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โปรตุเกส สเปน(โกอิมบรา ปอร์โต้ ซาลามังกา บาร์เซโลน่า) 

10 วัน 7 คืน 
เดินทาง มกราคม – มิถุนายน 2563 

ราคาแนะน าเพียง55,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ  

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต – ลิสบอน – หอคอยเบเล็ง – มหาวิหารเจอโรนิโม 

วนัท่ี 3. ลิสบอน – แหลมโรกา – ซินทรา – ฟาติมา – โกอิมบรา    
วนัท่ี 4. โกอิมบรา – ปอร์โต้ – ซาลามงักา 

วนัท่ี 5. ซาลามงักา – เซอโกเบีย – มาดริด – พระราชวงัหลวง 

วนัท่ี 6. มาดริด – โทเลโด – มหาวิหารแห่งโทเลโด – พลาซ่า มายอร์ – ชมโชว์ระบ าฟลามิงโก้   
วนัท่ี 7. มาดริด – วาเลนเซีย  – มหาวิหารวาเลนเซีย 

วนัท่ี 8. วาเลนเซีย – บาร์เซโลน่า       

วนัท่ี 9. บาร์เซโลน่า – เนินเขา Montjuïc – สนามคมัป์นู – สนามบิน 

วนัท่ี 10. กรุงเทพฯ 
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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ  
20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบิน 

ลูฟต์ฮันซ่า โดยมีเจ้าหน้าท่ี คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
23.50น. ออกเดินทางสู่แฟรงก์เฟิร์ต โดยสายการบินลูฟต์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH 773 

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

วันท่ี 2 กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต– ลิสบอน – หอคอยเบเล็ง – มหาวิหารเจอโรนิโม 
06.00 น. ถึงสนามบินแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี รอเปลี่ยนเคร่ือง 
09.15น. ออกเดินทางไปยงักรุงลิสบอนด้วยเท่ียวบิน LH 1166 

