
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหลมโรกา | ลิสบอน | ปอร์โต้ | มาดริด | โทเลโด| บาร์เซโลน่า 
 

 

 

 

โปรตุเกส สเปน (โกอมิบรา ปอร์โต้ ซาลามังกา บาร์เซโลน่า)  

10 วัน 7 คืน 

เดนิทาง มกราคม – มถุินายน 2563 

ราคาแนะนําเพียง 55,900.- 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ  
20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบิน 

ลูฟต์ฮันซ่า โดยมีเจ้าหน้าท่ี คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก 

23.50 น. ออกเดนิทางสูแ่ฟรงก์เฟิร์ต โดยสายการบนิลูฟต์ฮันซ่า เที่ยวบนิที่ LH 773 

***กรุ๊ปออกเดนิทางตัง้แต่วันที่ 7 พ.ค. 63 ออกเดนิทางเวลา 23.00 น.*** 

 

วันที่ 2 
กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต – ลิสบอน – หอคอยเบเล็ง – มหาวิหารเจอโรนิ

โม 
06.00 น. ถึงสนามบนิแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี รอเปล่ียนเคร่ือง 

09.15 น. ออกเดนิทางไปยงักรุงลสิบอนด้วยเท่ียวบนิ LH 1166 

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

เที่ยวบนิที่ LH 1168*** 

11.20 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถึงสนามบินลิสบอน ประเทศโปรตุเกส (Portugal) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 7 ชัว่โมง) ผ่านขัน้ตอน

การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นําท่านถ่ายภาพกับอนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอร่ีสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1960 เพ่ือ

ฉลองการครบ 500 ปี แห่งการสิน้พระชนม์ของเจ้าชายเฮนร่ี เดอะเนวิเกเตอร์ แวะถ่ายรูปกับหอคอยเบเล็ง 

(Belem Tower) เดิมสร้างไว้กลางนํา้เพ่ือเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเข้าออก เป็นจุดเร่ิมต้นของการ

เดินเรือออกไปสํารวจ และค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา นกัเดินเรือชาวโปรตเุกส เป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรม

แบบมานเูอลไลน์ท่ีสวยงาม นําเข้าชมมหาวิหารเจอโร นิโม (Jeronimos Monastry) ท่ีสร้างขึน้เพ่ือเป็นเกียรติ

แก่ วาสโกดากามา ท่ีเดินทางสู่อินเดียเป็นผลสําเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอันเย่ียมยอดของงาน

สถาปัตยกรรมท่ีเรียกกนัว่ามานูเอลไลน์ (Manueline) ใช้เวลาก่อสร้างทัง้สิน้ถึง 70 ปี จึงแล้วเสร็จสมบรูณ์ และ

ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ว่าให้เป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage) 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ  

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต – ลสิบอน – หอคอยเบเลง็ – มหาวหิารเจอโรนิโม 

วนัท่ี 3. ลสิบอน – แหลมโรกา – ซนิทรา – ฟาตมิา – โกอิมบรา    

วนัท่ี 4. โกอิมบรา – ปอร์โต้ – ซาลามงักา 

วนัท่ี 5. ซาลามงักา – เซอโกเบีย – มาดริด – พระราชวงัหลวง 

วนัท่ี 6. มาดริด – โทเลโด – มหาวิหารแหง่โทเลโด – พลาซา่ มายอร์ – ชมโชว์ระบาํฟลามินโก้   

วนัท่ี 7. มาดริด – วาเลนเซยี  – มหาวิหารวาเลนเซีย 

วนัท่ี 8. วาเลนเซีย – บาร์เซโลน่า       

วนัท่ี 9. บาร์เซโลน่า – เนินเขา Montjuïc – สนามคมัป์น ู– สนามบนิ 

วนัท่ี 10. กรุงเทพฯ 



*** กรุ๊ปออกเดนิทางวันที่ 14-22 ม.ค. 62 เดนิทางถงึเวลา 11.15 น.*** 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

ที่พัก นําท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก MERCURE LISBOA ALMADA หรือเทยีบเท่า 

 

วันที่ 3 ลิสบอน – แหลมโรกา – ซนิทรา – ฟาตมิา – โกอมิบรา    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้พาท่านเดินทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จดุท่ีเป็นปลายด้านตะวนัตกสดุของทวีปยโุรป ซึง่ท่าน

