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แหลมโรกา | ลิสบอน | ปอรโ์ต ้| มาดรดิ | โทเลโด| บารเ์ซโลน่า 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

โปรตุเกส สเปน (โกอมิบรา ปอรโ์ต้ ซาลามังกา บารเ์ซโลน่า)  

10 วัน 7 คนื 
เดนิทาง พฤศจกิายน 62 

ราคาเพียง 55,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ  

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – แฟรงคเ์ฟิรต์ – ลสิบอน – หอคอยเบเลง็ – มหาวิหารเจอโรนิโม 

วนัท่ี 3. ลสิบอน – แหลมโรกา – ซินทรา – ฟาติมา – โกอิมบรา    
วนัท่ี 4. โกอิมบรา – ปอรโ์ต ้– ซาลามงักา 

วนัท่ี 5. ซาลามงักา – เซอโกเบีย – มาดรดิ – พระราชวงัหลวง 

วนัท่ี 6. มาดรดิ – โทเลโด – มหาวิหารแหง่โทเลโด – พลาซา่ มายอร ์– ชมโชวร์ะบ าฟลามินโก ้  
วนัท่ี 7. มาดรดิ – วาเลนเซีย  – มหาวิหารวาเลนเซีย 

วนัท่ี 8. วาเลนเซีย – บารเ์ซโลนา่       

วนัท่ี 9. บารเ์ซโลนา่ – เนินเขา Montjuïc – สนามคมัป์น ู– สนามบิน 

วนัท่ี 10. กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ  
20.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 4 เคานเ์ตอร ์G สายการบิน 

ลูฟตฮั์นซ่า โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
23.50 น. ออกเดินทางสูแ่ฟรงกเ์ฟิรต์ โดยสายการบินลูฟตฮั์นซ่า เที่ยวบินที่ LH 773 

***กรุ๊ปออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 23.00 น.*** 

วันที ่2 
กรุงเทพฯ – แฟรงคเ์ฟิรต์ – ลิสบอน – หอคอยเบเล็ง – มหาวิหารเจอโรนิ
โม 

06.00 น. ถึงสนามบินแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี รอเปลี่ยนเครื่อง 
09.15 น. ออกเดินทางไปยงักรุงลสิบอนดว้ยเท่ียวบิน LH 1166 

*** กรุ๊ปออกเดินทางวันที่ 03-12 ธ.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 13.15 และเดินทางถึงเวลา 15.20 น. 
เที่ยวบินที่ LH 1168*** 

