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น ำท่ำนบนิสู.่..เสน้ทางแห่งเมืองมรดกโลก โปรตุเกส – สเปน ชมเม ืองลิสบอน เมืองหลวงแห่ง

ประเทศโปรตุเกส แหลมโรกำ (Capo Da Roca) จุดที่เป็นปลายด า้นตะวันตกสุดของทวีปยุโรป                   

ชมมหำวิทยำลยัโกอมิบรำ (Coimbra University) อดตีมหาวิทยาลัยทีเ่กา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึ่งของโลก 

ทีถู่กเปลี่ยนเป็นพระรำชว ังหลวง (Coimbra Royal Palace) เที่ยวเมืองไวน์ชือ่ดัง เม ืองปอร์โต ้

(Porto) เขา้ชม พระรำชว ังหลวง (Royal Palace) แห่งกรุงมำดริด (Madrid) ประเทศสเปน    

แกรนด ์A โปรตเุกส  สเปน 
(โกอมิบรำ ปอรโ์ต ้ซำลำมงักำ บำรเ์ซโลนำ่) 

10 วนั 7 คนื                            
โดยสำยกำรบนิลฟุตฮ์นัซ่ำ (LH)      
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ถา่ยรูปกับมหำวิหำรวำเลนเซยี หรอื มหำวิหำรซำนตำมำเรยีแห่งวำเลนเซยี (Catedral de Santa 

Maria de Valencia) แวะเทีย่วชมสนำมฟุตบอลคมัป์นู ของสโมสรบำรเ์ซโลนำ่   

***พเิศษ... ชมโชว์ระบ ำฟลำมนิโก ้อนัโดง่ดงั 

พรอ้มชิมอำหำรท้องถิน่ หมูหนั และขำ้วผดัสเปน!!*** 

ก ำหนดกำรเดนิทำง                    8-17, 15-24 พ.ย. 2559 

    

วนัแรกของกำรเดนิทำง          กรุงเทพฯ – แฟรงเฟิรต์ 

20.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบนิลุฟตฮ์ันซ่า พบเจา้หนา้ทีจ่ะคอยอ านวยความสะดวกใหก้ับท่าน ***

คณะเดนิทำงเดือน พ.ย. เป็นตน้ไป คณะพร้อมกนัเวลำ 20.30 น ออก

เดินทำงเวลำ 23.50 น. และถึง สนำมบิน  แฟรงค์เฟิร ์ต เวลำ 05.45 

น.*** 

 
 

23.00 น. ออกเดนิทาง โดยสำยกำรบนิลุฟตฮ์นัซ่ำ เทีย่วบนิที ่LH 773  

วนัที่สองของกำรเดนิทำง        แฟรงเฟิรต์ – ลสิบอน 

06.00 น. ถงึสนามบนิแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมน ีเพื่อรอเปลีย่นเท ีย่วบนิ  

09.15 น. ออกเดนิทางต่อ โดยสำยกำรบนิลุฟตฮ์นัซ่ำ เทีย่วบนิที ่LH1166  

11.15 น. ถงึสนำมบินลิสบอน ประเทศโปรตุเกส  (Portugal) (เวลาทอ้งถ ิ่นชา้กว่า

ประเทศไทย 6 ช่ัวโมง และและ ปรับเป็น 7 ช่ัวโมงในวันที ่30 ตุลาคม 2559) 

ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ***คณะเดนิทำงเดือน พ.ย. 

ถงึ สนำมบนิลิสบอน ประเทศโปรตุเกส เวลำ 11.20 น.*** 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

บำ่ย น ำทำ่นบนัทึกภำพกบัอนุสำวรยี ์ดิสคฟัเวอรีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1960 เพื่อ

ฉลองการครบ 500 ปี แห่งการสิน้พระชนมข์องเจา้ชายเฮนรี ่เดอะเนวเิกเตอร ์แวะ

ถำ่ยรูปกบัหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดมิสรา้งไวก้ลางน ้าเพื่อเป็นป้อม

รักษาการณ์ดูแลการเดนิเรอืเขา้ออก เป็นจุดเริม่ตน้ของการเดนิเรอืออกไปส ารวจ 

และคน้พบโลกของ วาสโก ดากามา นักเดินเรอืชาวโปรตุเกส เป็นอกีห นึ่ง

สถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ท ี่สวย งาม เข้ำชมมหำวิหำรเจอ โร นิ

โม (Jeronimos Monastry) ท ีส่รา้งขึน้เพื่อเป็นเกยีรตแิก่ วาสโกดากามา ที่

เดนิทางสู่อ ินเดยีเป็นผลส าเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอันเยี่ยมยอดของ