สามารถซือ้ใบประกาศนียบตัร (Certificate) เป็นท่ีระลกึในการมาเยือน ณ ท่ีแห่งนี ้จากนัน้เดนิทางสูเ่มืองซนิทรา 

(Sintra) อีกหนึ่งเมืองตากอากาศยอดนิยมของนกัท่องเท่ียว เป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัท่ีสวยงามท่ีได้รับการรับรอง

จากองค์การยเูนสโก้ให้เป็นมรดกโลก ความร่มร่ืนของเขตอทุยานเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจในวนัหยดุของชาวเมือง 

เป็นอีกเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีคอ่นข้างมีความโดดเดน่ของแคว้นแกรนด์ลสิบอน ประเทศโปรตเุกส  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย นําท่านเดนิทางสูเ่มืองฟาตมิา (Fatima) ซงึเป็นอีกเมืองหนึ่งท่ีมีความสําคญัของคริสต์ศาสนิกชน นําท่านเข้าชม

โบสถ์แม่พระฟาติมา (The Lady of Fatima Basilica) ซึง่เป็นโบสถ์โรมนัคาทอลิก ก่อสร้างในปี 1928 – 1953 

ชมรูปปัน้พระแม่มารี ท่ีมีความศกัดิ์สิทธ์ิและเป็นหนึ่งในหลายเส้นทางของคริสต์ศาสนิกชนในการแสวงบุญ ท่ีมี

ความเช่ือว่าพระแม่มารีได้เคยปรากฏตวัให้เด็กน้อย 3 คนได้เห็นเป็นครัง้แรกท่ีแอบหลบภยัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 

และได้บอกกบัเด็กทัง้สามคนถึงเหตผุลท่ีพระองค์ลงมาจากสวรรค์ เพ่ือให้ลเูซีย ได้บนัทึกไว้ถึงคําทํานายและคํา

สอนของพระแม่มารี ซึ่งเหตกุารณ์ต่างๆท่ีลเูซียได้บนัทึกไว้ก็ล้วนเป็นความจริงท่ีปรากฏขึน้มาภายหลงั นําท่าน

เดนิทางสูเ่มืองโกอมิบรา (Coimbra) อีกเมืองหนึง่ท่ีสําคญัของโปรตเุกส ตัง้อยูบ่นเนินเขาเหนือแม่นํา้มอนเดโก 

(Mondego) ซึ่งสมยัถกูปกครองโดยอาณาจกัรโรมนัได้รับการเรียกขานว่า เอมีเนียม และได้ถกูยึดครองโดยชาว

แขกมวัร์ ในปี ค.ศ.711 และเป็นเมืองท่ีเช่ือมการค้าระหว่างชาวคริสต์ทางเหนือและชาวมุสลิมทางใต้ จนในปี 

ค.ศ.1064 กษัตริย์เฟอร์ดินัลท่ี  1 แห่งลีออน ได้รบชนะแขกมัวร์และปลดปล่อยเมืองโกอิมบรา นําชม



มหาวิทยาลัยโกอิมบรา(Coimbra University) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก ก่อตัง้ในปี 

ค.ศ.1290 แตก็่ถกูเปล่ียนเป็นพระราชวังหลวง (Coimbra Royal Palace) โดยกษัตริย์ คงิส์จอห์นท่ี 3 ในปี ค.ศ.

1537 ซึง่ยงัคงศลิปะสไตล์บาร็อคท่ีสวยงาม   

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

ที่พัก นําท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก TRYP หรือเทยีบเท่า 

 

 

วันที่ 4 โกอมิบรา – ปอร์โต้ – ซาลามังกา    
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้นําท่านเดินทางสูเ่มืองปอร์โต้ (Porto) ทางเหนือของประเทศโปรตเุกส เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงถึง “ไวน์ปอร์

โต้” ซึง่เป็นแหล่งไวน์ชัน้ดีของคนท่ีมีรสนิยมในการด่ืมไวน์ และเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองและตัง้อยู่ริมแม่นํา้

โดรู และเมืองนีย้งัได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยเูนสโก้ ในปี ค.ศ.1996 อีกด้วย นําท่านชมเมืองมรดก

