
 

 
 
 

 

 
เยือนเส้นทางแห่งเมืองมรดกโลก โปรตุเกส – สเปน เดนิทางโดย สายการบินลุฟต์ฮันซ่า 

ชมเมืองลิสบอน เมืองหลวงแห่งประเทศโปรตุเกส  
ชมมหาวิทยาลัยโกอิมบรา อดีตมหาวทิยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

เข้าชม พระราชวังหลวง แห่งกรุงมาดริด ประเทศสเปน 
ถ่ายรูปกับมหาวิหารวาเลนเซีย หรือ มหาวิหารซานตามาเรียแห่งวาเลนเซีย  

 แวะเที่ยวชมสนามฟุตบอลคัมป์น ูของสโมสรบาร์เซโลน่า 



 

 
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินลุฟต์ฮัน               
  ซ่า โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้กับท่าน   
23.00 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินลุฟต์ฮันซ่า เท่ียวบินท่ี LH 773  

 
06.00 น. ถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เพื่อรอเปลี่ยนเท่ียวบิน  
09.15 น. ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินลุฟต์ฮันซ่า เท่ียวบินท่ี LH1166  
11.15 น. ถึงสนามบินลิสบอน ประเทศโปรตุเกส (PORTUGAL) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) ผ่าน                    
  ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร   
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
  น ำท่ำน ถ่ายภาพกับอนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอร่ี สร้ำงขึ้นในปี ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองกำรครบ 500 ปี แห่งกำร            
  สิ้นพระชนม์ของเจ้ำชำยเฮนร่ี เดอะเนวิเกเตอร์ แวะถ่ายรูปกับหอคอยเบเล็ง (BELEM TOWER) เดิม                
  สร้ำงไว้กลำงน้ ำเพื่อเป็นป้อมรักษำกำรณ์ดูแลกำรเดินเรือเข้ำออก เป็นจุดเร่ิมต้นของกำรเดินเรือออกไป            
  และค้นพบโลกของ วำสโก ดำกำมำ นักเดินเรือชำวโปรตุเกส เป็นอีกหนึ่งสถำปัตยกรรมแบบมำนูเอล          
  ไลน์ที่สวยงำม เข้ำชม มหาวิหารเจอโร นิโม (JERONIMOS MONASTRY) ที่สร้ำงขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ 
  วำสโกดำกำมำ ที่เดินทำงสู่อินเดียเป็นผลส ำเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงำนอันเยี่ยมยอดของงำน             
  สถำปัตยกรรมที่เรียกกันว่ำมำนูเอลไลน์ (MANUELINE) ใช้เวลำก่อสร้ำงทั้งสิ้นถึง 70 ปี จึงแล้วเสร็จ              
  สมบูรณ์ และได้รับกำรรับรองจำกองค์กำรยูเนสโก้ว่ำให้เป็นมรดกโลก  

 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
  น าเข้าสู่ที่พัก ณ SANA METROPOLITAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สอง   แฟรงเฟิร์ต – ลิสบอน (โปรตุเกส) – อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ - ถ่ายรูปกับหอคอยเบเล็ง -                
 มหาวิหารเจอโร นิโม 

วันแรก  กรุงเทพฯ – แฟรงเฟิร์ต 



 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จำกนั้นพำท่ำนเดินทำงชม แหลมโรกา (CAPO DA ROCA) จุดที่เป็นปลำยด้ำนตะวันตกสุดของทวีป              
  ยุโรป ซึ่งท่ำนสำมำรถซื้อใบประกำศนียบัตรเป็นที่ระลึกในกำรมำเยือน ณ ที่แห่งนี้ จำกนั้นเดินทำงสู่               
  เมืองซินทรา (SINTRA) อีกหนึ่งเมืองตำกอำกำศยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เป็นที่ตั้งของพระรำชวังที่             
  สวยงำมที่ได้รับกำรรับรองจำกองค์กำรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก ควำมร่มร่ืนของเขตอุทยำนเป็นที่               
  พักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดของชำวเมือง เป็นอีกเมืองที่มีสถำปัตยกรรมที่ค่อนข้ำงมีควำมโดดเด่นของ             
  แคว้นแกรนด์ลิสบอน ประเทศโปรตุเกส   
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
  น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองฟาติมา ซึงเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีควำมส ำคัญของคริสต์ศำสนิกชน น ำท่ำนเข้ำชม                
  โบสถ์แม่พระฟาติมา (THE LADY OF FATIMA BASILICA) ซึ่งเป็นโบสถ์โรมันคำทอลิก ก่อสร้ำงใน
  ปี  1928 – 1953 ชม รูปปั้ นพระแม่มำรี  ที่ มี ควำมศักดิ์สิ ทธิ์ และ เป็นหนึ่ งในหลำยเส้นทำงของ                               
  คริสต์ศำสนิกชนในกำรแสวงบุญ ที่มีควำมเชื่อว่ำพระแม่มำรีได้เคยปรำกฏตัวให้เด็กน้อย 3 คนได้เห็น            
  เป็นคร้ังแรกที่แอบหลบภัยสงครำมโลกคร้ังที่ 1 และได้บอกกับเด็กทั้งสำมคนถึงเหตุผลที่พระองค์ลงมำ 
  จำกสวรรค์ เพื่อให้ลูเซีย ได้บันทึกไว้ถึงค ำท ำนำยและค ำสอนของพระแม่มำรี ซึ่งเหตุกำรณ์ต่ำงๆที่ลูเซีย          
  ได้บันทึกไว้ก็ล้วนเป็นควำมจริงที่ปรำกฏขึ้นมำภำยหลัง น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโกอิมบรา (COIMBRA) 
  อีกเมืองหนึ่งที่ส ำคัญของโปรตุเกส ตั้งอยู่บนเนินเขำเหนือแม่น้ ำมอนเดโก (MONDEGO) ซึ่งสมัยถูก            
  ปกครองโดยอำณำจักรโรมันได้รับกำรเรียกขำนว่ำ เอมีเนียม และได้ถูกยึดครองโดยชำวแขกมัวร์ ในปี            
  ค.ศ.711 และเป็นเมืองที่เชื่อมกำรค้ำระหว่ำงชำวคริสต์ทำงเหนือและชำวมุสลิมทำงใต้ จนในปี ค.ศ.1064 
  กษัตริย์เฟอร์ดินัลที่ 1 แห่งลีออน ได้รบชนะแขกมัวร์และปลดปล่อยเมืองโกอิมบรำ น ำชม มหาวิทยาลัย 
  โกอิมบรา (COIMBRA UNIVERSITY) ซึ่งเป็นมหำวิทยำลัยที่เก่ำแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ก่อตั้งในปี 
  ค.ศ.1290 แต่ก็ถูกเปลี่ยนเป็นพระรำชวังหลวง (COIMBRA ROYAL PALACE) โดยกษัตริย์ คิงส์จอห์นที่ 
  3 ในปี ค.ศ.1537 ซึ่งยังคงศิลปะสไตล์บำร็อคที่สวยงำม 