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

11.20น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ถึงสนามบินลิสบอน ประเทศโปรตุเกส (Portugal) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง) ผ่านขัน้ตอน
การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร น าท่านถ่ายภาพกับอนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอร่ีสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1960 เพื่อ
ฉลองการครบ 500 ปี แห่งการสิน้พระชนม์ของเจ้าชายเฮนร่ี เดอะเนวิเกเตอร์ แวะถ่ายรูปกับหอคอยเบเล็ง 
(Belem Tower) เดิมสร้างไว้กลางน า้เพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเข้าออก เป็นจุดเร่ิมต้นของการ
เดินเรือออกไปส ารวจ และค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา นักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกหน่ึงสถาปัตยกรรม
แบบมานูเอลไลน์ท่ีสวยงาม น าเข้าชมมหาวิหารเจอโร นิโม (JeronimosMonastry) ท่ีสร้างขึน้เพื่อเป็นเกียรติ
แก่ วาสโกดากามา ท่ีเดินทางสู่ อินเดียเป็นผลส าเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอันเยี่ยมยอดของงาน
สถาปัตยกรรมท่ีเรียกกันว่ามานูเอลไลน์ (Manueline)ใช้เวลาก่อสร้างทัง้สิน้ถึง 70 ปี จึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ และ
ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ว่าให้เป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage) 
*** กรุ๊ปออกเดินทางวันที่ 14-22ม.ค. 62เดินทางถึงเวลา 11.15 น.*** 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักMERCURE LISBOA ALMADAหรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 3 ลิสบอน – แหลมโรกา – ซินทรา – ฟาติมา – โกอิมบรา    
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้พาท่านเดินทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca)จุดท่ีเป็นปลายด้านตะวันตกสุดของทวีปยุโรป ซ่ึงท่าน
สามารถซือ้ใบประกาศนียบตัร (Certificate) เป็นท่ีระลึกในการมาเยือน ณ ท่ีแห่งนี ้จากนัน้เดินทางสู่เมืองซินทรา 
(Sintra)อีกหน่ึงเมืองตากอากาศยอดนิยมของนักท่องเท่ียว เป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัท่ีสวยงามท่ีได้รับการรับรอง
จากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก ความร่มร่ืนของเขตอทุยานเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจในวนัหยุดของชาวเมือง 
เป็นอีกเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีค่อนข้างมีความโดดเด่นของแคว้นแกรนด์ลิสบอน ประเทศโปรตเุกส  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองฟาติมา (Fatima)ซึงเป็นอีกเมืองหน่ึงท่ีมีความส าคญัของคริสต์ศาสนิกชน น าท่านเข้าชม
โบสถ์แม่พระฟาติมา (The Lady of Fatima Basilica)ซ่ึงเป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก ก่อสร้างในปี 1928 – 1953 
ชมรูปปัน้พระแม่มารี ท่ีมีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นหน่ึงในหลายเส้นทางของคริสต์ศาสนิกชนในการแสวงบุญ ท่ีมี
ความเช่ือว่าพระแม่มารีได้เคยปรากฏตัวให้เด็กน้อย 3 คนได้เห็นเป็นครัง้แรกท่ีแอบหลบภัยสงครามโลกครัง้ท่ี 1 
และได้บอกกับเด็กทัง้สามคนถึงเหตผุลท่ีพระองค์ลงมาจากสวรรค์ เพื่อให้ลเูซีย ได้บันทึกไว้ถึงค าท านายและค า
สอนของพระแม่มารี ซ่ึงเหตุการณ์ต่างๆท่ีลูเซียได้บันทึกไว้ก็ล้วนเป็นความจริงท่ีปรากฏขึน้มาภายหลัง น าท่าน
เดินทางสู่เมืองโกอิมบรา (Coimbra)อีกเมืองหน่ึงท่ีส าคญัของโปรตเุกส ตัง้อยู่บนเนินเขาเหนือแม่น า้มอนเดโก 
(Mondego)ซ่ึงสมัยถูกปกครองโดยอาณาจักรโรมันได้รับการเรียกขานว่า เอมีเนียม และได้ถูกยึดครองโดยชาว
แขกมัวร์ ในปี ค.ศ.711 และเป็นเมืองท่ีเช่ือมการค้าระหว่างชาวคริสต์ทางเหนือและชาวมุสลิมทางใต้ จนในปี 
ค.ศ.1064 กษัตริย์ เฟอร์ดินัลท่ี 1 แห่งลีออน ได้รบชนะแขกมัวร์และปลดปล่อยเมืองโกอิมบรา น าชม
มหาวิทยาลัยโกอิมบรา(Coimbra University) ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ก่อตัง้ในปี 
ค.ศ.1290 แต่ก็ถูกเปลี่ยนเป็นพระราชวังหลวง (Coimbra Royal Palace)โดยกษัตริย์ คิงส์จอห์นท่ี 3 ในปี ค.ศ.
1537 ซ่ึงยงัคงศิลปะสไตล์บาร็อคท่ีสวยงาม   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักTRYPหรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4 โกอิมบรา – ปอร์โต้ – ซาลามังกา    
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองปอร์โต้ (Porto)ทางเหนือของประเทศโปรตเุกส เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงถึง “ไวน์ปอร์
โต้” ซ่ึงเป็นแหล่งไวน์ชัน้ดีของคนท่ีมีรสนิยมในการดื่มไวน์ และเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองและตัง้อยู่ริมแม่น า้
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โดรู และเมืองนีย้งัได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้ ในปี ค.ศ.1996 อีกด้วย น าท่านชมเมืองมรดก
โลกปอร์โต้ ชมย่านจัตุรัสกลางเมือง Praça dosLiberdadeประกอบด้วยอาคารสวยงามท่ีเป็นท่ีท าการของ
ธนาคารและโรงแรม และศาลาว่าการเมือง ชมสถานีรถไฟ São Bentoซ่ึงภายในมีการตกแต่งด้วยกระเบือ้ง
เขียนสีท่ีมีลวดลายสีน า้เงิน ท่ีเล่าเร่ืองราวของชาวโปรตุเกส แวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Sé de Portoท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ
เมืองอายุกว่าพันปี โบสถ์แห่งนีเ้ป็นท่ีจัดงานอภิเษกสมรสของกษัตริย์ Joãoท่ี 1 บิดาของเจ้าชายเฮนร่ี ผู้บุกเบิก
การเดินเรืออนัยิ่งใหญ่ของโปรตเุกส สร้างอยู่บนเนินท่ีสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมืองซาลามังกา (Salamanca)ในแคว้นคาสตีลและเลออน ทางภาคตะวนัตกของ