งานสถาปัตยกรรมทีเ่รยีกกันว่ามำนูเอลไลน์ (Manueline) ใชเ้วลาก่อสรา้ง

ทัง้สิน้ถงึ 70 ปี จงึแลว้เสร็จสมบูรณ์ และไดร้บักำรรบัรองจำกองคก์ำรยูเนสโก้
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วำ่ใหเ้ป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage) 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม SANA METROPOLITAN HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที่สำมของกำรเดนิทำง          ลสิบอน – แหลมโรกำ – ซนิทรำ – ฟำตมิำ – โกอมิบรำ  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้พาท่านเดนิทางชมแหลมโรกำ (Capo Da Roca) จุดทีเ่ป็นปลายดา้น

ตะวันตก สุดของทวีปยุ โรป ซึ่งท่ านสามารถซื้อ ใบป ระกำศนียบ ัต ร 

(Certificate) เป็นที่ระลกึในการมาเยือน ณ ทีแ่ห่งนี้ จากนัน้เดนิทางสู่เมอืง    

ซินทรำ (Sintra) อกีหนึง่เมอืงตากอากาศยอดนยิมของนักท่องเท ีย่ว เป็นทีตั่ ้ง

ของพระราชวังทีส่วยงามทีไ่ดรั้บการรับรองจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก 

ความร่มรืน่ของเขตอุทยานเป็นทีพั่กผ่อนหย่อนใจในวันหยุดของชาวเมอืง เป็นอกี

เมืองที่ม ีสถาปัตยกรรมที่ค่อนขา้งมีความโดดเด่นของแควน้แกรนด์ลิสบอน 

ประเทศโปรตุเกส  

ระยะทาง 40 กม. 

เวลาการเดนิทาง

ประมาณ 0.45 ชม. 

 

 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงฟำติมำ (Fatima) ซึงเป็นอกีเมืองหนึง่ท ีม่ ีความส าคัญ

ของคริสตศ์าสนิกชน น าท่านเขา้ชมโบสถ์แม่พระฟำติมำ (The Lady of 

Fatima Basilica) ซึง่เป็นโบสถโ์รมันคาทอลกิ ก่อสรา้งในปี 1928 – 1953 ชม

รูปป้ันพระแม่มารี ท ี่ม ีความ ศักดิ์ส ิท ธิ์และเป็นหนึ่งในหลายเสน้ทางของ

ครสิต์ศาสนิกชนในการแสวงบุญ ที่มคีวามเชื่อว่าพระแม่มารไีดเ้คยปรากฏตัวให ้

เด็กนอ้ย 3 คนไดเ้ห็นเป็นครัง้แรกทีแ่อบหลบภัยสงครามโลกครัง้ท ี ่1 และไดบ้อก

กับเด็กทัง้สามคนถงึเหตุผลทีพ่ระองคล์งมาจากสวรรค ์เพื่อใหลู้เซยี ไดบั้นทกึไว ้

ถงึค าท านายและค าสอนของพระแม่มารี ซึง่เหตุการณ์ต่างๆทีลู่เซยีไดบั้นทกึไวก้็

ลว้นเป็นความจรงิท ี่ปรากฏขึน้มาภายหลัง น าท่านเดินทางสู่เมืองโกอิมบรำ 

(Coimbra) อกีเมอืงหนึ่งท ี่ส าคัญของโปรตุเกส ตั้งอยู่บนเนนิเขาเหนือแมน่ ้ำ

มอนเดโก (Mondego) ซึง่สมัยถูกปกครองโดยอาณาจักรโรมันไดรั้บการเรยีก

ขานว่า เอมีเนยีม และไดถู้กยึดครองโดยชาวแขกมัวร์ ในปี ค.ศ.711 และเป็น

เมอืงทีเ่ชือ่มการคา้ระหว่างชาวครสิตท์างเหนอืและชาวมุสลมิทางใต ้จนในปี ค.ศ.

1064 กษัตรยิ์เฟอรด์ินัลที ่1 แห่งลอีอน ไดร้บชนะแขกมัวร์และปลดปล่อยเมอืง

โกอมิบรา น าชมมหำวทิยำล ัยโกอิมบรำ(Coimbra University) ซึ่งเป็น

มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ท ี่สุดแห่งหนึ่งของโลก ก่อตัง้ในปี ค.ศ.1290 แต่ก็ถูก

เปลี่ยนเป็นพระรำชวงัหลวง (Coimbra Royal Palace) โดยกษัตรยิ์ คงิส์

จอหน์ที ่3 ในปี ค.ศ.1537 ซึง่ยังคงศลิปะสไตลบ์าร็อคทีส่วยงาม 

 

 

ระยะทาง 146 กม. 