โลกปอร์โต้ ชมย่านจัตุรัสกลางเมือง Praça dos Liberdade ประกอบด้วยอาคารสวยงามท่ีเป็นท่ีทําการของ

ธนาคารและโรงแรม และศาลาว่าการเมือง ชมสถานีรถไฟ São Bento ซึ่งภายในมีการตกแต่งด้วยกระเบือ้ง

เขียนสีท่ีมีลวดลายสีนํา้เงิน ท่ีเลา่เร่ืองราวของชาวโปรตเุกส แวะถ่ายรูปกบัโบสถ์ Sé de Porto ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของ

เมือง อายกุว่าพนัปี โบสถ์แห่งนีเ้ป็นท่ีจดังานอภิเษกสมรสของกษัตริย์ João ท่ี 1 บิดาของเจ้าชายเฮนร่ี ผู้บกุเบิก

การเดนิเรืออนัยิ่งใหญ่ของโปรตเุกส สร้างอยูบ่นเนินท่ีสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

บ่าย นําท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมืองซาลามังกา (Salamanca) ในแคว้นคาสตีลและเลออน ทางภาคตะวนัตก

ของประเทศสเปน (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง และจะเปล่ียนเป็น 6 ชัว่โมงในวนัท่ี 29 ตลุาคม 

2560) ตัง้อยู่บนท่ีราบสงูริมแม่นํา้ตอร์เมส เป็นเมืองท่ีมีความสําคญัเน่ืองจากเป็นศนูย์กลางของการค้าขายใน

สมยัโรมนัเรืองอํานาจ ปัจจบุนัเมืองนีไ้ด้รับขึน้เป็นมรดกโลกจากยเูนสโก้ ในปี ค.ศ. 1988 นําท่านสู่พลาซ่า มา

ยอร์ (La Plaza Mayor) ศนูย์กลางของเมืองท่ีสร้างโดยศิลปะสไตล์บาร็อค ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของความร่ํารวยใน

ยคุศตวรรษท่ี 16 -18 อิสระให้ท่านได้เดนิเลน่ชมเมืองตามอธัยาศยั 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ที่พัก นําท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก DONA BRIGIDA หรือเทยีบเท่า 

 

วันที่ 5 ซาลามังกา – เซอโกเบยี – มาดริด – พระราชวังหลวง     
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสูเ่มืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองท่องเท่ียวอีกเมืองหนึ่งของสเปน องค์การ UNESCO ยงัได้ขึน้

ทะเบียนให้เมืองนีเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985 ชมรางส่งนํา้โรมัน (Acueducto de Segovia) ท่ีสร้างขึน้ตัง้แต่

ศตวรรษท่ี 1 โดยไมมี่การใช้กาวหรือวสัดเุช่ือมหินแตล่ะก้อนแตอ่ยา่งใด จงึได้รับการยกย่องวา่เป็นสิ่งก่อสร้างทาง

วิศวกรรมโดยชาวโรมนัท่ีสําคญัท่ีสุดของสเปน และยงัมีสภาพสมบูรณ์ท่ีสุดอีกด้วย รางส่งนํา้ประกอบขึน้จาก

หินแกรนิตกว่า 25,000 ก้อน มีความยาว 818 เมตร มีโค้ง 170 โค้ง จดุท่ีสงูท่ีสดุสงูถึง 29 เมตร จดุเร่ิมต้นของราง

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


สง่นํา้นี ้เร่ิมตัง้แตน่อกเมือง แล้วลําเลียงส่งนํา้เข้ามาในเมือง รางสง่นํา้แห่งนีถื้อได้ว่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองเซอ

โกเบีย และเป็นไฮไลท์หลกัของเมือง นําท่านเดนิเลน่ในเขตเมืองเก่า ซึง่เตม็ไปด้วยสินค้านานาชนิดตลอดสองข้าง

ทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (หมูหนัสเปน) 

บ่าย จากนัน้นําท่านเดินทางสู่กรุงมาดริด (Madrid)  เมืองหลวงของประเทศสเปน ตัง้อยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ใน

ระดบัความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอนัทันสมัยลํา้ยุค ท่ีซึ่งกษัตริย์ฟิลลิปท่ี 2 ได้ทรงย้ายท่ีประทับจากเมือง