11.20 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ถึงสนามบินลิสบอน ประเทศโปรตุเกส (Portugal) (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง) ผ่านขัน้ตอน
การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านถ่ายภาพกับอนุสาวรียด์ิสคัฟเวอร่ีสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1960 เพื่อ
ฉลองการครบ 500 ปี แห่งการสิน้พระชนมข์องเจา้ชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์ แวะถ่ายรูปกับหอคอยเบเล็ง 
(Belem Tower) เดิมสรา้งไวก้ลางน า้เพื่อเป็นป้อมรกัษาการณด์ูแลการเดินเรือเขา้ออก เป็นจุดเริ่มตน้ของการ
เดินเรือออกไปส ารวจ และคน้พบโลกของ วาสโก ดากามา นกัเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรม
แบบมานเูอลไลนท่ี์สวยงาม น าเข้าชมมหาวิหารเจอโร นิโม (Jeronimos Monastry) ท่ีสรา้งขึน้เพื่อเป็นเกียรติ
แก่ วาสโกดากามา ท่ีเดินทางสู่อินเดียเป็นผลส าเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอันเยี่ยมยอดของงาน
สถาปัตยกรรมที่เรยีกกนัวา่มานูเอลไลน ์(Manueline) ใชเ้วลาก่อสรา้งทัง้สิน้ถึง 70 ปี จึงแลว้เสร็จสมบูรณ ์และ
ได้รับการรับรองจากองคก์ารยูเนสโก้ว่าให้เป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage) 
*** กรุ๊ปออกเดินทางวันที่ 14-22 ม.ค. 62 เดินทางถึงเวลา 11.15 น.*** 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MERCURE LISBOA ALMADA หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่3 ลิสบอน – แหลมโรกา – ซินทรา – ฟาตมิา – โกอิมบรา    
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้พาทา่นเดินทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดท่ีเป็นปลายดา้นตะวนัตกสดุของทวีปยุโรป ซึ่งท่าน
สามารถซือ้ใบประกาศนียบตัร (Certificate) เป็นท่ีระลกึในการมาเยือน ณ ท่ีแหง่นี ้จากนัน้เดินทางสูเ่มืองซินทรา 
(Sintra) อีกหนึ่งเมืองตากอากาศยอดนิยมของนกัท่องเท่ียว เป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัท่ีสวยงามท่ีไดร้บัการรบัรอง
จากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ความรม่รื่นของเขตอุทยานเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจในวนัหยุดของชาวเมือง 
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เป็นอีกเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมที่คอ่นขา้งมีความโดดเดน่ของแควน้แกรนดล์สิบอน ประเทศโปรตเุกส  
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย น าทา่นเดินทางสูเ่มืองฟาติมา (Fatima) ซงึเป็นอีกเมืองหนึ่งท่ีมีความส าคญัของคริสตศ์าสนิกชน น าท่านเขา้ชม
โบสถแ์ม่พระฟาติมา (The Lady of Fatima Basilica) ซึ่งเป็นโบสถโ์รมันคาทอลิก ก่อสรา้งในปี 1928 – 1953 
ชมรูปป้ันพระแม่มารี ท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นหนึ่งในหลายเสน้ทางของคริสตศ์าสนิกชนในการแสวงบุญ ท่ีมี
ความเช่ือวา่พระแม่มารีไดเ้คยปรากฏตวัใหเ้ด็กนอ้ย 3 คนไดเ้ห็นเป็นครัง้แรกท่ีแอบหลบภยัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 
และไดบ้อกกบัเด็กทัง้สามคนถึงเหตุผลท่ีพระองคล์งมาจากสวรรค ์เพื่อใหล้เูซีย ไดบ้นัทึกไวถ้ึงค าท านายและค า
สอนของพระแม่มารี ซึ่งเหตุการณต์่างๆท่ีลเูซียไดบ้นัทึกไวก็้ลว้นเป็นความจริงท่ีปรากฏขึน้มาภายหลงั น าท่าน
เดินทางสูเ่มืองโกอิมบรา (Coimbra) อีกเมืองหนึ่งท่ีส  าคญัของโปรตเุกส ตัง้อยูบ่นเนินเขาเหนือแม่น ้ามอนเดโก 
(Mondego) ซึ่งสมยัถกูปกครองโดยอาณาจักรโรมันไดร้บัการเรียกขานว่า เอมีเนียม และไดถู้กยึดครองโดยชาว
แขกมัวร ์ในปี ค.ศ.711 และเป็นเมืองท่ีเช่ือมการคา้ระหว่างชาวคริสต์ทางเหนือและชาวมุสลิมทางใต ้จนในปี 
ค.ศ.1064 กษัตริย์เฟอร์ดินัลท่ี 1 แห่งลีออน ได้รบชนะแขกมัวร ์และปลดปล่อยเมืองโกอิมบรา น าชม
มหาวิทยาลัยโกอิมบรา(Coimbra University) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก ก่อตัง้ในปี 
ค.ศ.1290 แตก็่ถกูเปลี่ยนเป็นพระราชวังหลวง (Coimbra Royal Palace) โดยกษัตรยิ ์คิงสจ์อหน์ท่ี 3 ในปี ค.ศ.
1537 ซึ่งยงัคงศิลปะสไตลบ์ารอ็คท่ีสวยงาม   

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TRYP หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 โกอิมบรา – ปอรโ์ต้ – ซาลามังกา    
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองปอรโ์ต้ (Porto) ทางเหนือของประเทศโปรตุเกส เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงถึง “ไวนป์อร์
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โต”้ ซึ่งเป็นแหลง่ไวนช์ัน้ดีของคนท่ีมีรสนิยมในการด่ืมไวน ์และเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดบัสองและตัง้อยู่ริมแม่น า้
โดรู และเมืองนีย้งัไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก ้ในปี ค.ศ.1996 อีกดว้ย น าท่านชมเมืองมรดก
โลกปอรโ์ต ้ชมย่านจัตุรัสกลางเมือง Praça dos Liberdade ประกอบดว้ยอาคารสวยงามท่ีเป็นท่ีท าการของ
ธนาคารและโรงแรม และศาลาว่าการเมือง ชมสถานีรถไฟ São Bento ซึ่งภายในมีการตกแต่งดว้ยกระเบือ้ง
เขียนสท่ีีมีลวดลายสนี า้เงิน ท่ีเลา่เรื่องราวของชาวโปรตเุกส แวะถ่ายรูปกับโบสถ ์Sé de Porto ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของ
เมือง อายกุวา่พนัปี โบสถแ์หง่นีเ้ป็นท่ีจดังานอภิเษกสมรสของกษัตริย ์João ท่ี 1 บิดาของเจา้ชายเฮนรี่ ผูบุ้กเบิก
การเดินเรอือนัยิ่งใหญ่ของโปรตเุกส สรา้งอยูบ่นเนินท่ีสามารถมองเห็นทิวทศันข์องเมือง 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่เมืองซาลามังกา (Salamanca) ในแควน้คาสตีลและเลออน ทางภาคตะวนัตก