เวลาการเดนิทาง 

ประมาณ 2.15 ชม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 89 กม. 

เวลาการเดนิทาง 

ประมาณ 1 ชม. 
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ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม TRYP COIMBRA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที่สีข่องกำรเดนิทำง                  โกอมิบรำ – ปอรโ์ต ้– ซำลำมงักำ  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงปอร์โต ้(Porto) ทางเหนอืของประเทศโปรตุเกส 

เป็นเมอืงทีม่ชีือ่เสยีงถงึ “ไวนป์อรโ์ต”้ ซึง่เป็นแหล่งไวนชั์น้ดขีองคนทีม่รีสนยิมใน

การดืม่ไวน ์และเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสองและตัง้อยู่รมิแม่น ้าโดรู และเมอืงนี้

ยังไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก ้ในปี ค.ศ.1996 อกีดว้ย น า

ท่ านชมเมืองมรดกโลกปอร์โต  ้ชม ย่านจ ัตุร ัสกลำงเมือ ง  Praça dos 

Liberdade ประกอบดว้ยอาคารสวยงามทีเ่ป็นทีท่ าการของธนาคารและโรงแรม 

และศาลาว่าการเมอืง ชมสถำนรีถไฟ São Bento ซึง่ภายในมกีารตกแต่งดว้ย

กระเบือ้งเขยีนสที ีม่ลีวดลายสนี ้าเงนิ ท ีเ่ล่าเรือ่งราวของชาวโปรตุเกส แวะถ่ายรูป

กับโบสถ ์Sé de Porto ทีเ่ก่าแก่ท ีสุ่ดของเมอืง อายุกว่าพันปี โบสถแ์ห่งนีเ้ป็นที่

จัดงานอภเิษกสมรสของกษัตรยิ์ João ที่ 1 บดิาของเจา้ชายเฮนรี ่ผูบุ้กเบิกการ

เดนิเรอือันยิ่งใหญ่ของโปรตุเกส สรา้งอยู่บนเนินทีส่ามารถมองเห็นทวิทัศนข์อง

เมอืง  

ระยะทาง 123 กม. 
เวลาการเดนิทาง 
ประมาณ 2 ชม. 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

บำ่ย น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่เมืองซำลำมงักำ (Salamanca) ในแควน้คา

สตลีและเลออน ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน ตั ้งอยู่บนทีร่าบสูงรมิแม่น ้า

ตอรเ์มส เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญเนื่องจากเป็นศูนย์กลางของการคา้ขายในสมัย

โรมั น เรือ งอ านาจ ปัจจุ บันเมืองนี้ได รั้บขึ้น เป็นมรดกโลกจาก ยู เนสโก ้               

ในปี ค.ศ. 1988 น ำทำ่นสู่พลำซ่ำ มำยอร ์(La Plaza Mayor) ศูนย์กลางของ

เมืองที่สรา้งโดยศลิปะสไตลบ์าร็อค ที่เป็นเอกลักษณ์ของความร ่ารวยในยุค

ศตวรรษที ่16 -18 อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นชมเมอืงตามอัธยาศัย (เวลาทอ้งถ ิน่ชา้

กว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง และและ ปรับเป็น 6 ช่ัวโมงในวันที ่30 ตุลาคม 2559) 

ระยะทาง 350 กม. 
เวลาการเดนิทาง 
ประมาณ 4 ชม. 

 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม GRAN HOTEL CORONA SOL หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที่หำ้ของกำรเดนิทำง           ซำลำมงักำ – เซอโกเบยี – มำดรดิ – พระรำชวงัหลวง  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเซอโกเบยี (Segovia) เมอืงท่องเท ีย่วอกีเมอืงหนึง่ของ

สเปน องค์การ UNESCO ยังไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้มืองนีเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี 

 
ระยะทาง 170 กม. 
เวลาการเดนิทาง 

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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1985 ชมรำงส่ งน ้ำ โรม ัน  (Acueducto de Segovia) ที่ส รา้งขึ้น ตั ้งแ ต่

ศตวรรษที ่1 โดยไม่มกีารใชก้าวหรอืวัสดุเชือ่มหนิแต่ละกอ้นแต่อย่างใด จงึไดรั้บ

การยกย่องว่าเป็นสิง่ก่อสรา้งทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันทีส่ าคัญทีสุ่ดของสเปน 

และยังมสีภาพสมบูรณ์ท ี่สุดอีกดว้ย รางส่งน ้าประกอบขึ้นจากหินแกรนิตกว่า 

25,000 กอ้น มคีวามยาว 818 เมตร มโีคง้ 170 โคง้ จุดทีสู่งท ีสุ่ดสูงถงึ 29 เมตร 

จุดเริม่ตน้ของรางส่งน ้านี้ เริม่ตัง้แต่นอกเมือง แลว้ล าเลยีงส่งน ้าเขา้มาในเมอืง 