โทเลโดมาท่ีน่ี และประกาศให้มาดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ ยกเว้นในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมืองมาดริด

ได้ช่ือว่าเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสดุแห่งหนึ่งในโลก และสงูสดุแห่งหนึ่งในยโุรป นําท่านเข้าชม พระราชวังหลวง 

(Royal Palace) ซึง่ตัง้อยู่บนเนินเขาริมฝ่ังแม่นํา้แมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่าอลงัการไม่แพ้พระราชวงัใดในทวีป

ยโุรป พระราชวงัหลวงแห่งนีถ้กูสร้างในปี ค.ศ. 1738 ด้วยหินทัง้หลงัในสไตล์บาโรค โดยการผสมผสานระหว่าง

ศลิปะแบบฝร่ังเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องตา่งๆกวา่ 2,830 ห้อง ซึง่นอกจากจะมีการตกแตง่อยา่งงดงาม

แล้ว ยังเป็นคลังเก็บภาพเขียนชิน้สําคัญท่ีวาดโดยศิลปินในยุคนัน้ รวมทัง้สิ่งของมีค่าต่างๆอาทิ พัดโบราณ, 

นาฬิกา, หนงัสือ, เคร่ืองใช้, อาวธุ (หากไม่สามารถเข้าชมพระราชวังหลวงมาดริดได้ เนืองจากมีพระราช

พิธีภายในหรือตั๋วเต็ม ทางบริษัทขอนําท่านชม Royal Palace of Aranjuez เป็นการทดแทน) จากนัน้นํา

ท่านชมอทุยานหลวงท่ีมีการเปล่ียนพนัธุ์ไม้ทุกฤดกูาล ชมอนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปนท่ีตัง้อยู่เหนือ

อนสุาวรีย์ดอนกิโฆเต้ในสวนสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

ที่พัก นําท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก PRAGA MADRID หรือเทยีบเท่า 

 

วันที่ 6 
มาดริด – โทเลโด – มหาวิหารแห่งโทเลโด – พลาซ่า มายอร์ – ชมโชว์

ระบาํฟลามนิโก้   
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู ่เมืองโทเลโด (Toledo)  เมืองแห่งนีต้ัง้อยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน องค์การยเูนสโกได้

ประกาศให้เมืองนีเ้ป็นแหลง่มรดกโลกอีกด้วย มีทศันีภาพท่ีสวยงาม เน่ืองจากมีแมนํ่า้เทกสั ไหลผา่นเมือง นําท่าน

เข้าชมมหาวิหารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) เน่ืองจากเป็นวิหารท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของสเปน รองจาก

วิหารเมืองเซบีญ่า ท่ีสร้างตัง้แต่ศตวรรษท่ี 13  ความงดงามอลงัการสไตล์โกธิก ภายในมหาวิหารมีการตกแต่ง

อยา่งงดงามวิจิตรด้วยไม้แกะสลกัและภาพสลกัหินออ่น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย จากนัน้นําท่านเดินกลบัสูก่รุงมาดริด  เพ่ือนําท่านสู ่พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor of Madrid) ใกล้เขตปเูอต้า

เดลซอล หรือประตพูระอาทิตย์ ซึง่เป็นจตรัุสใจกลางเมือง นบัเป็นจดุนบักิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรท่ีศนูย์) 

และยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดินและรถเมล์ทุกสาย นอกจากนีย้ังเป็นจุดตัดของถนนสายสําคัญของเมืองท่ี

หนาแน่นด้วยร้านค้าและห้างสรรพสินค้าใหญ่มากมาย นําท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปป้ันหมีเกาะต้นเชอร่ี (The 

bear and the cherry tree in Madrid) อนัเป็นสญัลกัษณ์สําคญัอีกแห่งของกรุงมาดริด 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหาร อาหารพืน้เมือง  

 พร้อมชมโชว์ ระบาํ  ฟลามิงโก ศิลปะระบาํสเปน หน่ึงในการแสดงที่ขึน้ช่ือลือชาไปทั่วโลกทัง้ท่วงท่า