  
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
  น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ TRYP COIMBRA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม แหลมโรกา – เมืองซินทรา – เมืองฟาติมา – โบสถ์แม่พระฟาติมา – มหาวิทยาลัยโกอิมบรา 



 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองปอร์โต้ (PORTO) ทำงเหนือของประเทศโปรตุเกส เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงถึง 
  “ไวน์ปอร์โต้” ซึ่งเป็นแหล่งไวน์ชั้นดีของคนที่มีรสนิยมในกำรดื่มไวน์ และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ           
  สองและตั้งอยู่ริมแม่น้ ำโดรู และเมืองนี้ยังได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้ ในปี ค.ศ.               
  1996 อี ก ด้ ว ย  น ำท่ ำน ชม เมื อ งม รดก โลกป อ ร์โต้  ช ม ย่ ำน จั ตุ รั ส กล าง เมื อ ง  PRAÇA DOS                                    
  LIBERDADE ประกอบด้วยอำคำรสวยงำมที่ เป็นที่ท ำกำรของธนำคำรและโรงแรม และศำลำว่ำ                  
  กำรเมืองชม สถานีรถไฟ SÃO BENTO ซึ่งภำยในมีกำรตกแต่งด้วยกระเบื้องเขียนสีที่มีลวดลำยสีน้ ำเงิน 
  ที่เล่ำเร่ืองรำวของชำวโปรตุเกส แวะถ่ายรูปกับโบสถ์ SÉ DE PORTO ที่เก่ำแก่ที่สุดของเมือง อำยุกว่ำพัน
  ปี โบสถ์แห่งนี้เป็นที่จัดงำนอภิเษกสมรสของกษัตริย์ JOÃO ที่ 1 บิดำของเจ้ำชำยเฮนร่ี ผู้บุกเบิกกำร                  
  เดินเรืออันยิ่งใหญ่ของโปรตุเกส สร้ำงอยู่บนเนินที่สำมำรถมองเห็นทิวทัศน์ของเมือง 

  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
  จำกนั้นเดินทำงข้ำมพรมแดนสู่ เมืองซาลามังกา (SALAMANCA) ในแคว้นคำสตีลและเลออน ทำงภำค             
  ตะวันตกของประเทศสเปน ตั้งอยู่บนที่รำบสูงริมแม่น้ ำตอร์เมส เป็นเมืองที่มีควำมส ำคัญเนื่องจำกเป็น              
  ศูนย์กลำงของกำรค้ำขำยในสมัยโรมันเรืองอ ำนำจ ปัจจุบันเมืองนี้ ได้รับขึ้นเป็นมรดกโลกจำกยูเนสโก้                
  ในปี ค.ศ. 1988 น ำท่ำนสู่ พลาซ่า มายอร์ (LA PLAZA MAYOR) ศูนย์กลำงของเมืองที่สร้ำงโดยศิลปะ            
  สไตล์บำร็อค ที่เป็นเอกลักษณ์ของควำมร่ ำรวยในยุคศตวรรษที่ 16 -18 อิสระให้ท่ำนได้เดินเล่นชมเมือง 
  ตำมอัธยำศัย  
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
  น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ GRAN HOTEL CORONA SOL หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่ เมืองปอร์โต้ – จัตุรัสกลางเมือง – สถานีรถไฟ SÃO BENTO – ถ่ายรูปกับโบสถ์ SÉ DE 
PORTO – พลาซ่า มายอร์ 



 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  หลังทำนอำหำรเรียบร้อยเดินทำงสู่ เมืองเซอโกเบีย (SEGOVIA) เมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งของสเปน            
  องค์กำร UNESCO ยังได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองนี้ เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985 ชม  รางส่งน้ าโรมัน                 
  (ACUEDUCTO DE  SEGOVIA) ที่สร้ำงขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 โดยไม่มีกำรใช้กำวหรือวัสดุเชื่อมหิน            
  แต่ละก้อนแต่อย่ำงใด จึงได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นสิ่งก่อสร้ำงทำงวิศวกรรมโดยชำวโรมันที่ส ำคัญที่สุดของ
  สเปน และยังมีสภำพสมบูรณ์ที่สุดอีกด้วย รำงส่งน้ ำประกอบขึ้นจำกหินแกรนิตกว่ำ 25,000 ก้อน มีควำม
  ยำว 818 เมตร มีโค้ง 170 โค้ง จุดที่สูงที่สุดสูงถึง 29 เมตร จุดเร่ิมต้นของรำงส่งน้ ำนี้ เร่ิมตั้งแต่นอกเมือง           
  แล้วล ำเลียงส่งน้ ำเข้ำมำในเมือง รำงส่งน้ ำแห่งนี้ถือได้ว่ำเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซอโกเบีย และเป็น                  
  ไฮไลท์หลักของเมือง น ำท่ำนเดินเล่นในเขตเมืองเก่ำ ซึ่งเต็มไปด้วยสินค้ำนำนำชนิดตลอดสองข้ำงทำง  