รางส่งน ้าแห่งนีถ้อืไดว่้าเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงเซอโกเบยี และเป็นไฮไลทห์ลัก

ของเมอืง น าท่านเดินเล่นในเขตเมืองเก่า ซึ่งเต็มไปดว้ยสนิคา้นานาชนดิตลอด

สองขา้งทาง 

ประมาณ 2 ชม. 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง (หมูหนัสเปน)  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่กรุงมำดรดิ (Madrid)  เมอืงหลวงของประเทศสเปน 

ตัง้อยู่ใจกลางแหลมไอบีเรยีน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอัน

ทันสมัยล ้ายุค ท ีซ่ึ่งกษัตริย์ฟิลลปิที่ 2 ไดท้รงยา้ยทีป่ระทับจากเมอืงโทเลโดมา

ทีน่ ี่ และประกาศใหม้าดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ ยกเวน้ในช่วงประมาณปี ค.ศ. 

1601-1607 เมอืงมาดรดิไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึง่ในโลก และ

สูงสุดแห่งหนึง่ในยุโรป น าท่านเขา้ชม พระรำชวงัหลวง (Royal Palace) ซึ่ง

ตัง้อยู่บนเนนิเขารมิฝ่ังแม่น ้าแมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพพ้ระราชวัง

ใดในทวปียุโรป พระราชวังหลวงแห่งนีถู้กสรา้งในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหนิทัง้หลังใน

สไตล์บาโรค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิตาเลีย น 

ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆกว่า 2,830 หอ้ง ซึง่นอกจากจะมกีารตกแต่งอย่างงดงาม

แลว้ ยังเป็นคลังเก็บภาพเขียนชิน้ส าคัญทีว่าดโดยศลิปินในยุคนัน้ รวมทัง้สิง่ของ

มค่ีาต่างๆอาท ิพัดโบราณ , นาฬิกา, หนังสอื, เครือ่งใช,้ อาวุธ จากนัน้น าท่านชม

อุทยานหลวงทีม่กีารเปลีย่นพันธุไ์มทุ้กฤดูกาล ชมอนุสาวรยี์เซอรแ์วนเตส กวเีอก

ชาวสเปนทีตั่ง้อยู่เหนอือนุสาวรยี์ดอนกโิฆเตใ้นสวนสาธารณะ 

ระยะทาง 90 กม. 
เวลาการเดนิทาง 
ประมาณ 1 ชม. 

 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN MADRID CALLE ALCALA หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที่หกของกำรเดนิทำง      มำดรดิ – โทเลโด – มหำวิหำรแหง่โทเลโด – พลำซำ่ มำยอร ์ 

                                          – ชมโชว์ระบ ำฟลำมนิโก ้  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโทเลโด (Toledo)  เมอืงแห่งนีตั้ง้อยู่ทางภาคกลางของ

ประเทศสเปน องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้มอืงนีเ้ป็นแหล่งมรดกโลกอกีดว้ย มี

ระยะทาง 70 กม. 

เวลาการเดนิทาง 
ประมาณ 40 นาท ี
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ทัศนีภาพที่สวยงาม เนื่องจากมีแม่น ้าเทกัส ไหลผ่านเมือง  น าท่ านเขา้ชม       

มหำวิหำรแหง่โทเลโด (Toledo Cathedral) เนือ่งจากเป็นวหิารทีใ่หญ่เป็น

อันดับ 2 ของสเปน รองจากวหิารเมอืงเซบญ่ีา ทีส่รา้งตัง้แต่ศตวรรษที ่13  ความ

งดงามอลังการสไตลโ์กธกิ ภายในมหาวหิารมกีารตกแต่งอย่างงดงามวจิิตรดว้ย

ไมแ้กะสลักและภาพสลักหนิอ่อน จากนัน้น าท่านเดนิกลับสู่กรุงมำดรดิ  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

 เพื่อน าท่านสู่ พลำซ่ำ มำยอร ์(Plaza Mayor of Madrid) ใกลเ้ขตปูเอตา้

เดลซอล หรอืประตูพระอาทติย์ ซึง่เป็นจตุรัสใจกลางเมอืง นับเป็นจุดนับกโิลเมตร

แรกของสเปน (กโิลเมตรทีศู่นย์) และยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใตด้นิและรถเมลท์ุก

สาย นอกจากนียั้งเป็นจุดตัดของถนนสายส าคัญของเมอืงทีห่นาแน่นดว้ยรา้นคา้

และหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่มากมาย น าท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปป้ันหมเีกำะตน้เชอรี่ 

(The bear and the cherry tree in Madrid) อันเป็นสัญลักษณ์ส าคัญอีก

แห่งของกรุงมาดรดิ 

ระยะทาง 75 กม. 