การร่ายรําประกอบเสียงดนตรีที่เร้าใจสนุกสนาน 

ที่พัก นําท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก PRAGA MADRID หรือเทยีบเท่า 

 



วันที่ 7 มาดริด – วาเลนเซีย  – มหาวหิารวาเลนเซีย   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่เมืองวาเลนเซีย (Valencia) เมืองหลวงของแคว้นบาเลนเซีย แคว้นปกครองตนเองท่ีตัง้อยู่ทาง

ตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศสเปน ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่นํา้ตเูรีย (Turia River) เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 3 

ของประเทศสเปน และยงัเป็นท่ีตัง้ของสโมสรฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียงคือ สโมสรฟุตบอลวาเลนเซีย ชมย่านใจกลาง

จตัรัุสเมืองเก่า ซึง่เป็นท่ีตัง้ของศาลากลาง, ท่ีทําการไปรษณีย์, ร้านค้า, สนามสู้ววักระทิง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง  

 นําท่านชมย่านใจกลางจตัรัุสเมืองเก่า ซึง่เป็นท่ีตัง้ของศาลากลาง, ท่ีทําการไปรษณีย์, ร้านค้า, สนามสู้ววักระทิง 

นําท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารวาเลนเซีย หรือ มหาวิหารซานตามาเรียแห่งวาเลนเซีย (Catedral de Santa 

Maria de Valencia) มหาวิหารท่ีตัง้อยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่า สร้างขึน้ในสไตล์ผสมผสานอาทิ โกธิค, นีโอ

คลาสสกิ, บาร็อค และอ่ืนๆ ด้านข้างจะเป็น หอระฆังเอล มิกูเลต (El Miguelete) ท่ีถกูสร้างขึน้ในช่วงระหวา่งปี 

1381 และสิน้สุดในปี 1429 และติดกันเป็นโบสถ์แม่พระ นักบุญอุปถัมถ์ประจําเมือง ตลอดสองข้างทางมี

ภัตตาคาร, บาร์, ร้านกาแฟ และร้านขายของท่ีระลึกมากมาย จากนัน้นําชมเขตเมืองใหม่ท่ีตัง้ของท่าเรือเป็น

โครงการท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุในเมือง ประกอบไปด้วย โรงภาพยนตร์, โรงศิลปะการแสดง, พิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์และ

อทุยานสมทุรภมูิศาสตร์ 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหาร อาหารจีน 

ที่พัก นําท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก TRYP VALENCIA AZAFATA หรือเทยีบเท่า 

 

วันที่ 8 วาเลนเซยี – บาร์เซโลน่า       
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางเลาะเลียบชายฝ่ังทะเล กอสตา เดล อะซาร์ (Costa del Azahar) หรือ ชายฝ่ังดอกส้มบาน ตัง้

ช่ือตามสวนส้มท่ีปลกูทัว่ท่ีราบชายฝ่ังและสง่กลิ่นหอม หวานในฤดใูบไม้ผลิ ผ่านเมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงแถบ

เมดิเตอร์เรเนียน จนเข้าสู่เมืองบาร์เซโลน่า (Barcelona) นครใหญ่แห่งคาตาลนัยา และเมืองสําคญัอนัดบั 2 

ของสเปน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

บ่าย 

 

 

 

 

นําท่านเข้าชมภายในโบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia)  โบสถ์ศกัดิ์สิทธ์ิสญัลกัษณ์ของเมือง 

โดยฝีมือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี สถาปนิกชาวคาตาลนั เป็นผลงานท่ีเรียกว่า โมเดิร์นนิสโม เป็นงาน

ศลิปะเฉพาะถ่ินและเป็นอาร์ตนโูวท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดยเร่ิมสร้างตัง้แตปี่ 1882 แม้กระทัง้จนถึงปัจจบุนัก็ยงั

สร้างไม่แล้วเสร๊จ ถึงกระนัน้องค์การยเูนสโก้ ก็ได้จดัให้เป็นมรดกโลก โดยมหาวิหารมีลกัษณะสถาปัตยกรรมโดด

เด่นแปลกตาไม่เหมือนท่ีใดในโลก นําท่านเข้าชมปาร์ค กูเอล (Parque Guell) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีโชว์