ของประเทศสเปน (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 6 ชั่วโมงในวนัท่ี 29 ตุลาคม 
2560) ตัง้อยู่บนท่ีราบสงูริมแม่น า้ตอรเ์มส เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัเน่ืองจากเป็นศูนยก์ลางของการคา้ขายใน
สมยัโรมนัเรอืงอ านาจ ปัจจุบนัเมืองนีไ้ดร้บัขึน้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ้ในปี ค.ศ. 1988 น าท่านสู่พลาซ่า มา
ยอร ์(La Plaza Mayor) ศนูยก์ลางของเมืองท่ีสรา้งโดยศิลปะสไตลบ์าร็อค ท่ีเป็นเอกลกัษณข์องความร  ่ารวยใน
ยคุศตวรรษท่ี 16 -18 อิสระใหท้า่นไดเ้ดินเลน่ชมเมืองตามอธัยาศยั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก DONA BRIGIDA หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 ซาลามังกา – เซอโกเบีย – มาดริด – พระราชวังหลวง     
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองทอ่งเท่ียวอีกเมืองหนึ่งของสเปน องคก์าร UNESCO ยงัไดข้ึน้
ทะเบียนใหเ้มืองนีเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985 ชมรางส่งน ้าโรมัน (Acueducto de Segovia) ท่ีสรา้งขึน้ตัง้แต่
ศตวรรษท่ี 1 โดยไม่มีการใชก้าวหรอืวสัดเุช่ือมหินแตล่ะกอ้นแตอ่ยา่งใด จึงไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นสิ่งก่อสรา้งทาง
วิศวกรรมโดยชาวโรมันท่ีส  าคัญท่ีสดุของสเปน และยงัมีสภาพสมบูรณ์ท่ีสุดอีกดว้ย รางส่งน า้ประกอบขึน้จาก
หินแกรนิตกวา่ 25,000 กอ้น มีความยาว 818 เมตร มีโคง้ 170 โคง้ จุดท่ีสงูท่ีสดุสงูถึง 29 เมตร จุดเริ่มตน้ของราง
สง่น า้นี ้เริ่มตัง้แตน่อกเมือง แลว้ล  าเลยีงสง่น า้เขา้มาในเมือง รางสง่น า้แห่งนีถื้อไดว้่าเป็นสญัลกัษณข์องเมืองเซอ
โกเบีย และเป็นไฮไลทห์ลกัของเมือง น าทา่นเดินเลน่ในเขตเมืองเก่า ซึ่งเต็มไปดว้ยสนิคา้นานาชนิดตลอดสองขา้ง
ทาง 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (หมูหันสเปน) 
บ่าย จากนัน้น าทา่นเดินทางสู่กรุงมาดริด (Madrid)  เมืองหลวงของประเทศสเปน ตัง้อยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ใน