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (หมูหันสเปน)  
  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงมาดริด (MADRID)  เมืองหลวงของประเทศสเปน ตั้งอยู่ใจกลำงแหลมไอ 
  บีเรียน ในระดับควำมสูง 650 เมตร เป็นมหำนครอันทันสมัยล้ ำยุค ที่ซึ่งกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ำ ยที่               
  ประทับจำกเมืองโทเลโดมำที่นี่ และประกำศให้มำดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ ยกเว้นในช่วงประมำณปี ค.ศ. 
  1601- 1607 เมืองมำดริดได้ชื่อว่ำเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก และสูงสุดแห่งหนึ่งใน             
  ยุโรป น ำท่ำนเข้ำชม พระราชวังหลวง (ROYAL PALACE) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขำริมฝั่งแม่น้ ำแมนซำนำ            
  เรส สวยงำมโอ่อ่ำอลังกำรไม่แพ้พระรำชวังใดในทวีปยุโรป พระรำชวังหลวงแห่งนี้ถูกสร้ำงในปี ค.ศ.                 
  1738   ด้วยหินทั้งหลังในสไตล์บำโรค โดยกำรผสมผสำนระหว่ำงศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิตำเลี ยน                           
  ประกอบด้วยห้องต่ำงๆกว่ำ 2,830 ห้อง ซึ่งนอกจำกจะมีกำรตกแต่งอย่ำงงดงำมแล้ว ยังเป็นคลังเก็บ                  
  ภำพเขียนชิ้นส ำคัญที่วำดโดยศิลปินในยุคนั้น รวมทั้งสิ่งของมีค่ำต่ำงๆอำทิ พัดโบรำณ , นำฬิกำ, หนังสือ, 

วันที่ห้า เมืองเซอโกเบีย – รางส่งน้ าโรมัน – กรุงมาดริด (ประเทศสเปน) – พระราชวังหลวง – อุทยาน
หลวง – อนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส 



 

  เคร่ืองใช้, อำวุธ จำกนั้นชม อุทยานหลวง ที่มีกำรเปลี่ยนพันธุ์ไม้ทุกฤดูกำล ชม อนุสาวรีย์เซอร์แวน                   
  เตส กวีเอกชำวสเปนที่ต้ังอยู่เหนืออนุสำวรีย์ดอนกิโฆเต้ในสวนสำธำรณะ  
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย  
  น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ HOLIDAY INN MADRID CALLE ALCALA หรือเทียบเท่า 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโทเลโด (TOLEDO)  เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ทำงภำคกลำงของประเทศสเปน องค์กำร                    
  ยูเนสโกได้ประกำศให้เมืองนี้เป็นแหล่งมรดกโลกอีกด้วย มีทัศนีภำพที่สวยงำม เน่ืองจำกมีแม่น้ ำเทกัส               
  ไหลผ่ำนเมือง น ำท่ำนเข้ำชม  มหาวิหารแห่งโทเลโด (TOLEDO CATHEDRAL) เน่ืองจำกเป็นวิหำรที่              
  ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสเปน รองจำกวิหำรเมืองเซบีญ่ำ ที่สร้ำงตั้งแต่ศตวรรษที่ 13  ควำมงดงำมอลังกำร 
  สไตล์โกธิก ภำยในมหำวิหำรมีกำรตกแต่งอย่ำงงดงำมวิจิตรด้วยไม้แกะสลักและภำพสลักหินอ่อน                     
  จำกนั้นน ำท่ำนเดินกลับสู่กรุงมำดริด  

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
  เพื่อน ำท่ำนสู่ พลาซ่า มายอร์ (PLAZA MAYOR OF MADRID) ใกล้เขตปูเอต้ำเดลซอล หรือประตูพระ             
  อำทิตย์ ซึ่งเป็นจตุรัสใจกลำงเมือง นับเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย์) และยังเป็น                
  ศูนย์กลำงรถไฟใต้ดินและรถเมล์ทุกสำย นอกจำกนี้ยังเป็นจุดตัดของถนนสำยส ำคัญของเมืองที่หนำแน่น
  ด้วยร้ำนค้ำและห้ำงสรรพสินค้ำใหญ่มำกมำย น ำท่ำน แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นหมีเกาะต้นเชอร่ี (THE                   
  BEAR  AND THE CHERRY TREE IN MADRID) อันเป็นสัญลักษณ์ส ำคัญอีกแห่งของกรุงมำดริด  
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
  พร้อมชม โชว์ระบ าฟลามิงโก ศิลปะระบ ำสเปน หนึ่งในกำรแสดงที่ขึ้นชื่อลือชำไปทั่วโลก ทั้งท่วงท่ำกำร
  ร่ำยร ำประกอบเสียงดนตรีที่เร้ำใจสนุกสนำน  

วันที่หก เมืองโทเลโด – มหาวิหารแห่งโทเลโด –  พลาซ่า มายอร์มาดริค –  แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นหมี
เกาะต้นเชอรี ่– โชว์ระบ าฟลามิงโก 



 

  น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ HOLIDAY INN MADRID CALLE ALCALA หรือเทียบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จำกนั้นเดินทำงสู่ เมืองวาเลนเซีย (VALENCIA) เมืองหลวงของแคว้นบำเลนเซีย แคว้นปกครองตนเองที่
  ตั้งอยู่ทำงตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสเปน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ ำตูเรีย (TURIA RIVER) เป็นเมืองที่มี                
  ขนำดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศสเปน และยังเป็นที่ตั้งของสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงคือ สโมสร            
  ฟุตบอลวำเลนเซีย ชมย่ำนใจกลำงจัตุรัสเมืองเก่ำ ซึ่งเป็นที่ตั้งของศำลำกลำง , ที่ท ำกำรไปรษณีย์, ร้ำนค้ำ,         
  สนำมสู้วัวกระทิง  