ผลงานอนัโดดเดน่ทางด้านสถาปัตยกรรมของอนัตอนี เกาดี สิง่ปลกูสร้างตา่ง ๆ ท่ีถกูล้อมรอบด้วยความร่มร่ืนของ

ต้นไม้ ด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมงานกระเบือ้งท่ีเน้นรูปทรงธรรมชาตใินสีสนัท่ีตดักนั ดโูดดเดน่ แปลกตา และ

เป็นเอกลกัษณ์อยา่งมาก ซึง่ได้รับการยกยอ่งให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยเูนสโก 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหาร อาหารพืน้เมือง 

ที่พัก นําท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก FRONTAIR CONGRESS BARCELONA หรือเทยีบเท่า 

 

วันที่ 9 บาร์เซโลน่า – เนินเขา Montjuïc – สนามคัมป์นู – สนามบนิ   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้นําท่านเดนิทางกลบัเข้าสูต่วัเมือง เพ่ือนําทา่นขึน้สูจ่ดุชมวิวของเมืองท่ีเนินเขา Montjuïc เป็นเนินเขาใน

บาร์เซโลนา่ท่ีมีทศันียภาพอนังดงามทางด้านตะวนัออกของเนินเขายงัมีหน้าผาสงูชนัซึง่ทําหน้าท่ีเป็นดัง่กําแพง

เมือง สว่นด้านบนเป็นท่ีตัง้ของปอ้มปราการหลายแหง่ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูส่นามฟุตบอลของสโมสรบาร์

เซโลน่า สนามคัมป์นู (Camp Nou) ท่ีมีขนาดใหญ่มาก โดยมีความจผุู้ เข้าชมได้ถงึเกือบ 99,000 คน มีเวลาให้

ท่านได้ถ่ายรูปด้านนอก พร้อมทัง้เลือกซือ้ของท่ี MEGA STORE ของทีมบาร์เซโลนา่ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

13.30 น. นําเดินทางสูส่นามบินบาร์เซโลน่า เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซือ้สินค้าจาก

ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

16.50 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิลูฟต์ฮนัซ่า เที่ยวบนิที่ LH 1129 

19.00 น. ถึงสนามบนิแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี รอเปล่ียนเคร่ือง 

22.00 น. ออกเดนิทางตอ่ไปยงักรุงเทพฯ โดยสายการบนิลูฟต์ฮันซ่า เที่ยวบนิที่ LH 772 

วันที่ 10 กรุงเทพฯ 
  

14.40 น. ถึง สนามบนิสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวสัดภิาพ   

***กรุ๊ปออกเดนิทางตัง้แต่วันที่ 7 พ.ค. 63 เดนิทางถงึเวลา 14.10 น.*** 
 



ราคาแนะนําเพยีง  

โปรตุเกส สเปน  

(โกอมิบรา ปอร์โต้ ซาลามังกา บาร์เซโลน่า)    

10 วัน 7 คืน โดยสารการบนิลูฟต์ฮันซ่า (LH) 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี  

(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

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 ม.ิย. 63 57,900.- 57,900.- 57,900.- 34,740.- 8,500.- 

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

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.        ชําระเงินมดัจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจําแล้วเท่านัน้ 

2. สง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทําการจองควิย่ืนวีซา่ภายใน 3 วนั

นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ

3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 

4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ตา่งจงัหวดั) ให้ท่านติดตอ่เจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบตัร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 

รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจําตวั หรือไมส่ะดวกใน

การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยูต่อ่ 

จะต้องไมเ่กินจํานวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  



4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 

6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเตมิกับทางบริษัทได้  

 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนงัสือเดนิทาง 

2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง, คา่นํา้หนกั

เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจาก

โรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 

4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสเปน (ผู้ ย่ืนวีซ่าชําระเงินตรงกับศูนย์ย่ืนวีซ่าในวนัย่ืนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 

บาท) 

6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (20 ยโูร) 

7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (30 ยโูร) 
 

เงื่อนไขการชาํระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจาํเป็น 

ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 
 

 

 



ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ

พิจารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง

บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้าง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซา่ได้  

3. สําหรับผู้ เดินทางท่ีศกึษาหรือทํางานอยู่ตา่งประเทศ จะต้องดําเนินเร่ืองการขอวีซา่ด้วยตนเองในประเทศท่ีตนพํานกั