ระดบัความสงู 650 เมตร เป็นมหานครอันทนัสมัยล  า้ยุค ท่ีซึ่งกษัตริยฟิ์ลลิปท่ี 2 ไดท้รงยา้ยท่ีประทบัจากเมือง
โทเลโดมาท่ีน่ี และประกาศใหม้าดรดิเป็นเมืองหลวงใหม่ ยกเวน้ในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมืองมาดริด
ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสดุแห่งหนึ่งในโลก และสงูสดุแห่งหนึ่งในยุโรป น าท่านเขา้ชม พระราชวังหลวง 
(Royal Palace) ซึ่งตัง้อยูบ่นเนินเขารมิฝ่ังแม่น า้แมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่าอลงัการไม่แพพ้ระราชวงัใดในทวีป
ยโุรป พระราชวงัหลวงแห่งนีถู้กสรา้งในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหินทัง้หลงัในสไตลบ์าโรค โดยการผสมผสานระหว่าง
ศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลยีน ประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆกวา่ 2,830 หอ้ง ซึ่งนอกจากจะมีการตกแตง่อยา่งงดงาม
แลว้ ยังเป็นคลงัเก็บภาพเขียนชิน้ส  าคัญท่ีวาดโดยศิลปินในยุคนัน้ รวมทัง้สิ่งของมีค่าต่างๆอาทิ พัดโบราณ , 
นาฬิกา, หนงัสอื, เครื่องใช,้ อาวุธ (หากไม่สามารถเข้าชมพระราชวังหลวงมาดริดได้ เนืองจากมีพระราช
พิธีภายในหรือตั๋วเต็ม ทางบริษัทขอน าท่านชม Royal Palace of Aranjuez เป็นการทดแทน) จากนัน้น า
ทา่นชมอุทยานหลวงท่ีมีการเปลี่ยนพนัธุ์ไมทุ้กฤดูกาล ชมอนุสาวรียเ์ซอรแ์วนเตส กวีเอกชาวสเปนท่ีตัง้อยู่เหนือ
อนสุาวรยีด์อนกิโฆเตใ้นสวนสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก PRAGA MADRID หรือเทียบเท่า 
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วันที ่6 
มาดริด – โทเลโด – มหาวิหารแห่งโทเลโด – พลาซ่า มายอร ์– ชมโชว์
ระบ าฟลามินโก้   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองโทเลโด (Toledo)  เมืองแหง่นีต้ัง้อยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน องคก์ารยูเนสโกได้

ประกาศใหเ้มืองนีเ้ป็นแหลง่มรดกโลกอีกดว้ย มีทศันีภาพท่ีสวยงาม เน่ืองจากมีแม่น  า้เทกสั ไหลผา่นเมือง น าท่าน
เขา้ชมมหาวิหารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) เน่ืองจากเป็นวิหารท่ีใหญ่เป็นอันดบั 2 ของสเปน รองจาก
วิหารเมืองเซบีญ่า ท่ีสรา้งตัง้แต่ศตวรรษท่ี 13  ความงดงามอลงัการสไตลโ์กธิก ภายในมหาวิหารมีการตกแต่ง
อยา่งงดงามวิจิตรดว้ยไมแ้กะสลกัและภาพสลกัหินอ่อน 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าทา่นเดินกลบัสูก่รุงมาดริด  เพื่อน าทา่นสู ่พลาซ่า มายอร ์(Plaza Mayor of Madrid) ใกลเ้ขตปูเอตา้

เดลซอล หรอืประตพูระอาทิตย ์ซึ่งเป็นจตรุสัใจกลางเมือง นบัเป็นจุดนบักิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรท่ีศูนย)์ 
และยังเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตดิ้นและรถเมลท์ุกสาย นอกจากนีย้ังเป็นจุดตัดของถนนสายส าคัญของเมืองท่ี
หนาแน่นดว้ยรา้นคา้และหา้งสรรพสินคา้ใหญ่มากมาย น าท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปป้ันหมีเกาะต้นเชอร่ี (The 

bear and the cherry tree in Madrid) อนัเป็นสญัลกัษณส์  าคญัอีกแหง่ของกรุงมาดรดิ 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร อาหารพืน้เมือง  
 พร้อมชมโชว ์ระบ า  ฟลามิงโก ศลิปะระบ าสเปน หน่ึงในการแสดงทีขึ่น้ช่ือลือชาไปทั่วโลกทั้งท่วงท่า

การร่ายร าประกอบเสียงดนตรีที่เร้าใจสนุกสนาน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก PRAGA MADRID หรือเทียบเท่า 

วันที ่7 มาดริด – วาเลนเซีย  – มหาวิหารวาเลนเซีย   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองวาเลนเซีย (Valencia) เมืองหลวงของแควน้บาเลนเซีย แควน้ปกครองตนเองท่ีตัง้อยู่ทาง
ตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศสเปน ตัง้อยูบ่นฝ่ังแม่น  า้ตเูรยี (Turia River) เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดบัท่ี 3 
ของประเทศสเปน และยงัเป็นท่ีตัง้ของสโมสรฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียงคือ สโมสรฟุตบอลวาเลนเซีย ชมย่านใจกลาง
จตัรุสัเมืองเก่า ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของศาลากลาง, ท่ีท  าการไปรษณีย,์ รา้นคา้, สนามสูว้วักระทิง 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง  
 น าทา่นชมยา่นใจกลางจตัรุสัเมืองเก่า ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของศาลากลาง, ท่ีท  าการไปรษณีย,์ รา้นคา้, สนามสูว้วักระทิง 