ประเทศสเปน(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 6 ชั่วโมงในวันท่ี 29 ตุลาคม 
2560) ตัง้อยู่บนท่ีราบสูงริมแม่น า้ตอร์เมส เป็นเมืองท่ีมีความส าคัญเน่ืองจากเป็นศูนย์กลางของการค้าขายใน
สมัยโรมันเรืองอ านาจ ปัจจุบันเมืองนีไ้ด้รับขึน้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ ในปี ค.ศ. 1988 น าท่านสู่พลาซ่า มา
ยอร์ (La Plaza Mayor)ศูนย์กลางของเมืองท่ีสร้างโดยศิลปะสไตล์บาร็อค ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของความร ่ารวยใน
ยุคศตวรรษท่ี 16 -18 อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักDONA BRIGIDAหรือเทียบเท่า 

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

 น าท่านเดินทางสู่เมืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองท่องเท่ียวอีกเมืองหน่ึงของสเปน องค์การ UNESCO ยงัได้ขึน้
ทะเบียนให้เมืองนีเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985 ชมรางส่งน า้โรมัน (Acueducto de Segovia) ท่ีสร้างขึน้ตัง้แต่
ศตวรรษท่ี 1 โดยไม่มีการใช้กาวหรือวสัดเุช่ือมหินแต่ละก้อนแต่อย่างใด จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งก่อสร้างทาง
วิศวกรรมโดยชาวโรมันท่ีส าคัญท่ีสุดของสเปน และยังมีสภาพสมบูรณ์ท่ีสุดอีกด้วย รางส่งน า้ประกอบขึน้จาก
หินแกรนิตกว่า 25,000 ก้อน มีความยาว 818 เมตร มีโค้ง 170 โค้ง จุดท่ีสงูท่ีสดุสงูถึง 29 เมตร จุดเร่ิมต้นของราง
ส่งน า้นี ้เร่ิมตัง้แต่นอกเมือง แล้วล าเลียงส่งน า้เข้ามาในเมือง รางส่งน า้แห่งนีถ้ือได้ว่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองเซอ
โกเบีย และเป็นไฮไลท์หลกัของเมือง น าท่านเดินเล่นในเขตเมืองเก่า ซ่ึงเต็มไปด้วยสินค้านานาชนิดตลอดสองข้าง
ทาง 
 
 
 
 
 
 

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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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (หมูหันสเปน) 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่กรุงมาดริด (Madrid)  เมืองหลวงของประเทศสเปน ตัง้อยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ใน

ระดับความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัยล า้ยุค ท่ีซ่ึงกษัตริย์ฟิลลิปท่ี 2 ได้ทรงย้ายท่ีประทับจากเมือง
โทเลโดมาท่ีน่ี และประกาศให้มาดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ ยกเว้นในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1601-1607เมืองมาดริด
ได้ช่ือว่าเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก และสูงสดุแห่งหน่ึงในยุโรป  น าท่านเข้าชม พระราชวังหลวง 
(Royal Palace)ซ่ึงตัง้อยู่บนเนินเขาริมฝ่ังแม่น า้แมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวงัใดในทวีป
ยุโรป พระราชวงัหลวงแห่งนีถู้กสร้างในปี ค.ศ. 1738 ด้วยหินทัง้หลังในสไตล์บาโรค โดยการผสมผสานระหว่าง
ศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่างๆกว่า 2,830 ห้อง ซ่ึงนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงาม
แล้ว ยังเป็นคลังเก็บภาพเขียนชิน้ส าคัญท่ีวาดโดยศิลปินในยุคนัน้ รวมทัง้สิ่งของมีค่าต่างๆอาทิ พัดโบราณ , 
นาฬิกา, หนังสือ, เคร่ืองใช้, อาวุธ (หากไม่สามารถเข้าชมพระราชวังหลวงมาดริดได้ เนืองจากมีพระราช
พิธีภายในหรือต๋ัวเต็ม ทางบริษัทขอน าท่านชม Royal Palace of Aranjuez เป็นการทดแทน)จากนัน้น า
ท่านชมอุทยานหลวงท่ีมีการเปลี่ยนพันธุ์ไม้ทุกฤดูกาล ชมอนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปนท่ีตัง้อยู่เหนือ
อนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้ในสวนสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก PRAGA MADRIDหรือเทียบเท่า 
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วันท่ี 6 
มาดริด – โทเลโด – มหาวิหารแห่งโทเลโด – พลาซ่า มายอร์ – ชมโชว์
ระบ าฟลามิงโก้   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด (Toledo)  เมืองแห่งนีต้ัง้อยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน องค์การยูเนสโกได้

ประกาศให้เมืองนีเ้ป็นแหล่งมรดกโลกอีกด้วย มีทัศนีภาพท่ีสวยงาม เน่ืองจากมีแม่น า้เทกัส ไหลผ่านเมือง น าท่าน
เข้าชมมหาวิหารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) เน่ืองจากเป็นวิหารท่ีใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสเปน รองจาก
วิหารเมืองเซบีญ่าท่ีสร้างตัง้แต่ศตวรรษท่ี 13  ความงดงามอลงัการสไตล์โกธิกภายในมหาวิหารมีการตกแต่งอย่าง
งดงามวิจิตรด้วยไม้แกะสลกัและภาพสลกัหินอ่อน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินกลับสู่กรุงมาดริด เพื่อน าท่านสู่ พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor of Madrid) ใกล้เขตปูเอต้า

เดลซอล หรือประตพูระอาทิตย์ ซ่ึงเป็นจตรัุสใจกลางเมือง นบัเป็นจุดนบักิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรท่ีศนูย์) 
และยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดินและรถเมล์ทุกสาย นอกจากนีย้ังเป็นจุดตัดของถนนสายส าคัญของเมืองท่ี
หนาแน่นด้วยร้านค้าและห้างสรรพสินค้าใหญ่มากมาย น าท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปป้ันหมีเกาะต้นเชอร่ี (The 

bear and the cherry tree in Madrid) อนัเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัอีกแห่งของกรุงมาดริด 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร อาหารพืน้เมือง 
 พร้อมชมโชว์ ระบ า  ฟลามิงโก ศิลปะระบ าสเปน หนึ่งในการแสดงที่ขึน้ชื่อลือชาไปทั่วโลกทัง้ท่วงท่า

การร่ายร าประกอบเสียงดนตรีที่เร้าใจสนุกสนาน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก PRAGA MADRIDหรือเทียบเท่า 

วันท่ี 7 มาดริด – วาเลนเซีย  – มหาวิหารวาเลนเซีย   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองวาเลนเซีย (Valencia)เมืองหลวงของแคว้นบาเลนเซีย แคว้นปกครองตนเองท่ีตัง้อยู่ทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสเปน ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น า้ตเูรีย (Turia River)เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 3 
ของประเทศสเปน และยังเป็นท่ีตัง้ของสโมสรฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียงคือ สโมสรฟุตบอลวาเลนเซีย ชมย่านใจกลาง
จตัรัุสเมืองเก่า ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของศาลากลาง, ท่ีท าการไปรษณีย์, ร้านค้า, สนามสู้ววักระทิง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
 น าท่านชมย่านใจกลางจตัุรัสเมืองเก่า ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของศาลากลาง, ท่ีท าการไปรษณีย์, ร้านค้า, สนามสู้วัวกระทิง 

