่งที่ส าคัญของโปรตุเกส ตัง้อยู่บนเนินเขาเหนือแม่น า้

มอนเดโก (Mondego) ซึง่สมัยถูกปกครองโดยอาณาจักรโรมันไดรั้บการเรยีก

ขานว่า เอมีเนียม และไดถู้กยดึครองโดยชาวแขกมัวร ์ในปี ค.ศ.711 และเป็น

เมอืงทีเ่ชือ่มการคา้ระหวา่งชาวครสิตท์างเหนอืและชาวมสุลมิทางใต ้จนในปี ค.ศ.

1064 กษัตรยิเ์ฟอรด์นัิลที ่1 แห่งลอีอน ไดร้บชนะแขกมัวรแ์ละปลดปล่อยเมอืง

โกอมิบรา น าชมมหาวทิยาลยัโกอมิบรา(Coimbra University) ซึง่เป็น

มหาวทิยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ก่อตัง้ในปี ค.ศ.1290 แต่ก็ถูก

เปลี่ยนเป็นพระราชวงัหลวง (Coimbra Royal Palace) โดยกษัตรยิ์ คงิส์

จอหน์ที ่3 ในปี ค.ศ.1537 ซึง่ยงัคงศลิปะสไตลบ์าร็อคทีส่วยงาม   

ระยะทาง 146 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.15 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 89 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก TRYP COIMBRA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง      โกอมิบรา – ปอรโ์ต ้– ซาลามงักา    
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปอรโ์ต ้(Porto) ทางเหนอืของประเทศโปรตุเกส 

เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงถงึ “ไวนป์อรโ์ต”้ ซึง่เป็นแหลง่ไวน์ชัน้ดขีองคนทีม่รีสนยิมใน

การดืม่ไวน ์และเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดับสองและตัง้อยูร่มิแมน่ ้าโดร ูและเมอืงนี้

ยังไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก ้ในปี ค.ศ.1996 อกีดว้ย น า

ท่ านชมเมืองมรดกโลกปอร์โต  ้ชมย่านจตัุ รสักลางเมือง Praça dos 

Liberdade ประกอบดว้ยอาคารสวยงามทีเ่ป็นทีท่ าการของธนาคารและโรงแรม 

และศาลาว่าการเมอืง ชมสถานรีถไฟ São Bento ซึง่ภายในมกีารตกแต่งดว้ย

กระเบือ้งเขยีนสทีีม่ลีวดลายสนี ้าเงนิ ทีเ่ล่าเรือ่งราวของชาวโปรตุเกส แวะถ่ายรูป

กบัโบสถ ์Sé de Porto ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืง อายกุวา่พันปี โบสถแ์หง่นีเ้ป็นที่

จัดงานอภเิษกสมรสของกษัตรยิ ์João ที ่1 บดิาของเจา้ชายเฮนรี ่ผูบุ้กเบกิการ

เดนิเรอือันยิง่ใหญ่ของโปรตุเกส สรา้งอยู่บนเนนิทีส่ามารถมองเห็นทวิทัศน์ของ

เมอืง  

ระยะทาง 123 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ2 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

บา่ย น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่เมอืงซาลามงักา (Salamanca) ในแควน้คา

สตีลและเลออน ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่า

ประเทศไทย 5 ชั่วโมง) ตั ้งอยู่บนที่ราบสูงริมแม่น ้ าตอร์เมส เป็นเมืองที่มี

ความส าคัญเนื่องจากเป็นศูนย์กลางของการคา้ขายในสมัยโรมันเรืองอ านาจ 

ปัจจุบันเมอืงนี้ไดรั้บขึน้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ้ในปี ค.ศ. 1988 น าท่านสู่

พลาซ่า มายอร ์(La Plaza Mayor) ศูนย์กลางของเมืองที่สรา้งโดยศิลปะ

สไตลบ์าร็อค ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของความร ่ารวยในยคุศตวรรษที ่16 -18 อสิระให ้

ทา่นไดเ้ดนิเลน่ชมเมอืงตามอธัยาศัย  

ระยะทาง 353 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.45 ชม. 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก HORUS SALAMANCA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง      ซาลามงักา – เซอโกเบยี – มาดรดิ – พระราชวงัหลวง     