 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
  น ำท่ำนชมย่ำนใจกลำงจัตุรัสเมืองเก่ำ ซึ่งเป็นที่ตั้งของศำลำกลำง , ที่ท ำกำรไปรษณีย์, ร้ำนค้ำ, สนำมสู้วัว           
  กระทิง น ำท่ ำน  ถ่ายรูปกับมหาวิหารวาเลนเซีย หรือ มหาวิหารซานตามาเรียแห่งวาเลนเซีย                               
  (CATEDRAL DE SANTA MARIA DE VALENCIA) มหำวิหำรที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลำงเมืองเก่ำ สร้ำง
  ขึ้นในสไตล์ผสมผสำนอำทิ โกธิค, นีโอคลำสสิก, บำร็อค และอ่ืนๆ ด้ำนข้ำงจะเป็น หอระฆังเอล มิกูเลต 
  ที่ถูกสร้ำงขึ้นในช่วงระหว่ำงปี 1381 และสิ้นสุดในปี  1429 และติดกันเป็นโบสถ์แม่พระนักบุญอุปถัมถ์           
  ประจ ำเมือง ตลอดสองข้ำงทำงมีภัตตำคำร, บำร์, ร้ำนกำแฟ และร้ำนขำยของที่ระลึกมำกมำย จำกนั้นน ำ           
  ชม เขตเมืองใหม่ ที่ตั้งของท่ำเรือเป็นโครงกำรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมือง ประกอบไปด้วย โรงภำพยนตร์ ,                
  โรงศิลปะกำรแสดง, พิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์และอุทยำนสมุทรภูมิศำสตร์  
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
  น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ HOLIDAY INN VALENCIA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 

วันที่เจ็ด เมืองวาเลนเซีย – จัตุรัสเมือง – ถ่ายรูปกับมหาวิหารวาเลนเซีย – เขตเมืองใหม่ 



 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จำกนั้นเดินทำงเลำะเลียบชำยฝั่งทะเล กอสตา เดล อะซาร์ (COSTA DEL AZAHAR) หรือ ชำยฝั่งดอก           
  ส้มบำน ตั้งชื่อตำมสวนส้มที่ปลูกทั่วที่รำบชำยฝั่งและส่งกลิ่นหอม หวำนในฤดูใบไม้ผลิ ผ่ำนเมืองตำก                
  อำกำศที่มีชื่อเสียงแถบเมดิเตอร์เรเนียน จนเข้ำสู่ เมืองบาร์เซโลน่า (BARCELONA) นครใหญ่แห่งคำตำ 
  ลันยำ และเมืองส ำคัญอันดับ 2 ของสเปน น ำท่ำน ถ่ายภาพกับโบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย LA SAGRADA 
  FAMILIA  โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของเมือง โดยฝีมือกำรออกแบบของ อันตอนี เกำดี สถำปนิกชำว  
  คำตำลัน เป็นผลงำนที่เรียกว่ำ โมเดิร์นนิสโม เป็นงำนศิลปะเฉพำะถิ่นและเป็นอำร์ตนูโวที่มีเอกลักษณ์            
  เฉพำะตัว โดยเร่ิมสร้ำงตั้งแต่ปี 1882 แม้กระทั้งจนถึงปัจจุบันก็ยังสร้ำงไม่แล้วเสร็จ ถึงกระนั้นองค์กำร            
  ยูเนสโก้ ก็ได้จัดให้เป็นมรดกโลก โดยมหำวิหำรมีลักษณะสถำปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตำไม่เหมือนที่ใด
  ในโลก จำกนั้นเดินทำงสู่สนำมฟุตบอลของสโมสรบำร์เซโลน่ำ สนามคัมป์นู (CAMP NOU) ที่มีขนำด           
  ใหญ่มำก โดยมีควำมจุผู้เข้ำชมได้ถึงเกือบ 99,000 คน มีเวลำให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปคู่กับสนำมฟุตบอล พร้อม 
  ทั้งเลือกซื้อของที่ MEGA STORE ของทีมบำร์เซโลน่ำ  

 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น (ข้าวผัดสเปน)  
  จำกนั้นน ำท่ำนชม เมืองบาร์เซโลน่า เมืองที่โดดเด่นไปด้วยอำคำรสถำปัตยกรรมอันสวยงำมของยุคเรเนอ
  ซองส์ โดยเฉพำะผลงำน ของยอดสถำปนิกชำวสเปนิช อันโตนิโอ  เกำดิ (ANTONIO GAUDI) ผ่ำนชม          
  สถำนที่ส ำคัญๆอำทิ ศาลาว่าการเมืองบาร์เซโลน่า , ผ่านชมอาคาร CASA MILÀ ถูกสร้ำงขึ้นในปี                     
  1906 เป็นผลงำนชิ้นสุดท้ำยของ อันตอนี เกำดี จุดเด่นอยู่ที่ตัวอำคำรภำยนอกซึ่งมีลักษณะคล้ำยกับถ้ ำที่ถูก
  เจำะให้เป็นห้องหับต่ำง ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในตอนกลำงคืน แสงไฟที่เล็ดลอดออกทำงกระจกหน้ำต่ำง 
  ยังท ำให้อำคำรหลังนี้ดูสวยคลำสสิก, ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ CASA BATLLO จุดเด่นอยู่ที่ด้ำนนอกอำคำร           
  ซึ่งมีกำรตกแต่งอย่ำงสวยงำม ทั้งกำรวำดลวดลำยและรูปแบบของระเบียงดูที่คล้ำยกับปรำสำทในเทพ           
  นิยำย น ำท่ำนเดินเล่นบริเวณ ถนนลา รัมบลาส  (LA RAMBLAS) ถือเป็นถนนชื่อดังของเมืองบำร์เซโล 
  น่ำ นอกจำกจะสะอำดสะอ้ำนและมีต้นไม้คอยสร้ำงควำมร่มร่ืนให้ตลอดทำงแล้ว ยังมีร้ำนค้ำมำกมำย โดย
  ที่ปลำยสุดของถนนสำยนี้เป็นที่ตั้งของอนุสำวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส CHRISTOPHER COLUMBUS 
  ผู้ค้นพบทวีปอเมริกำในปี ค.ศ.1492     
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