น าท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารวาเลนเซีย หรือ มหาวิหารซานตามาเรียแห่งวาเลนเซีย (Catedral de Santa 

Maria de Valencia)มหาวิหารท่ีตัง้อยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่า สร้างขึน้ในสไตล์ผสมผสานอาทิ โกธิค , นีโอ
คลาสสิก, บาร็อค และอื่นๆ ด้านข้างจะเป็น หอระฆังเอล มิกูเลต (El Miguelete) ท่ีถูกสร้างขึน้ในช่วงระหว่างปี 
1381 และสิน้สุดในปี 1429 และติดกันเป็นโบสถ์แม่พระ นักบุญอุปถัมถ์ประจ าเมือง ตลอดสองข้างทางมี
ภัตตาคาร, บาร์, ร้านกาแฟ และร้านขายของท่ีระลึกมากมาย จากนัน้น าชมเขตเมืองใหม่ท่ีตัง้ของท่าเรือเป็น
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โครงการท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในเมือง ประกอบไปด้วย โรงภาพยนตร์, โรงศิลปะการแสดง, พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
อทุยานสมทุรภูมิศาสตร์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร อาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TRYP VALENCIA AZAFATAหรือเทียบเท่า 

วันท่ี 8 วาเลนเซีย – บาร์เซโลน่า       
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางเลาะเลียบชายฝ่ังทะเล กอสตา เดล อะซาร์ (Costa del Azahar)หรือ ชายฝ่ังดอกส้มบาน ตัง้
ช่ือตามสวนส้มท่ีปลกูทัว่ท่ีราบชายฝ่ังและส่งกลิ่นหอม หวานในฤดใูบไม้ผลิ ผ่านเมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงแถบ
เมดิเตอร์เรเนียน จนเข้าสู่เมืองบาร์เซโลน่า (Barcelona) นครใหญ่แห่งคาตาลันยา และเมืองส าคัญอันดับ 2 
ของสเปน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย 

 
 
 

 

น าท่านเข้าชมภายในโบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย (La SagradaFamilia)  โบสถ์ศกัดิ์สิทธิ์สญัลกัษณ์ของเมือง โดย
ฝีมือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี สถาปนิกชาวคาตาลัน เป็นผลงานท่ีเรียกว่า โมเดิร์นนิสโม เป็นงานศิลปะ
เฉพาะถิ่นและเป็นอาร์ตนูโวท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเร่ิมสร้างตัง้แต่ปี 1882 แม้กระทัง้จนถึงปัจจุบนัก็ยงัสร้าง
ไม่แล้วเสร๊จ ถึงกระนัน้องค์การยูเนสโก้ ก็ได้จดัให้เป็นมรดกโลก โดยมหาวิหารมีลักษณะสถาปัตยกรรมโดดเด่น
แปลกตาไม่เหมือนท่ีใดในโลก น าท่านเข้าชมปาร์ค กูเอล (ParqueGuell)สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีโชว์ผลงาน
อนัโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมของอนัตอนี เกาดี สิ่งปลกูสร้างต่าง ๆ ท่ีถูกล้อมรอบด้วยความร่มร่ืนของต้นไม้ 
ด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมงานกระเบือ้งท่ีเน้นรูปทรงธรรมชาติในสีสันท่ีตัดกัน ดโูดดเด่น แปลกตา และเป็น
เอกลกัษณ์อย่างมาก ซ่ึงได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FRONTAIR CONGRESS BARCELONAหรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 9 บาร์เซโลน่า – เนินเขา Montjuïc – สนามคัมป์นู – สนามบิน   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัเข้าสู่ตวัเมือง เพื่อน าท่านขึน้สู่จุดชมวิวของเมืองท่ีเนินเขา Montjuïcเป็นเนินเขาใน
บาร์เซโลน่าท่ีมีทศันียภาพอันงดงามทางด้านตะวันออกของเนินเขายงัมีหน้าผาสงูชันซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นดัง่ก าแพง
เมือง ส่วนด้านบนเป็นท่ีตัง้ของป้อมปราการหลายแห่ง จากนัน้น าท่านเดินทางสู่สนามฟุตบอลของสโมสรบาร์
เซโลน่าสนามคัมป์นู (Camp Nou) ท่ีมีขนาดใหญ่มาก โดยมีความจุผู้ เข้าชมได้ถึงเกือบ 99,000 คน มีเวลาให้
ท่านได้ถ่ายรูปด้านนอก พร้อมทัง้เลือกซือ้ของท่ี MEGA STORE ของทีมบาร์เซโลน่า 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
13.30 น. น าเดินทางสู่สนามบินบาร์เซโลน่า เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซือ้สินค้าจาก

ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 
16.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินลูฟต์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH 1129 

19.00 น. ถึงสนามบินแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี รอเปลี่ยนเคร่ือง 
22.00 น. ออกเดินทางต่อไปยงักรุงเทพฯโดยสายการบินลูฟต์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH 772 

วันท่ี 10 กรุงเทพฯ 
  

14.40 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯด้วยความสวสัดิภาพ 

***กรุ๊ปออกเดินทางตัง้แต่วันที่ 7 พ.ค. 63 เดินทางถึงเวลา 14.10 น.*** 
 

**************************************************************************************************************************************************************** 
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ราคาแนะน าเพียง 
โปรตุเกส สเปน  

(โกอิมบรา ปอร์โต้ ซาลามังกา บาร์เซโลน่า)    
10 วัน 7 คืนโดยสารการบินลูฟต์ฮันซ่า (LH) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเด่ียวเพ่ิม 
ท่านละ 

วันที่ 14-23 ม.ค. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 32,740.- 7,500.- 

วันที่ 02-11 ก.พ. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 31,520.- 7,500.- 

วันที่ 07-16 พ.ค. 63 57,900.- 57,900.- 57,900.- 34,740.- 8,500.- 

วันที่ 13-22 พ.ค. 63 57,900.- 57,900.- 57,900.- 34,740.- 8,500.- 

วันที่ 04-13 มิ.ย. 63 57,900.- 57,900.- 57,900.- 34,740.- 8,500.- 

วันที่ 15-24 มิ.ย. 63 57,900.- 57,900.- 57,900.- 34,740.- 8,500.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 

บัญชี  

1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์2010 จ ำกัด 

         เลขที่บัญชี 116-4-39949-3 ธนำคำรกรุงเทพ สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ช่ือบัญชี นำยธเนษฐ ลักษณะวิลำศ 

3. เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนำคำรกสิกรไทย สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 
  
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันับจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมัติ 
3. เม่ือได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 
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5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

. 
 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า(3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภยัการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบติัเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกันที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 
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5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสเปน (ผู้ ย่ืนวีซ่าช าระเงินตรงกับศูนย์ย่ืนวีซ่าในวันย่ืนจ านวนเงินโดยประมาณ 3,500 
บาท) 

6. ค่าทิปพนักงานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (20 ยูโร) 
7. ค่าทิปมคัคุเทศก์จากเมืองไทย (30 ยูโร) 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 
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1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือ
ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
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4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่
มีอ่างอาบน า้ ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้ (สเปน)  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซ่ีานบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ  

ยืน่วซ่ีาแสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซ่ีา BLS International 

เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซ่ีา หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูต  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซ่ีา ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลูกคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซ่ีาในอดตี  

เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่รือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับและ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย) 

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซ่ีาจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซ่ีาในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน

หา้มสวมแว่นตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมุดเงนิฝากออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป 

สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถ่ายส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝาก

หรอืถอน กอ่น แลว้ค่อยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไม่เกนิ 30 วัน กอ่นวันยืน่วซี่า  และบัญชตีอ้งมี

ครบทุกเดอืนในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง 
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3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท่้านถ่ายส าเนาสมุดบัญชมีาทัง้สองเล่ม (ทัง้เล่มเกา่ –เล่ม

ใหม่) 

3.3  หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคารBANK CERTIFICATEตอ้งสะกดชือ่-สกลุ ใหต้รงตาม

หนา้พาสปอรต์ ออกมาไม่เกนิ 1 เดอืน ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกันกับบัญชอีอมทรัพยใ์นขอ้ 3.1 

3.4 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง 

     3.4. 1ตอ้งท า BANK GUARANTEEทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านั้น ฉบับภาษาอังกฤษโดยระบุ

ชือ่เจา้ของบัญช ี (บุคคลทีอ่อกค่าใชจ้่าย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และ

บุคคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกค่าใชจ้่ายให(้ผูเ้ดนิทาง)ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์

กรุณายืน่ขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วันและใชย้ืน่ไดไ้ม่เกนิ 30 วัน

หลังจากธนาคารออกให ้

     3.4.2ถา่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statementยอ้นหลัง 6 เดอืนของบุคคลทีอ่อกค่าใชจ่้าย และตอ้ง

เป็นบญัชเีดยีวกนั กับทีอ่อก BANK GUARANTEE 

     3.4.3. ตอ้งท าหนังสอืรับรองค่าใชจ้่ายทีม่กีารชีแ้จงความสัมพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

     3.4.4.ตอ้งใชสู้ตบิตัรเท่านัน้ ในกรณีเป็น พ่อ แม่ ลกู เพือ่เชือ่มโยงความสัมพันธร์ะหว่างผูอ้อก

ค่าใชจ้่ายใหแ้ละผูเ้ดนิทาง ไม่ว่าจะอายุเท่าไหรก่็ตาม หรอืใชท้ะเบยีนสมรสในกรณีสาม-ีภรรยา ที่

แต่งงานจดทะเบยีน  

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายุไม่เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น สัญญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 
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- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีและในกรณีออกค่าใชจ่่ายใหพ้่อ แม่ หรอื พ่อ แม่ ออก

ค่าใชจ้่ายให)้ 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปีบรบิูรณ์ ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกดั(โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางไปกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกดั(โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุยนิยอม

ใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีด

ว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สัมภาษณ์กับบุตรทีส่ถานทูตดว้ยทัง้สองท่าน(เฉพาะควิเดีย่วเท่านัน้) 

7. ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท่้านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เท่านัน้ 

 

 

เอกสารยืน่วซ่ีาอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 
แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสเปน 

 
 
(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซ่ีาของท่าน) 
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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. สัญชาตปัิจจุบัน ...........................สัญชาตโิดยก าเนดิ หากต่างจากปัจจุบัน……….………….…….. 

8. เพศ  ชาย         หญงิ 

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

หย่า                แยกกันอยู่                       หมา้ย 

อืน่ๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดูแลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

12. อาชพีปัจจุบัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบุดว้ยว่าคา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยู่ของ

สถาบันศกึษา 

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

     ไม่เคย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แต่วันที.่.............................ถงึวันที.่............................................. 



  17  โปรตุเกส สเปน (โกอิมบรา ปอร์โต้ ซาลามงักา บาร์เซโลน่า)   10 วนั 7 คืนBY LH [GQ3LIS-LH001] 

 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

   ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันที ่หากทราบ)......................................... 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซ่ีาเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซ่ีาเชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

 

16.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

 

 

17. ความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

   ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผูีอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรุณาระบุชือ่ ............................................    

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี  

   เช็คเดนิทาง     เงนิสด 

   บัตรเครดติ     ทีพ่ักทีม่ผูีจ้ัดหาให ้

   ช าระค่าทีพ่ักล่วงหนา้แลว้    ค่าใชจ้่ายทัง้หมดระหว่างพ านักมผูีอ้อกให ้

   ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้   ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบุ)     อืน่ๆ (โปรดระบุ)    

   

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซ่ีาเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่าน ัน้ 

 
 
 
 