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

    น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซอโกเบยี (Segovia) เมอืงทอ่งเทีย่วอกีเมอืงหนึง่ของ

สเปน องค์การ UNESCO ยังไดข้ึน้ทะเบียนใหเ้มืองนี้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 

1985 ชมรางส่งน ้าโรม ัน  (Acueducto de Segovia) ที่ส รา้งขึ้นตั ้งแต่

ระยะทาง 170 กม.   
ใชเ้วลาเดนิทาง  

ประมาณ 2.30 ชม. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
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ศตวรรษที ่1 โดยไมม่กีารใชก้าวหรอืวัสดุเชือ่มหนิแตล่ะกอ้นแตอ่ยา่งใด จงึไดรั้บ

การยกย่องว่าเป็นสิง่ก่อสรา้งทางวศิวกรรมโดยชาวโรมันทีส่ าคัญทีสุ่ดของสเปน 

และยังมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดอีกดว้ย รางส่งน ้ าประกอบขึน้จากหินแกรนิตกว่า 

25,000 กอ้น มคีวามยาว 818 เมตร มโีคง้ 170 โคง้ จุดทีส่งูทีส่ดุสงูถงึ 29 เมตร 

จุดเริม่ตน้ของรางส่งน ้านี้ เริม่ตัง้แต่นอกเมอืง แลว้ล าเลียงส่งน ้าเขา้มาในเมอืง 

รางสง่น ้าแห่งนี้ถอืไดว้่าเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงเซอโกเบยี และเป็นไฮไลทห์ลัก

ของเมอืง น าท่านเดนิเล่นในเขตเมืองเก่า ซึง่เต็มไปดว้ยสนิคา้นานาชนดิตลอด

สองขา้งทาง  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (หมหูนัสเปน)  

บา่ย   จากนัน้น าท่านเดนิทางสูก่รุงมาดรดิ (Madrid)  เมอืงหลวงของประเทศสเปน 

ตัง้อยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอัน

ทันสมัยล ้ายคุ ทีซ่ ึง่กษัตรยิฟิ์ลลปิที ่2 ไดท้รงยา้ยทีป่ระทับจากเมอืงโทเลโดมา

ที่นี่ และประกาศใหม้าดรดิเป็นเมืองหลวงใหม่ ยกเวน้ในช่วงประมาณปี ค.ศ. 

1601-1607 เมอืงมาดรดิไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก และ

สงูสดุแห่งหนึง่ในยโุรป น าท่านเขา้ชม พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ซึง่

ตัง้อยูบ่นเนนิเขารมิฝ่ังแมน่ ้าแมนซานาเรส สวยงามโออ่า่อลังการไมแ่พพ้ระราชวัง

ใดในทวปียโุรป พระราชวังหลวงแหง่นีถ้กูสรา้งในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหนิทัง้หลังใน

สไตล์บาโรค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิตาเลียน 

ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆกว่า 2,830 หอ้ง ซึง่นอกจากจะมกีารตกแต่งอยา่งงดงาม

แลว้ ยังเป็นคลังเก็บภาพเขยีนชิน้ส าคัญทีว่าดโดยศลิปินในยคุนัน้ รวมทัง้สิง่ของ

มคี่าต่างๆอาท ิพัดโบราณ, นาฬกิา, หนังสอื, เครือ่งใช,้ อาวุธ จากนัน้น าท่านชม

อทุยานหลวงทีม่กีารเปลีย่นพันธุไ์มทุ้กฤดกูาล ชมอนุสาวรยีเ์ซอรแ์วนเตส กวเีอก

ชาวสเปนทีต่ัง้อยูเ่หนอือนุสาวรยีด์อนกโิฆเตใ้นสวนสาธารณะ  

ระยะทาง 91 กม.  
ใชเ้วลาเดนิทาง  

ประมาณ 1.30 ชม. 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย  

  น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก HOLIDAY INN MADRID CALLE ALCALA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่กของการเดนิทาง      มาดรดิ – โทเลโด – มหาวหิารแหง่โทเลโด – พลาซา่ มายอร ์ 

                                          – ชมโชวร์ะบ าฟลามนิโก ้      

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโทเลโด (Toledo)  เมอืงแหง่นีต้ัง้อยูท่างภาคกลางของ ระยะทาง 73 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
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ประเทศสเปน องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้มอืงนีเ้ป็นแหลง่มรดกโลกอกีดว้ย มี