เวลาการเดนิทาง 
  ประมาณ 1 ชม. 

  

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

พรอ้มชมโชว ์ระบ ำฟลำมงิโก ศิลปะระบ ำสเปน หนึง่ในกำรแสดงทีข่ึน้ชื่อ

ลือชำไปท ั่วโลก ท ั้งท่วงท่ำกำรร่ำยร ำประกอบเสียงดนตรีที่เร ้ำ ใจ

สนุกสนำน 

 

 เขา้สู่ท ีพั่ก ณ โรงแรม HOLIDAY INN MADRID CALLE ALCALA หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที่เจ็ดของกำรเดนิทำง           มำดรดิ – วำเลนเซยี  – มหำวิหำรวำเลนเซยี 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงวำเลนเซีย (Valencia) เมอืงหลวงของแควน้บาเลนเซีย 

แควน้ปกครองตนเองทีตั่ง้อยู่ทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศสเปน ตั้งอยู่บน

ฝ่ังแม่น ้าตูเรีย (Turia River) เป็นเมอืงที่ม ีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของ

ประเทศสเปน และยังเป็นทีตั่ง้ของสโมสรฟุตบอลทีม่ชีือ่เสยีงคอื สโมสรฟุตบอล

วาเลนเซีย ชมย่านใจกลางจัตุรัสเมืองเก่า ซึ่งเป็นทีตั่ ้งของศาลากลาง, ทีท่ าการ

ไปรษณีย์, รา้นคา้, สนามสูวั้วกระทงิ  

ระยะทาง 351 กม. 

เวลาการเดนิทาง 
ประมาณ 4.30 ชม. 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

บำ่ย น าท่านชมย่านใจกลางจัตุรัสเมืองเก่า ซึ่งเป็นที่ตั ้งของศาลากลาง, ที่ท าการ

ไปรษณีย์, รา้นคา้, สนามสูวั้วกระทิง น าท่านถ่ายรูปกับมหำวหิำรวำเลนเซีย 

หรอื มหำวหิำรซำนตำมำเรยีแหง่วำเลนเซีย (Catedral de Santa Maria 

de Valencia) มหาวหิารที่ตั ้งอยู่บรเิวณใจกลางเมืองเก่า สรา้งขึ้นในสไตล์

ผสมผสานอาท ิโกธคิ, นโีอคลาสสกิ, บาร็อค และอืน่ๆ ดา้นขา้งจะเป็น หอระฆงั
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เอล มกูิเลต (El Miguelete) ทีถู่กสรา้งขึน้ในช่วงระหว่างปี 1381 และสิน้สุดใน

ปี 1429 และตดิกันเป็นโบสถ์แม่พระ นักบุญอุปถัมถป์ระจ าเมอืง ตลอดสองขา้ง

ทางมภัีตตาคาร, บาร,์ รา้นกาแฟ และรา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย จากนัน้น าชม

เขตเมอืงใหม่ท ีตั่ง้ของท่าเรอืเป็นโครงการทีย่ิ่งใหญ่ทีสุ่ดในเมอืง ประกอบไปดว้ย 

โรงภาพยนตร์, โรงศลิปะการแสดง, พิพิธภัณฑ์วทิยาศาสตร์และอุทยานสมุทร

ภูมศิาสตร ์

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 เขา้สู่ท ีพั่ก ณ โรงแรม HOLIDAY INN VALENCIA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

วนัที่แปดของกำรเดนิทำง            วำเลนเซยี – บำรเ์ซโลนำ่ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางเลาะเลียบชายฝ่ังทะเล กอสตำ เดล อะซำร์ (Costa del 

Azahar) หรอื ชายฝ่ังดอกสม้บาน ตัง้ชือ่ตามสวนสม้ทีป่ลูกทั่วท ีร่าบชายฝ่ังและ

ส่งกลิน่หอม หวานในฤดูใบไมผ้ล ิผ่านเมอืงตากอากาศทีม่ชีือ่เสยีงแถบเมดเิตอร์

เรเนียน จนเขา้สู่เมืองบำรเ์ซโลน่ำ (Barcelona) นครใหญ่แห่งคาตาลันยา 

และเมอืงส าคัญอันดับ 2 ของสเปน  

ระยะทาง 351 กม. 