หรือศกึษาอยูเ่ท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางต้องมีอายไุม่ต่ํากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต่ํากว่า 6 เดือน ผู้

เดินทางต้องไปย่ืนคําร้องขอทําหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบัทางบริษัท

ด้วย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการย่ืนคําร้องขอวีซา่ และจํานวนหน้าหนงัสือ

เดนิทาง ต้องเหลือวา่งสําหรับตดิวีซา่ไมต่ํ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ 

และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้สํารองท่ีนัง่พร้อมชําระเงินมดัจําคา่ตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สาย

การบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี

เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน

กําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 

สามารถเปิดประตฉูุกเฉินได้ (นํา้หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ

อํานาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 
 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 

1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลทําให้คณะเดนิทางไมค่รบตาม

จํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน

คณะเดียวกนับริษัทต้องนําไปชําระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  



6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือน

การเดินทางของท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ คา่ธรรมเนียมใน

การมดัจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตัิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทวัร์หรือมดัจํามาแล้ว 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซา่และคา่บริการย่ืนวีซา่ / คา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบนิ หรือคา่ตัว๋

เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 

9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆตาม

ทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง

โรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต่ํา 

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัตและไม่มี

อา่งอาบนํา้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สเปน)  
ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัทําการ  

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ BLS International 
เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวนัยืน่วซีา่ หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
                                                                                        

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  
เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                    
1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และ
หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  



 
***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 
หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ
ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ 
และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีร้วมไปถงึผู ้
เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 
2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ (พืน้หลงัขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน

หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 
3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัว่ไป 
สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝาก
หรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัช ีอพัเดทไมเ่กนิ 30 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบญัชตีอ้งมี
ครบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชีแ้จง         
3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบญัชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่
ใหม)่ 
3.3  หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดชือ่-สกลุ ใหต้รงตาม
หนา้พาสปอรต์ ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกนักบับญัชอีอมทรัพยใ์นขอ้ 3.1 
3.4 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  
     3.4. 1ตอ้งทํา BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ฉบบัภาษาองักฤษ โดย
ระบชุือ่เจา้ของบญัช ี (บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และ
บคุคลทีเ่จา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้ (ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
กรณุายืน่ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 30 วนั 
หลงัจากธนาคารออกให ้  
     3.4.2ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย และตอ้ง

เป็นบญัชเีดยีวกนั กบัทีอ่อก BANK GUARANTEE 

     3.4.3. ตอ้งทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบบั (Sponsor Letter) 
     3.4.4.ตอ้งใชส้ตูบิตัรเทา่นัน้ ในกรณีเป็น พอ่ แม ่ ลกู เพือ่เชือ่มโยงความสมัพันธร์ะหวา่งผูอ้อก
คา่ใชจ้า่ยใหแ้ละผูเ้ดนิทาง ไมว่า่จะอายเุทา่ไหรก่็ตาม หรอืใชท้ะเบยีนสมรสในกรณีสาม-ีภรรยา ที่
แตง่งานจดทะเบยีน  
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 
บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการทาํงาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื



หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 
- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีกํ่าลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 
- สําเนาทะเบยีนบา้น 
- บตัรประชาชน 
- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุา่กวา่ 20 ปีและในกรณีออกคา่ใชจ่า่ยใหพ้อ่ แม ่หรอื พอ่ แม ่ออก

คา่ใชจ้า่ยให)้ 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 
- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์ ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชน
หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางไปกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิา
จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัร
ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอม
ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีด
วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 20 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา
สมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 
 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา 
หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 



 
แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสเปน 

 
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 
1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………….…………………………… 
2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………….………………………………. 
3. ชือ่ตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………….……………… 
4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………….……………………….. 
5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ………………………………………………………………………….………………  
6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………….………………….………… 
7. สญัชาตปัิจจบุนั ...........................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั……….………….…….. 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 
9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

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

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตวั นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ
ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………………… 

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื................................................................ 
12. อาชพีปัจจบุนั(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

............................................................................................................... 
13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบนัศกึษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์………….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

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



15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

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

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 
ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 

 

 