ทัศนีภาพที่สวยงาม เนื่องจากมีแม่น ้ าเทกัส ไหลผ่านเมือง  น าท่านเขา้ชม       

มหาวหิารแหง่โทเลโด (Toledo Cathedral) เนื่องจากเป็นวหิารทีใ่หญ่เป็น

อนัดับ 2 ของสเปน รองจากวหิารเมอืงเซบญี่า ทีส่รา้งตัง้แตศ่ตวรรษที ่13  ความ

งดงามอลังการสไตลโ์กธกิ ภายในมหาวหิารมกีารตกแต่งอย่างงดงามวจิติรดว้ย

ไมแ้กะสลักและภาพสลักหนิออ่น  

ประมาณ 1.15 ชม. 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิกลับสู่กรุงมาดรดิ  เพื่อน าท่านสู่ พลาซ่า มายอร ์(Plaza 

Mayor of Madrid) ใกลเ้ขตปูเอตา้เดลซอล หรือประตูพระอาทิตย์ ซึง่เป็น

จตุรัสใจกลางเมอืง นับเป็นจดุนับกโิลเมตรแรกของสเปน (กโิลเมตรทีศู่นย)์ และ

ยังเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตด้นิและรถเมลท์ุกสาย นอกจากนี้ยังเป็นจุดตัดของถนน

สายส าคัญของเมอืงทีห่นาแน่นดว้ยรา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่มากมาย น า

ท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นหมีเกาะต้นเชอรี ่(The bear and the cherry 

tree in Madrid) อนัเป็นสญัลักษณ์ส าคัญอกีแหง่ของกรงุมาดรดิ  

ระยะทาง 73 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.15 ชม. 
 
 
 
 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารอาหารพืน้เมอืง พรอ้มชมโชว ์ระบ า  

ฟลามงิโก ศลิปะระบ าสเปน หนึง่ในการแสดงทีข่ ึน้ชือ่ลอืชาไปท ัว่โลก ท ัง้

ทว่งทา่การรา่ยร าประกอบเสยีงดนตรทีีเ่รา้ใจสนกุสนาน 

 

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก HOLIDAY INN MADRID CALLE ALCALA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง        มาดรดิ – วาเลนเซยี  – มหาวหิารวาเลนเซยี   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรแงรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงวาเลนเซยี (Valencia) เมอืงหลวงของแควน้บาเลนเซยี 

แควน้ปกครองตนเองทีต่ัง้อยู่ทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศสเปน ตัง้อยู่บน

ฝ่ังแม่น ้ าตูเรีย (Turia River) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของ

ประเทศสเปน และยังเป็นทีต่ัง้ของสโมสรฟตุบอลทีม่ชี ือ่เสยีงคอื สโมสรฟตุบอล

วาเลนเซยี ชมย่านใจกลางจัตุรัสเมอืงเกา่ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของศาลากลาง, ทีท่ าการ

ไปรษณีย,์ รา้นคา้, สนามสูว้ัวกระทงิ  

ระยะทาง 357 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 5 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

บา่ย น าท่านชมย่านใจกลางจัตุรัสเมืองเก่า ซึง่เป็นที่ตัง้ของศาลากลาง, ที่ท าการ

ไปรษณีย์, รา้นคา้, สนามสูว้ัวกระทงิ น าท่านถ่ายรูปกับมหาวหิารวาเลนเซีย 
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หรอื มหาวหิารซานตามาเรยีแหง่วาเลนเซยี (Catedral de Santa Maria 

de Valencia) มหาวหิารที่ตัง้อยู่บรเิวณใจกลางเมืองเก่า สรา้งขึน้ในสไตล์

ผสมผสานอาท ิโกธคิ, นีโอคลาสสกิ, บาร็อค และอืน่ๆ ดา้นขา้งจะเป็น หอระฆงั

เอล มกิเูลต (El Miguelete) ทีถ่กูสรา้งขึน้ในชว่งระหวา่งปี 1381 และสิน้สดุใน

ปี 1429 และตดิกันเป็นโบสถแ์ม่พระ นักบุญอุปถัมถป์ระจ าเมอืง ตลอดสองขา้ง

ทางมภีัตตาคาร, บาร,์ รา้นกาแฟ และรา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย จากนัน้น าชม