เวลาการเดนิทาง 
ประมาณ 4.30 ชม. 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถ ิน่ (ขำ้วผดัสเปน)  

บำ่ย น าท่านเขา้ชมภายในโบสถ์ซำกรำดำ แฟมิเลีย (La Sagrada Familia)  

โบสถ์ศักดิ์สทิธิ์สัญลักษณ์ของเมือง โดยฝีมอืการออกแบบของ อันตอน ีเกา

ด ีสถาปนกิชาวคาตาลัน เป็นผลงานที่เรียกว่า โมเดิรน์นิสโม เป็นงานศิลปะ

เฉพาะถิน่และเป็นอารต์นูโวทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเริ่มสรา้งตัง้แต่ปี 1882 

แมก้ระทัง้จนถงึปัจจุบันก็ยังสรา้งไม่แลว้เสร๊จ ถงึกระนัน้องค์การยูเนสโก ้ก็ไดจั้ด

ใหเ้ป็นมรดกโลก โดยมหาวหิารมลัีกษณะสถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาไม่

เหมอืนทีใ่ดในโลก น าท่านเขา้ชมปำรค์ กูเอล (Parque Guell) สวนสาธารณะ

ขนาดใหญ่ทีโ่ชวผ์ลงานอันโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมของอันตอนี เกาด ีสิ่ง

ปลูกสรา้งต่าง ๆ ท ี่ถู กลอ้มรอบดว้ยความร่มรืน่ของตน้ไม ้ดว้ยรูปแบบของ

สถาปัตยกรรมงานกระเบื้องที่เนน้รูปทรงธรรมชาติในสีสันทีตั่ดกัน ดูโดดเด่น 

แปลกตา และเป็นเอกลักษณ์อย่างมาก ซึง่ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกจาก

องค์การยู เนสโกจากนั้นน าท่ านเดินเล่นบริเวณ  ถนน ลำ ร ัมบลำส  (La 

Ramblas) ถอืเป็นถนนชื่อดังของเมืองบารเ์ซโลน่า นอกจากจะสะอาดสะอา้น

และมตีน้ไมค้อยสรา้งความร่มรืน่ใหต้ลอดทางแลว้ ยังมีรา้นคา้มากมาย โดยที่

ปลายสุดของถนนสายนี้เป็นที่ตั ้งของอนุสำวรีย์คร ิสโตเฟอร์ โคล ัมบ ัส 

Christopher Columbus ผูค้น้พบทวปีอเมรกิาในปี ค.ศ.1492    

 

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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ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 เขา้สู่ท ีพั่ก ณ โรงแรม FIRA CONGRESS หรอืเทยีบเทำ่  

วนัที่เกำ้ของกำรเดนิทำง            บำรเ์ซโลนำ่ – เนนิเขำ Montjuïc -  สนำมคมัป์นู - สนำมบนิ  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้น าท่านเดินทางกลับเขา้สู่ตัวเมอืง เพื่อน าท่านขึน้สู่จุดชมววิของเมืองที่

เนนิเขำ Montjuïc เป็นเนนิเขาในบารเ์ซโลน่าทีม่ทีัศนยีภาพอันงดงาม ทางดา้น

ตะวันออกของเนินเขายังมหีนา้ผาสูงชันซึ่งท าหนา้ที่เป็นด่ังก าแพงเมอืง ส่วน

ดา้นบนเป็นที่ตั ้งของป้อมปราการหลายแห่ง จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่สนำม

ฟุตบอลของสโมสรบำรเ์ซโลน่ำ สนำมคมัป์นู (Camp Nou) ท ีม่ขีนาดใหญ่

มาก โดยมคีวามจุผูเ้ขา้ชมไดถ้งึเกอืบ 99,000 คน มีเวลาใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่กับ

สนามฟุตบอล พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของที ่MEGA STORE ของทมีบารเ์ซโลน่า 

 

12.00 น. น าเดนิทางสู่สนำมบนิบำรเ์ซโลนำ่ เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคนืภาษี (Tax 

Refund) และเลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

ระยะทาง 16 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 20 นาท ี

16.00 น. เดนิทาง โดยสำยกำรบนิลุฟตฮ์นัซำ่ เทีย่วบนิที ่LH 1129  ***คณะ

เดนิทำงเดอืน พ.ย. เป็นตน้ไป ออกเดนิทำงเวลำ  16.55 น. และถงึ 

สนำมบนิแฟรงคเ์ฟิรต์ เวลำ 19.10 น.***  

 

18.10 น. ถงึสนามบนิแฟรงเฟิรต์ เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง  

22.00 น. ออกเดนิทางต่อ โดยสำยกำรบนิลุฟตฮ์นัซ่ำ เทีย่วบนิที ่LH 772      

วนัที่สบิของกำรเดนิทำง            แฟรงเฟิรต์ – กรุงเทพฯ 

14.25 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวัสดภิาพ***คณะเดนิทำงเดอืน  