น าทา่นถ่ายรูปกบัมหาวิหารวาเลนเซีย หรือ มหาวิหารซานตามาเรียแห่งวาเลนเซีย (Catedral de Santa 

Maria de Valencia) มหาวิหารท่ีตัง้อยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่า สรา้งขึน้ในสไตลผ์สมผสานอาทิ โกธิค , นีโอ
คลาสสกิ, บารอ็ค และอ่ืนๆ ดา้นขา้งจะเป็น หอระฆงัเอล มิกูเลต (El Miguelete) ท่ีถกูสรา้งขึน้ในช่วงระหว่างปี 
1381 และสิน้สุดในปี 1429 และติดกันเป็นโบสถ์แม่พระ นักบุญอุปถัมถ์ประจ าเมือง ตลอดสองข้างทางมี
ภตัตาคาร, บาร,์ รา้นกาแฟ และรา้นขายของท่ีระลึกมากมาย จากนัน้น าชมเขตเมืองใหม่ท่ีตัง้ของท่าเรือเป็น
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โครงการท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุในเมือง ประกอบไปดว้ย โรงภาพยนตร ,์ โรงศิลปะการแสดง, พิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตรแ์ละ
อุทยานสมทุรภมิูศาสตร ์

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร อาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TRYP VALENCIA AZAFATA หรือเทียบเท่า 

วันที ่8 วาเลนเซีย – บารเ์ซโลน่า       
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางเลาะเลยีบชายฝ่ังทะเล กอสตา เดล อะซาร ์(Costa del Azahar) หรือ ชายฝ่ังดอกสม้บาน ตัง้
ช่ือตามสวนสม้ท่ีปลกูทั่วท่ีราบชายฝ่ังและสง่กลิ่นหอม หวานในฤดใูบไมผ้ล ิผา่นเมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงแถบ
เมดิเตอรเ์รเนียน จนเขา้สู่เมืองบารเ์ซโลน่า (Barcelona) นครใหญ่แห่งคาตาลนัยา และเมืองส  าคัญอันดบั 2 
ของสเปน 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย 

 
 
 

 

น าท่านเขา้ชมภายในโบสถซ์ากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia)  โบสถศ์กัด์ิสิทธ์ิสญัลกัษณข์องเมือง 
โดยฝีมือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี สถาปนิกชาวคาตาลนั เป็นผลงานท่ีเรียกว่า โมเดิรน์นิสโม เป็นงาน
ศิลปะเฉพาะถ่ินและเป็นอารต์นโูวท่ีมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั โดยเริ่มสรา้งตัง้แตปี่ 1882 แมก้ระทัง้จนถึงปัจจุบนัก็ยงั
สรา้งไม่แลว้เสรจ๊ ถึงกระนัน้องคก์ารยเูนสโก ้ก็ไดจ้ดัใหเ้ป็นมรดกโลก โดยมหาวิหารมีลกัษณะสถาปัตยกรรมโดด
เดน่แปลกตาไม่เหมือนท่ีใดในโลก น าท่านเขา้ชมปารค์ กูเอล (Parque Guell) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีโชว์
ผลงานอนัโดดเดน่ทางดา้นสถาปัตยกรรมของอนัตอนี เกาดี สิ่งปลกูสรา้งตา่ง ๆ ท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยความรม่รื่นของ
ตน้ไม ้ดว้ยรูปแบบของสถาปัตยกรรมงานกระเบือ้งท่ีเนน้รูปทรงธรรมชาติในสสีนัท่ีตดักนั ดโูดดเดน่ แปลกตา และ
เป็นเอกลกัษณอ์ยา่งมาก ซึ่งไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FRONTAIR CONGRESS BARCELONA หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่9 บารเ์ซโลน่า – เนินเขา Montjuïc – สนามคัมป์นู – สนามบิน   
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเดินทางกลบัเขา้สูต่วัเมือง เพื่อน าทา่นขึน้สูจุ่ดชมวิวของเมืองท่ีเนินเขา Montjuïc เป็นเนินเขาใน
บารเ์ซโลนา่ท่ีมีทศันียภาพอนังดงามทางดา้นตะวนัออกของเนินเขายงัมีหนา้ผาสงูชนัซึ่งท าหนา้ท่ีเป็นดั่งก าแพง
เมือง สว่นดา้นบนเป็นท่ีตัง้ของปอ้มปราการหลายแหง่ จากนัน้น าทา่นเดินทางสู่สนามฟุตบอลของสโมสรบาร์
เซโลน่า สนามคัมป์นู (Camp Nou) ท่ีมีขนาดใหญ่มาก โดยมีความจุผูเ้ขา้ชมไดถ้ึงเกือบ 99,000 คน มีเวลาให้
ทา่นไดถ้่ายรูปดา้นนอก พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของท่ี MEGA STORE ของทีมบารเ์ซโลนา่ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
13.30 น. น าเดินทางสูส่นามบินบารเ์ซโลน่า เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซือ้สินคา้จาก