วันที่แปด กอสตา เดล อะซาร์  – เมืองบาร์ เซโลน่ า  – ถ่ายภาพโบสถ์ซากราดาแฟมิ เลีย  – สนาม                              
ฟุตบอลสคัมป์นู – อาคาร CASA MILÀ –  พิพิธภัณฑ์ CASA BATLLO – ถนน ลา รัมบลาส          



 

  น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ ALIMARA BARCELONA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
13.00 น. น าเดินทางสู่สนามบินบาร์เซโลน่า เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (TAX REFUND) และเลือกซื้อ              
  สินค้าจากร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 
16.00 น. เดินทาง โดยสายการบินลุฟต์ฮันซ่า เท่ียวบินท่ี LH 1129     
18.10 น. ถึงสนามบินแฟรงเฟิร์ต เพื่อรอเปลี่ยนเคร่ือง  
22.15 น. ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินลุฟต์ฮันซ่า เท่ียวบินท่ี LH 772      

 
14.25 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ  
(ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจัดงาน 

TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองท่ีใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) 

 

อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง   11-20พ.ค. 2559 

   1-10, 6-15, 8 -17, 13-22, 15-24, 20-29, 22มิ.ย.-1ก.ค. 2559   
    อัตราค่าบริการ ราคา 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่ำน) รำคำท่ำนละ 65,900.- 

ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่ำน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 65,900.- 
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 7,500.- 

เด็ก (อำยุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่ำน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 65,900.- 
เด็ก (อำยุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่ำน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  
(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก) 

65,900.- 

ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ  21,000.- 

วันที่สิบ   แฟรงเฟิร์ต – กรุงเทพฯ    

วันที่เก้า   บาร์เซโลน่า – สนามบิน    



 

ในกรณีทีมีวีซ่าแล้วหรือด าเนินการยื่นวีซ่าเอง 3,200.- 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ 
(ราคาสามารถยืนยันได้กต็่อเม่ือท่ีนั่ง CONFIRM เท่านั้น) 

120,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ ากว่า 7 ป ีเข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 
        

อัตราค่าบริการนี้รวม      
 ค่ำตั๋วเคร่ืองบิน ชั้นประหยัด ( ECONOMY CLASS) ที่ระบุวันเดินทำงไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีควำมประสงค์

อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจ ำนวนวัน และอยู่ภำยใต้เงื่อนไขของสำยกำรบิน) 
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำร 
 ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมรำยกำร  
 ค่ำห้องพักในโรงแรมตำมที่ระบุในรำยกำรหรือเทียบเท่ำ 
 ค่ำอำหำรตำมที่ระบุในรำยกำร 
 ค่ำเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวตำมรำยกำร 
 ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงรำยบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 ค่ำประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่ำงกำรเดินทำงวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
 ค่ำรักษำพยำบำลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์) 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับ
ทางบริษัทได้ **  
- เบี้ยประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบี้ยประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
- [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
- [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

 มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเข้ำประเทศเชงเก้น 
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถตลอดรำยกำรเดินทำง 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม      
 ค่ำธรรมเนียมกำรจัดท ำหนังสือเดินทำง 
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิเช่น  ค่ำเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง,            ค่ำ

น้ ำหนักเกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 20 ก.ก.และมำกกว่ำ 1 ชิ้น,  ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำรเจ็บป่วย
จำกโรคประจ ำตัว, ค่ำกระเป๋ำเดินทำงหรือของมีค่ำที่สูญหำยในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็นต้น 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 



 

 ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
 ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย  (โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ต่อคน ต่อวัน : 10 X 2 = 20 ยูโร) 
 ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 

 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง 
 กรุณามัดจ า 20,000 บาท / ท่านหลังจากการจองภายใน 3 วัน โดยโอนเงินเข้ำบัญชี (ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับ 

เงินมัดจ ำแล้วเท่ำนั้น) 
ธนาคาร  ไทยพาณิชย์  (สาขา หนึ่งพัน) 
ชื่อบัญชี  บริษัท แกรนด์ ฮอลิเดย์ จ ากัด 
เลขท่ีบัญชี 175-231417-5 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลิปโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 
 ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน พร้อมส่งส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตของผู้ที่เดินทำง ท่ีมีอายุการ

ใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท ำกำรจองคิวยื่นวีซ่ำ ภำยใน 3 วันนับจำกวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทาง
บริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 

 เมื่อได้รับกำรยืนยันว่ำกรุ๊ปออกเดินทำงได้ ลูกค้ำจัดเตรียมเอกสำรให้กำรขอวีซ่ำได้ทันที 
 หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่ำนติดต่อเจ้ำหน้ำที่ก่อนออกบัตร

โดยสำรทุกครั้ง หำกออกบัตรโดยสำรโดยมิแจ้งเจ้ำหน้ำที่ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น 

 กำรยื่นวีซ่ำในแต่ละสถำนทูตมีกำรเตรียมเอกสำร และมีขั้นตอนกำรยื่นวีซ่ำไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น       
รำยบุคคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพื่อประกอบกำรตัดสินใจก่อนกำรจองได้จำกทำงเจ้ำหน้ำที่ 