พ.ย. เป็นตน้ไป ถงึ สนำมบนิสุวรรณภูม ิเวลำ 14.20 น.*** 

 

(รำ้นคำ้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท ำกำรในวนัอำทิตย์, ขอสงวนสทิธิ์กำรย้ำยเมอืงที่เขำ้พกั เช่น กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขำ้พกัเมืองที่ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอำจมีกำร

ปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม) 
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กรุณำอำ่นหมำยเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมำยเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  

5. เมือ่ท่ำนท ำกำรซือ้โปรแกรมทวัร ์ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ท่ำนรบัทรำบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมำยเหตทุุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ 
กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตุสุดวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

                          โปรแกรม :  แกรนด ์A โปรตุเกส  สเปน 

(โกอมิบรำ ปอรโ์ต ้ซำลำมงักำ บำรเ์ซโลนำ่) 

10 วนั 7 คนื 

โดยสำยกำรบนิลฟุตฮ์นัซ่ำ (LH) 

 

              ก ำหนดกำรเดนิทำง        8-17, 15-24 พ.ย. 2559 

    อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 67,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณำอ่ำนขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 67,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 8,000.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 67,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  67,900.- 
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(กรุณำอ่ำนขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทำ่นละ  22,000.- 

ในกรณีทมีวีซี่ำแล้วหรอืด ำเนนิกำรยืน่วซีำ่เอง 3,500.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 120,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญำตใหเ้ด็กอำยุต ่ำกวำ่ 7 ปี เขำ้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

            อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท ีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซื้อประกนักำรเดินทำงส ำหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  

**ควำมครอบคลุมผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุมำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ล้ำน, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจำกอุบตัเิหตุ 3 ล้ำนบำท] 

**ควำมครอบคลุมผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุนอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ล้ำน, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจำกอุบตัเิหตุ 1.5 ล้ำนบำท] 

8. มัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง  

 9.  ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาเขา้ประเทศเชงเกน้ 

10. ค่าทปิพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 
11. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
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อตัรำนีไ้มร่วม 
1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครือ่งดื่มท ี่ส่ังพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบินก าหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเก ิดการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนยีมน ำ้มนัและภำษีสนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ 

4. คำ่ทปิมคัคุเทศกจ์ำกเมอืงไทย  (โดยมำตรฐำน 2 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 10 x 2 = 20 ยูโร) 

5. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งทำ่นจะตอ้งดูแลกระเป๋ำและทรพัยส์ินดว้ยตวัทำ่นเอง 

เง ือ่นไขกำรจอง 
1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ช่ัวโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 

     เงนิมดัจ ำแล้วเทำ่น ัน้ 

2.  ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวซ่ีา ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หำกไมส่่งส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษิทัขออนุญำตยิกเลิกกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซ่ีาไดท้ันท  ี

4. หำกทำ่นที่ตอ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลูกค้ำอยูต่่ำงจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที ่    

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ี่ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบ    

ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

 5. การยื่นวซ่ีาในแต่ละสถานทูตมีการเตรยีมเอกสาร และมขัี้นตอนการยื่นวซ่ีาไม่เหมือนกัน ทั ้งแบบหมู่คณะและยื่น       

รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี ่

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรือไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

เง ือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 

ทำงบรษิทัขอเก็บคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรอนุมตัวิซี่ำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหตจุ ำเป็น 

ทำงบรษิทัขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 

ขอ้มลูเบ ือ้งตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยืน่วซ่ีำและกำรยื่นขอวซ่ีำ 

 
1. การพิจารณาวซ่ีาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่ ีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 
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2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซ่ีา หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บริษัทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวซ่ีาที่

ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัตวิซ่ีาได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง

บรษัิทดว้ย เนือ่งจากประวัติการเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา และจ านวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซ่ีาไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสือเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดนิทาง

นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ใน

เล่ม 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครื่องบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย 

      สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.   หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3.   น่ังท ี ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะน่ังตอ้งมคุีณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ ีม่ร่ีางกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท ีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เช่น   

      สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย  

      และอ านาจในการใหท้ ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ท ีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 
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กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลิกกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะ

เดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้ (30ทำ่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ท ีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื 

ค่าธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนยีมวซ่ีาตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่ำแล้วไมไ่ดร้บักำรอนุมตัวิซี่ำจำกทำงสถำนทูต (วซี่ำไมผ่ำ่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยื่นวซ่ีา / ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ 

หรอืค่าต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท ีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่ำผำ่นแล้ว แจง้ยกเลิกกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคำ่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตำ่งประเภทอำจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบำง

โรงแรมอำจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น ซึ่งถำ้เขำ้พกั 3 ทำ่น อำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อำจมคีวำมจ ำเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจำกโรงแรมน ัน้ไมส่ำมำรถจดัหำ

ได ้ทำงบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นกำรเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่ำจมกีำรแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

3. กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ

ไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 

เอกสำรประกอบกำรขอวซี่ำเชงเกน้ (สเปน)  

ใชเ้วลำท ำกำรอนุมตัวิซี่ำนบัจำกวนัยืน่ประมำณ 15 วนัท ำกำร  

ยืน่วซี่ำแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซี่ำ VFS Global(สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสำรกรณุำเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสำรทีอ่อกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำร 
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1. หนงัสอืเดนิทำง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืส าหรับประทับวีซา่อยา่งนอ้ย 2 

หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้ง

ไม่ช ารุด 

2. รูปถำ่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเทา่นั้น ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมึก) 

3. หลกัฐำนกำรเงนิ กรณีผู้เดนิทำงออกคำ่ใช้จำ่ยเอง 

3.1  กรณีผู้เดนิทำง ออกคำ่ใช้จำ่ยเอง ส าเนาสมุดเงินฝาก ออม

ทรัพย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวน

ลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงินในบัญช ีอัพเดทไม่เกนิ 30 วัน กอ่นวันยืน่วีซา่  และบัญชตีอ้งมีครบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ีไม่

ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชีเป็นเลม่ใหม ่ ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมุดบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม่) 

3.3  หนงัสอืรบัรองกำรเงนิจำกธนำคำร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดชือ่-สกลุ ใหต้รงตาม

หนา้พาสปอร์ต ออกมาไม่เกนิ 1 เดอืน ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกันกับบัญชอีอมทรัพยใ์นขอ้ 3.1 

3.4 กรณีผู้เดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใช้จำ่ยเอง  

     3.4.1 ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดย

ระบชุือ่เจา้ของบัญช ี (บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต และ

บคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้ (ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต 

กรุณายืน่ขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนินงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกนิ 30 วัน 

หลังจากธนาคารออกให ้  

     3.4.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่ีการชีแ้จงความสัมพันธ์อีกหนึ่งฉบับ (Sponsor Letter) 

**สถำนทูตไมร่บัพจิำรณำบญัชีกระแสรำยวนัและบญัชีฝำกประจ ำ** 

4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ีช ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่น 

อายไุม่เกนิ 3 เดอืน หรือ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิกำรไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สัญญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 
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- เป็นพนกังำน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงินเดอืน, วันเริ่มท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

5. เอกสำรสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปีและในกรณีออกคา่ใชจ่า่ยใหพ้อ่ แม่ หรือ พอ่ แม่ ออก

คา่ใชจ้า่ยให)้ 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้มี) 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มีการเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอำยุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ   

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือ

หนา้พาสปอร์ตบดิามาดว้ย 

-  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิำ-มำรดำหย่ำรำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด

ว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ีอ านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พรอ้มเดนิทางมา

สัมภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นั้น) 

7. ทา่นไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค ารอ้งขอวีซา่เทา่นั้น 
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เอกสำรยืน่วซ่ีำอำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลำ 

หำกทำงสถำนทตูแจ้งขอเพิม่เตมิ 

 

 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่ำเชงเกนประเทศสเปน 
 

(กรุณำกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ เนือ่งจำกจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวีซำ่ของท่ำน) 

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

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ………………………………………………………………………….………………  

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

7. สัญชาตปัิจจบัุน ...........................สัญชาตโิดยก าเนิด หากตา่งจากปัจจบัุน……….………….…….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว์ กรุณากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้ีอ านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว์ 

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทม์ือถอื................................................................ 

12. อาชพีปัจจบัุน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยว่าคา้ขายอะไร เชน่ ขายเส ือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้
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............................................................................................................... 

13. ชือ่บริษัทหรือรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรียน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

14. วีซา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไม่เคย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.............................ถงึวันที.่............................................. 

 

 

 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ้วมือเพือ่การขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบวัุนที ่หากทราบ)......................................... 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวีซา่หรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................  

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวีซา่เอง    มีผูอ้ื่นออกให(้ญาต/ิบริษัท/องคก์ร)  

        กรุณาระบชุือ่ ............................................    

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

   เงินสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงินสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ีผูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหว่างพ านักมีผูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ     อื่นๆ (โปรดระบ)ุ    
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************************************************ 

หมำยเหตุ กำรอนุมตัวิีซำ่เป็นดุลพนิจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่้เดนิทำงเท่ำน ัน้  