เขตเมอืงใหมท่ีต่ัง้ของทา่เรอืเป็นโครงการทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุในเมอืง ประกอบไปดว้ย 

โรงภาพยนตร,์ โรงศลิปะการแสดง, พพิธิภัณฑ์วทิยาศาสตรแ์ละอุทยานสมุทร

ภมูศิาสตร ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

  น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก REY DON JAIME หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง       วาเลนเซยี – บารเ์ซโลนา่       

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางเลาะเลียบชายฝ่ังทะเล กอสตา เดล อะซาร ์(Costa del 

Azahar) หรอื ชายฝ่ังดอกสม้บาน ตัง้ชือ่ตามสวนสม้ทีป่ลกูทั่วทีร่าบชายฝ่ังและ

สง่กลิน่หอม หวานในฤดูใบไมผ้ล ิผ่านเมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงแถบเมดเิตอร์

เรเนียน จนเขา้สู่เมอืงบารเ์ซโลน่า (Barcelona) นครใหญ่แห่งคาตาลันยา 

และเมอืงส าคัญอนัดับ 2 ของสเปน  

ระยะทาง 351 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 5 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บา่ย น าท่านเขา้ชมภายในโบสถซ์ากราดา แฟมเิลยี (La Sagrada Familia)  

โบสถ์ศักดิส์ทิธิส์ัญลักษณ์ของเมือง โดยฝีมือการออกแบบของ อันตอนี เกา

ดี สถาปนิกชาวคาตาลัน เป็นผลงานที่เรียกว่า โมเดิร์นนิสโม เป็นงานศิลปะ

เฉพาะถิน่และเป็นอารต์นูโวทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเริม่สรา้งตัง้แต่ปี 1882 

แมก้ระทัง้จนถงึปัจจุบันก็ยังสรา้งไมแ่ลว้เสร๊จ ถงึกระนัน้องคก์ารยูเนสโก ้ก็ไดจ้ัด

ใหเ้ป็นมรดกโลก โดยมหาวหิารมีลักษณะสถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาไม่

เหมอืนทีใ่ดในโลก น าทา่นเขา้ชมปารค์ กเูอล (Parque Guell) สวนสาธารณะ

ขนาดใหญ่ทีโ่ชวผ์ลงานอันโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมของอันตอนี เกาด ีสิง่

ปลูกสรา้งต่าง ๆ ที่ถูกลอ้มรอบดว้ยความร่มรื่นของตน้ไม ้ดว้ยรูปแบบของ

สถาปัตยกรรมงานกระเบื้องที่เนน้รูปทรงธรรมชาติในสีสันที่ตัดกัน ดูโดดเด่น 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B5_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B5_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A7
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แปลกตา และเป็นเอกลักษณ์อยา่งมาก ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกจาก

องคก์ารยเูนสโก  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก FRONT AIR CONGRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง        บารเ์ซโลนา่ – เนนิเขา Montjuïc – สนามคมัป์น ู– สนามบนิ   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับเขา้สู่ตัวเมอืง เพื่อน าท่านขึน้สู่จุดชมววิของเมอืงที่

เนนิเขา Montjuïc เป็นเนนิเขาในบารเ์ซโลน่าทีม่ทีัศนยีภาพอนังดงาม ทางดา้น

ตะวันออกของเนินเขายังมีหนา้ผาสูงชันซึง่ท าหนา้ที่เป็นดั่งก าแพงเมือง ส่วน

ดา้นบนเป็นที่ตัง้ของป้อมปราการหลายแห่ง จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่สนาม

ฟุตบอลของสโมสรบารเ์ซโลนา่ สนามคมัป์นู (Camp Nou) ทีม่ขีนาดใหญ่

มาก โดยมคีวามจุผูเ้ขา้ชมไดถ้งึเกอืบ 99,000 คน มเีวลาใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่กับ

สนามฟตุบอล พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของที ่MEGA STORE ของทมีบารเ์ซโลน่า  

 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 จากนัน้น าท่านเดนิเล่นบรเิวณ ถนน ลา รมับลาส (La Ramblas) ถอืเป็นถนน