 หำกในคณะของท่ำนมีผู้ต้องกำรดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผู้สูงอำยุ, มีโรคประจ ำตัว หรือไม่
สะดวกในกำรเดินทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิก
ภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หัวหน้ำทัวร์มีควำมจ ำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรอนุมัติวีซ่ำหรือยกเลิกกำรเดินทำงโดยเหตุจ ำเป็นทำงบริษัทขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 แจ้งยกเลิกภำยใน   45 วันก่อนเดินทำง  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท 
 แจ้งยกเลิกภำยใน   30 วันก่อนเดินทำง  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 20,000 บำท 
 แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 20 วันก่อนเดินทำง  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 80 % จำกรำคำทัวร์ 
 แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันก่อนเดินทำง  ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เน่ืองจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผู้เดินทำงอื่นที่เดินทำง
ในคณะเดียวกันบริษัทต้องน ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำงๆที่เกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน  



 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯจะท ำกำรเลื่อน
กำรเดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้คือ  ค่ำธรรมเนียมใน
กำรมัดจ ำต๋ัว และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่สถำนทูตฯ เรียกเก็บ  

 กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน)  และท่ำนได้ช ำระค่ำทัวร์หรือมัดจ ำมำแล้ว 
ทำงบริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำ / ค่ำมัดจ ำต๋ัวเคร่ืองบิน หรือค่ำตั๋ว
เคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว) / ค่ำส่วนต่ำงในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน  

 กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำร  ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด    
 กรณีวีซ่าผ่านแล้วแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้  เนื่องจำกผู้เดินทำงท่ำนอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่ำหรือไม่ว่ำด้วย

สำเหตุใดๆก็ตำม ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเก็บค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่ำนเป็นกรณีไป 
 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจำกปลอมแปลงหรือกำรห้ำมของเจ้ำหน้ำที่ไม่ว่ำเหตุผลใดๆตำม

ทำงบริษัทของสงวนสิทธิ์ในกำร ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 
 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อันเกิดจำกเหตุสุดวิสัยที่ทำง บริษัทฯ ไม่

สำมำรถควบคุมได้ เช่น กำรนัดหยุดงำน, จลำจล,กำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้ำ
เมืองไม่อนุญำตให้เดินทำงออกหรือกองตรวจคนเข้ำเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตให้เข้ำเมือง รวมทั้งในกรณีที่
ท่ำนจะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน้ ำเงิน) เดินทำง หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเดินทำงเข้ำหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหนึ่ง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
 กรณีที่คณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรงดออกเดินทำง โดยทำงบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่ำน

ทรำบล่วงหน้ำ 14 วันก่อนกำรเดินทำง  
 ในกรณีที่ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทำงบริษัท

ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น 
 เมื่อท่ำนท ำกำรซื้อโปรแกรมทัวร์ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับเงื่อนไขของหมำยเหตุทุกข้อแล้ว 
 โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภำวะอำกำศและเหตุสุดวิสัย

ต่ำงๆ ที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำโดยทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์และควำมปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทำง
เป็นส ำคัญ 

 

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า 
 กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็นดุลยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษัททัวร์ กำรเตรียมเอกสำรที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้กำร

พิจำรณำ ของสถำนทูตง่ำยขึ้น 



 

 กรณีท่ำนใดต้องใช้พำสปอร์ตเดินทำง ช่วงระหว่ำงยื่นวีซ่ำ หรือ ก่อนเดินทำงกับทำงบริษัท ท่ำนต้องแจ้งให้ทำง
บริษัทฯ ทรำบล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน ซึ่งบำงสถำนทูตใช้เวลำในกำรพิจำรณำวีซ่ำที่ค่อนข้ำง
นำนและอำจไม่สำมรถดึงเล่มออกมำระหว่ำงกำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำได้  

 ส ำหรับผู้เดินทำงที่ศึกษำหรือท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องด ำเนินเร่ืองกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ ำนัก
หรือศึกษำอยู่เท่ำนั้น 

 หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทำงออกนอกประเทศ หำกนับแล้วต่ ำกว่ำ 6 เดือน ผู้
เดินทำงต้องไปยื่นค ำร้องขอท ำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรียมหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ ให้กับทำงบริษัท
ด้วย เนื่องจำกประวัติกำรเดินทำงของท่ำนจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ งในกำรยื่นค ำร้องขอวีซ่ำ และจ ำนวนหน้ำ
หนังสือเดินทำง ต้องเหลือว่ำงส ำหรับติดวีซ่ำไม่ต่ ำกว่ำ 3 หน้ำ 

 ท่ำนที่ใส่ปกหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสูญหำย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำงนั้นๆ 
และพำสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทำงรำชกำร ต้องไม่มีรอยฉีกขำด หรือ กำรขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน 
 ทำงบริษัทได้ส ำรองที่นั่งพร้อมช ำระเงินมัดจ ำค่ำตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หำกท่ำนยกเลิกทัวร์ ไม่ว่ำจะด้วยสำเหตุใด ทำง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์กำรเรียกเก็บค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท แล้วแต่สำยกำร
บินและช่วงเวลำเดินทำง   

 หำกตั๋วเคร่ืองบินท ำกำรออกแล้ว แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยตำมที่
เกิดขึ้นจริง  และรอ REFUND จำกทำงสำยกำรบิน ใช้เวลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอย่ำงน้อย 

 นั่งท่ี LONG LEG โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ท่ีนั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
 เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (SINGLE) ,ห้องคู ่

(TWIN/DOUBLE) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (TRIPLE ROOM) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ 
อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 
เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกห้องพัก 

 โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ ำ  
 กรณีที่มีงำนจัดประชุมนำนำชำติ (TRADE FAIR) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึ้นมำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม 
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น TRADITIONAL BUILDING ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอำจเป็นห้องที่มีขนำดกะทัดรัต 

และไม่มีอ่ำงอำบน้ ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับกำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลักษณะแตกต่ำงกัน 



 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (สเปน)  
*** ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่สถานทตู *** 

ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันท าการ  
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคาร 

                                                                               
1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) หนังสือเดินทำง ต้องมีหน้ำเหลือส ำหรับประทับวีซ่ำอย่ำงน้อย 2 หน้ำ อำยุกำรใช้

งำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทางกลับ หนังสือเดินทางห้าม
ช ารุดหรือมีการขีดเขียนใดๆภายในเล่มภายในเล่ม   (ส ำหรับท่ำนที่มีหนังสือ
เดินทำงเล่มเก่ำ กรุณำน ำมำประกอบกำรยื่น     วีซ่ำด้วย  เพื่อควำมสะดวกในกำร
พิจำรณำวีซ่ำของท่ำน)  

2. รูปถ่าย รูปถ่ำยสีหน้ำตรงขนำด 1.5 X 2 นิ้ว (สัดส่วนใบหน้าโดยละเอียดใบหน้า
สูง 3 ซม. วัดจากหน้าผากถึงคาง*** จ ำนวน 2 ใบ  พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ถ่ำยไว้
ไม่เกิน 6 เดือน เป็นรูปที่ถ่ำยจำกร้ำนถ่ำยรูปเท่ำนั้น ห้ามสวมแว่นตาหรือ
เครื่องประดับ , ต้องไม่เป็นรูปสติ๊กเกอร์ และกรุณำเขียนชื่อ-นำมสกุลตัวบรรจง
ไว้ด้ำนหลังรูปและประกบด้ำนหน้ำของรูปเข้ำหำกัน (อย่ำให้รูปเลอะหมึกและอย่ำให้รูปมีรอยลวดเย็บกระดำษ 
เพรำะสถำนฑูตจะไม่รับรูปแบบนี้ ท่ำนอำจจะต้องถ่ำยใหม่) 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน/ หรือ ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน) 
4. หลักฐานการเงิน กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง 

4.1    ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ ส่วนตัวของผู้เดินทำง ถ่ำยส ำเนำ ย้อนหลัง 6 เดือน ปรับยอดอัพเดทไม่เกิน 
30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่ำ  และบญัชีต้องมีครบทุกเดือน   *** ไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และบัญชีฝาก
ประจ า*** ในกรณีที่มีไม่ครบ 6 เดือน ให้ขอเป็น STATEMENT พร้อมท ำจดหมำยชี้แจง และ  BANK 
CERTIFICATE (ใช้ทั้งสองอย่าง) 
4.2    กรณีเปลี่ยนสมุดบัญชีเป็นเล่มใหม่ กรุณำถ่ำยส ำเนำมำทั้งสองเล่ม เล่มเก่ำและเล่มใหม่) 
4.3  หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ต้องสะกดชื่อ-สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 
ออกมาไม่เกิน 1 เดือน ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับบัญชีออมทรัพย์ในข้อ 4.1 

5. หลักฐานการเงิน กรณีท่ีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ท่ำนสำมำรถถ่ำยส ำเนำ BANK STATEMENT หรือ 
สมุดบัญชีออมทรัพย์ ของผู้ออกค่าใช้จ่าย ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมกับ BANK CERTIFICATE หรือ BANK 
GUARANTEE ต้องสะกดชื่อ-สกุล ให้ตรงตำมหน้ำพำสปอร์ต ทั้งผู้รับรอง และ ผู้ถูกรับรอง กรุณำยื่นขอจำก
ธนำคำร โดยใช้เวลำด ำเนินงำนประมำณ 3 วัน BANK CERTIFICATE หรือ BANK GUARANTEE มีอายุ 1 
เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า  (กำรรับรองค่ำใช้จ่ำยให้กัน ผู้รับรอง และ ผู้ถูกรับรองจะต้องมีควำมสัมพันธ์ในเครือ
ญำติกัน โดยต้องมีเอกสำรระบุควำมสัมพันธ์ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำ) 

            5.1 กรณีออกค่ำใช้จ่ำยให้กัน ต้องท ำหนังสือรับรองค่ำใช้จ่ำยชี้แจง (SPONSOR LETTER)  
6. หลักฐานการท างาน(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)   



 

6.1 กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองกำรท ำงำนจำกบริษัทฯ ระบุต ำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท ำงำนและ
ช่วงเวลำที่อนุมัติให้ลำหยุด   ระบุว่าเดินทางไป EUROPE เท่านั้นไม่ต้องระบุชื่อประเทศและต้องมีอายุ 
1 เดือนก่อนย่ืนวีซ่า ต้องสะกดให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 

6.2 กรณีเจ้าของกิจการ ส ำเนำใบทะเบียนกำรค้ำและหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทำงเป็น
กรรมกำรหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองส ำเนำและประทับตรำบริษัทฯ (คัดลอกไม่เกิน 3 เดือน) พร้อม
ฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษ ต้องสะกดให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 
6.3 กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจำกทำงโรงเรียนหรือสถำบันที่ก ำลังศึกษำอยู่ 

เท่ำนั้น  (สถานทูตไม่รับเอกสารท่ีเป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอมและต้องมีอายุ 1 เดือนก่อนยื่น
วีซ่า)     ชื่อ-สกุลต้องสะกดให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 