รา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 
16.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินลูฟตฮั์นซ่า เที่ยวบินที่ LH 1129 

19.00 น. ถึงสนามบินแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี รอเปลี่ยนเครื่อง 
22.00 น. ออกเดินทางตอ่ไปยงักรุงเทพฯ โดยสายการบินลูฟตฮั์นซ่า เที่ยวบินที่ LH 772 

วันที ่10 กรุงเทพฯ 
  

14.40 น. ถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัดิภาพ   
***กรุ๊ปออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 63 เดินทางถึงเวลา 14.10 น.*** 

 

**************************************************************************************************************************************************************** 
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อัตราค่าบริการ โปรตุเกส สเปน (โกอิมบรา ปอรโ์ต้ ซาลามังกา บารเ์ซโลน่า)   
10 วัน 7 คืน โดยสารการบนิลูฟตฮ์ันซ่า (LH) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที ่11-20 พ.ย. 62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 39,900.- 7,500.- 

วันที ่03-12 ธ.ค. 62 56,900.- 56,900.- 56,900.- 39,900.- 7,500.- 

วันที ่14-23 ม.ค. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 39,900.- 7,500.- 

วันที ่02-11 ก.พ. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 39,900.- 7,500.- 

วันที ่07-16 พ.ค. 63 57,900.- 57,900.- 57,900.- 41,900.- 8,500.- 

วันที ่13-22 พ.ค. 63 57,900.- 57,900.- 57,900.- 41,900.- 8,500.- 

วันที ่04-13 มิ.ย. 63 57,900.- 57,900.- 57,900.- 41,900.- 8,500.- 

วันที ่15-24 มิ.ย. 63 57,900.- 57,900.- 57,900.- 41,900.- 8,500.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิก
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ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศสเปน (ผูย่ื้นวีซ่าช าระเงินตรงกับศนูยย่ื์นวีซ่าในวนัย่ืนจ านวนเงินโดยประมาณ 3,500 

บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (20 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 ยโูร) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
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ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 
หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 
 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต  ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดนิทาง ตอ้งเหลือวา่งส  าหรบัตดิวีซ่าไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
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1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกัน 
 
 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สเปน)  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ  

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ BLS International 

เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 
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ในวนัยืน่วซีา่ หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

                                                                                        

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                    

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน

หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป 

สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝาก

หรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 30 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมี

ครบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 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 ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกันกบับัญชอีอมทรัพยใ์นขอ้ 3.1 

3.4 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.4. 1ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ฉบับภาษาอังกฤษ โดย

ระบชุือ่เจา้ของบัญช ี (บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และ

บคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้ (ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

กรณุายืน่ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 30 วัน 
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หลังจากธนาคารออกให ้  

     3.4.2ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืนของบุคคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย และตอ้ง

เป็นบญัชเีดยีวกนั กบัทีอ่อก BANK GUARANTEE 

     3.4.3. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

     3.4.4.ตอ้งใชสู้ตบิตัรเทา่นัน้ ในกรณีเป็น พอ่ แม ่ ลกู เพือ่เชือ่มโยงความสมัพันธร์ะหวา่งผูอ้อก

คา่ใชจ้า่ยใหแ้ละผูเ้ดนิทาง ไมว่า่จะอายเุทา่ไหรก็่ตาม หรอืใชท้ะเบยีนสมรสในกรณีสาม-ีภรรยา ที่

แตง่งานจดทะเบยีน  

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น 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, วันเริม่ท างาน  

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

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

คา่ใชจ้า่ยให)้ 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปีบรบิูรณ์ ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน
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หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางไปกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 
แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสเปน 

 
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
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. สญัชาตปัิจจบุัน ...........................สัญชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน……….………….…….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 
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  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

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

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)......................................... 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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