ชือ่ดังของเมอืงบารเ์ซโลน่า นอกจากจะสะอาดสะอา้นและมตีน้ไมค้อยสรา้งความ

ร่มรืน่ใหต้ลอดทางแลว้ ยังมรีา้นคา้มากมาย โดยที่ปลายสุดของถนนสายนี้เป็น

ที่ตั ้งของอนุสาวรีย ์ครสิโตเฟอร ์โคลมับสั Christopher Columbus ผู ้

คน้พบทวปีอเมรกิาในปี ค.ศ.1492    

 

17.30 น. น าเดนิทางสู่สนามบนิบารเ์ซโลน่า เพื่อใหท้่านมเีวลาในการท าคืนภาษี (Tax 

Refund) และเลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ  

  

22.40 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิเอมเิรสต ์เทีย่วบนิที ่EK188   

วนัทีส่บิของการเดนิทาง              ดไูบ – กรงุเทพฯ   

07.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

09.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 372   

19.15 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ    
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 (รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ

เหมาะสม)  

 

 

 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

โปรแกรม : โปรตเุกส  สเปน 

(โกอมิบรา ปอรโ์ต ้ซาลามงักา บารเ์ซโลนา่) 
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10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรสต ์(EK) 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

กรกฎาคม : 3 – 12, 26 ก.ค. – 4 ส.ค. 

สงิหาคม : 23 ส.ค. – 1 ก.ย. 

 

                            อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 69,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 69,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 69,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
69,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  20,000.- 

ในกรณีทมีวีซีา่แลว้หรอืด าเนนิการยืน่วซีา่เอง 3,500.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 
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6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

 9.  คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเชงเกน้ 

10. คา่ทปิพนักงานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 

11. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย   

(โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 10 x 3 = 30 ยโูร หรอื 1,000 บาท) 

5. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี
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4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

 

1. ทางสถานทตูมกีารแจง้เง ือ่นไขการเตรยีมเอกสารในการขอยืน่วซีา่ ดงัน ัน้ควรเตรยีมเอกสาร

ตามทีส่ถานทตูแจง้เง ือ่นไขมา หากทา่นเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จนท าให้

ไมส่ามารถยืน่วซีา่ไดห้รอืถกูปฏเิสธการอนมุตัวิซีา่ ทางบรษิทัสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ าหรอืคา่

ทวัรท์ ัง้หมด 

2. การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่าน ัน้ อตัรา

คา่ธรรมเนยีมวซี่าทางสถานทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากท่านโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซี่า ทาง

สถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   
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2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้ (30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่น

การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมใน

การมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้

หอ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 

ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละ

ช ัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ท่าน 

อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยก

หอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิใน

กรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต และไมม่ี

อา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนัหากมงีาน

เทศกาลโรงแรมอาจจะไดพ้กัในเมอืงอืน่แทน 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สเปน)  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ  

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ BLS International 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
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1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 

หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้ง

ไมช่ ารดุ 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออม

ทรัพย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวน

ลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 30 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีม่

ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

3.3  หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดชือ่-สกลุ ใหต้รงตาม

หนา้พาสปอรต์ ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกันกับบัญชอีอมทรัพยใ์นขอ้ 3.1 

3.4 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.4.1 ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ฉบับภาษาอังกฤษ โดย

ระบชุือ่เจา้ของบัญช ี (บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และ

บคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้ (ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

กรณุายืน่ขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 30 วนั 

หลังจากธนาคารออกให ้  

     3.4.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

     3.4.3. ตอ้งใช ้ สตูบิตัร เพือ่เชือ่มโยงความสมัพันธร์ะหวา่งผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหแ้ละผูเ้ดนิทาง

เทา่นัน้ หรอืใชท้ะเบยีนสมรสในกรณีแตง่งาน  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีากประจ า** 

4. หลกัฐานการท างาน   
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- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีและในกรณีออกคา่ใชจ่า่ยใหพ้อ่ แม ่หรอื พอ่ แม ่ออก

คา่ใชจ้า่ยให)้ 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด
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วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 
แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสเปน 

 
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….…………………………… 

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

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

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………….……………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ………………………………………………………………………….………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………….………………….………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ...........................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน……….………….…….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

    ……………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................ 

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

............................................................................................................... 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่.............................ถงึวนัที.่............................................ 

 

. 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)......................................... 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….   
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   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

************************************************ 

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 