7 กรณีท่ีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี ขอส าเนาสูติบัตร  
กรณีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง 
(กรุณาขอ 2 ฉบับ เพื่อส าหรับยื่นวีซ่า 1 ฉบับ และอีก 1 ฉบับ รบกวนเตรียมมาวันเดินทางส าหรับเจ้าหน้าท่ีตรวจ
คนเข้าเมืองท่ีสนามบิน)  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมำรดำจะต้องไปขอหนังสือยิมยอมมำจำกทำงอ ำเภอ
เพื่อยิมยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศ พร้อมฉบับแปลภำษำอังกฤษ รวมถึงแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือ
หน้ำพำสปอร์ตมำรดำมำด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา  โดยบิดำจะต้องไปขอหนังสือยิมยอมมำจำกทำงอ ำเภอเพื่อ
ยิมยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศ พร้อมฉบับแปลภำษำอังกฤษ รวมถึงแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำ
พำสปอร์บิดำมำด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางท้ังกับบิดาและมารดา โดยบิดำและมำรดำจะต้องไปขอหนังสือยิมยอมมำจำกทำงอ ำเภอเพื่อ
ยิมยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศ พร้อมฉบับแปลภำษำอังกฤษ โดยหนังสือยิมยอมจำกทำงอ ำเภอต้องระบุ
ว่ำให้บุตรเดินทำงไปกับใคร รวมถึงแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำพำสปอร์ตมำรดำมำด้วย พร้อมทั้งแนบ
สถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำหรือมำรดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย  

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส ำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ำยใดเป็นผู้ดูแล
บุตรแต่เพียงผู้เดียว พร้อมฉบับแปลภำษำอังกฤษ 

- กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี บิดำ-มำรดำลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่ำ พร้อมท่ำนใดท่ำนหน่ึงเดินทำงมำ
สัมภำษณ์กับบุตรที่สถำนทูตด้วย (เฉพำะคิวเดี่ยวเท่ำนั้น) 

8 กรณีสมรสแล้ว ส ำเนำทะเบียนสมรส, ส ำเนำใบหย่ำ หรือ ส ำเนำใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)   พร้อม
ฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษ 
9 เบอร์มือถือท่ีติดต่อได้สะดวกพร้อมอีเมล์ 
10 กรุณำกรอกข้อมูลภำษำไทยตำมแบบฟอร์มที่แนบมำอย่ำงละเอียด เพรำะทำงบริษัทต้องน ำข้อมูลของท่ำนไป
กรอกเอกสำรของทำงสถำนฑูต  ถ้ำข้อมูลผิดพลำด ท่ำนอำจจะถูกปฏิเสธวีซ่ำได้ 
11 ท่ำนไม่จ ำเป็นต้องเซ็น รับรองส ำเนำถูกต้อง ให้ท่ำนเซ็นเฉพำะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่านั้น 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 



 

 
แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเกนประเทศสเปน 

(กรุณำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง เนื่องจำกจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน) 
ชื่อ – นำมสกุล ผู้เดินทำง [ภำษำไทย]………………………………………………………………….................................. 
1. นำมสกุล [ภำษำอังกฤษ]……………………………………………………………………………….............................. 
2. นำมสกุลตอนเกิด [ภำษำอังกฤษ]………………………………………………………………………............................. 
3. ชื่อตัว [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………................... 
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………...................... 
5. สถำนที่เกิด……………………………………………………………………………………………………................... 
6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………………………………………................... 
7. สัญชำติปัจจุบัน ...............................สัญชำติโดยก ำเนิด หำกต่ำงจำกปัจจุบัน………………………….............................. 
8. เพศ   ชำย         หญิง 
9. สถำนภำพ           โสด                       แต่งงำน              แต่งงำน (ไม่จดทะเบียน)               

  หย่ำ         แยกกันอยู่                           หม้ำย (คู่สมรสเสียชิวิต) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผู้เยำว์ กรุณำกรอก ชื่อตัว นำมสกุล ที่อยู่(หำกต่ำงจำกผู้ขอ) และสัญชำติของผู้มีอ ำนำจปกครอง/ดูแลผู้เยำว์ 
    ………………………………………………………………………………………………………………..................... 
11. ที่อยู่ / อีเมล์ของผู้ขอ 

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

    หมำยเลขโทรศัพท์............................................................................................................................................................... 
12. อำชีพปัจจุบัน..................................................................................................................................................................... 
13. ชื่อบริษัทหรือร้ำนค้ำ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์  /  ส ำหรับนักเรียน นักศึกษำ กรุณำกรอกชื่อ ที่อยู่ของสถำบันศึกษำ 

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

14. วีซ่ำเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ 

            ไม่เคย 

     เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วันที่........................................ ถึงวันที่.............................................. 

15. เคยถูกพิมพ์ลำยนิ้วมือเพื่อกำรขอวีซ่ำเชงเก้นก่อนหน้ำนี้ 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณำระบุวันที่ หำกทรำบ)................................................ 



 

16.  ท่ำนเคยถูกปฏิเสธวีซ่ำหรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในกำรปฏิเสธ)................................................ 

17. ควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำรงชีพระหว่ำงกำรเดินทำงและพ ำนักอยู่ของผู้ร้องขอ 

      ตัวผู้ขอวีซ่ำเอง    มีผู้อื่นออกให้(เจ้ำบ้ำน/บริษัท/องค์กร)  

          ตำมที่ระบุในช่อง 31 และ 32  

สิ่งที่ช่วยในกำรด ำรงชีพ      อ่ืนๆ (โปรดระบุ)   

   เงินสด     สิ่งที่ช่วยในกำรด ำรงชีพ   

   เช็คเดินทำง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผู้จัดหำให้ 

   ช ำระค่ำที่พักล่วงหน้ำแล้ว    ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดระหว่ำงพ ำนักมีผู้ออกให้ 

   ช ำระค่ำพำหนะล่วงหน้ำแล้ว    ช ำระค่ำพำหนะล่วงหน้ำแล้ว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมตัิวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆท้ังสิ้น ท้ังนี้บริษัทเป็น

เพียงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 
 
 


