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DE-EU18 : ทวัรโ์ปรตเุกส สเปน 10 วนั 7 คนื (LH) 
 

 
 

 
• แหลมโรกา + วหิารแหง่เมอืงเซบยีา่ 

• พระราชวงัหลวง แหง่กรงุมาดรดิ 

• มหาวหิารซานตามาเรยีแหง่วาเลนเซยี 

• สนามฟตุบอลคมัป์น ูสโมสรบารเ์ซโลนา่ 

• ชมโชวร์ะบาํฟลามนิโก ้อนัโดง่ดงั 

 

*** พเิศษ ... ชมโชวร์ะบาํฟลามนิโก ้อนัโดง่ดงั 

พรอ้มชมิอาหารทอ้งถ ิ;น หมหูนั และขา้วผดัสเปน !! *** 

 

วนัแรกของการเดนิทาง          กรงุเทพฯ - แฟรงเฟิรต์ 

20.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบนิลฟุต์

ฮนัซา่ พบเจา้หนา้ที(คอยอํานวยความสะดวกใหก้บัทา่น  

 
 

23.00 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิลฟุตฮ์นัซา่ เที;ยวบนิที; LH 773  

วนัที;สองของการเดนิทาง        แฟรงเฟิรต์ - ลสิบอน - แหลมโรกา - ซนิทรา  

06.00 น. ถงึสนามบนิแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมน ีเพื(อรอเปลี(ยนเที(ยวบนิ  
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09.15 น. ออกเดนิทางตอ่ โดยสายการบนิลฟุตฮ์นัซา่ เที;ยวบนิที; LH1166  

11.15 น. ถงึสนามบนิลสิบอน ประเทศโปรตุเกส (Portugal) (เวลาทอ้งถิ(นชา้กว่าประเทศไทย 5 

ชั(วโมง) ผา่นขั 5นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

 

เที;ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

บา่ย จากนั5นพาทา่นเดนิทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดที(เป็นปลายดา้นตะวันตกสดุของ

ทวปียโุรป ซึ(งทา่นสามารถซื5อใบประกาศนยีบตัร (Certificate) เป็นที(ระลกึในการมาเยอืน ณ ที(

แห่งนี5 จากนั5นเดนิทางสู่ เมอืงซนิทรา (Sintra) อกีหนึ(งเมืองตากอากาศยอดนิยมของ

นักทอ่งเที(ยว เป็นที(ตั 5งของพระราชวงัที(สวยงามที(ไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดก

โลก ความร่มรื(นของเขตอุทยานเป็นที(พักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดของชาวเมือง เป็นอกีเมอืงที(มี

สถาปัตยกรรมที(ค่อนขา้งมคีวามโดดเด่นของแควน้แกรนดล์สิบอน ประเทศโปรตุเกส จากนั5นนํา

ทา่นกลบัเขา้สู ่กรุงลสิบอน (Lisbon)  

 

คํ;า รับประทานอาหารคํ(า ณ ภัตตาคาร อาหารพื5นเมอืง  

 นําเขา้สูท่ี(พัก โรงแรม SANA METROPOLITAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที;สามของการเดนิทาง          ลสิบอน - มหาวหิารเจอโร นโิม - บาดาโคซ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เขา้ชมมหาวหิารเจอโร นโิม (Jeronimos Monastry) ที(สรา้งขึ5นเพื(อเป็นเกยีรตแิก ่วาสโกดา

กามา ที(เดนิทางสู่อนิเดียเป็นผลสําเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอันเยี(ยมยอดของงาน

สถาปัตยกรรมที(เรยีกกันวา่มานูเอลไลน ์(Manueline) ใชเ้วลากอ่สรา้งทั 5งสิ5นถงึ 70 ปี จงึแลว้

เสร็จสมบูรณ์ และไดร้บัการรบัรองจากองคก์ารยูเนสโกว้่าใหเ้ป็นมรดกโลก (UNESCO 

World Heritage)  

 

 

เที;ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

บา่ย นําทา่นบนัทกึภาพกบัอนุสาวรยีด์สิคฟัเวอรี;สรา้งขึ5นในปี ค.ศ. 1960 เพื(อฉลองการครบ 500 ปี 

แหง่การสิ5นพระชนมข์องเจา้ชายเฮนรี( เดอะเนวเิกเตอร ์แวะถา่ยรูปกบัหอคอยเบเล็ง (Belem 

Tower) เดมิสรา้งไวก้ลางนํ5าเพื(อเป็นป้อมรักษาการณ์ดแูลการเดนิเรอืเขา้ออก เป็นจุดเริ(มตน้ของ

การเดนิเรอืออกไปสํารวจ และคน้พบโลกของ วาสโก ดากามา นักเดนิเรอืชาวโปรตเุกส เป็นอกี

หนึ(งสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ที(สวยงาม จากนั5นเดนิทางสูเ่มอืงบาดาโคซ (Badajoz) 

เมอืงหลกัของจังหวัดบาดาโคซในแควน้ปกครองตนเองเอซเตรมาดรูา ประเทศสเปน เมอืงนี5ตั 5งอยู่

บนฝั(งซา้ยของแมนํ่5ากวาเดยีนาใกลช้ายแดนประเทศโปรตเุกส 

ระยะทาง 227 

กม. 

เวลาการเดนิทาง 

ประมาณ 3.30 

ชม. 

คํ;า รับประทานอาหารคํ(า ณ ภัตตาคาร อาหารพื5นเมอืง  

 นําเขา้สูท่ี(พัก โรงแรม ILLUNION GOLF BADAJOZ หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที;ส ี;ของการเดนิทาง               บาดาโคซ  - เซบยีา่ - กอรโ์ดบา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซบยีา่ (Seville) เป็นเมอืงใหญ่อันดับ 4 ของสเปน นําท่านชมปลาซาเด

เอสปาญา (Plaza De Espana) ที(สรา้งขึ5นเมอืปี ค.ศ. 1982เป็นกลุ่มอาคารรูปครึ(งวงกลมซึ(ง

รวมความเป็นสถาปัตยกรรมแบบสเปนที(เรยีงตอ่กันเป็นแนวยาวสวยงามยิ(งนัก แตล่ะซุม้โคง้ประตมูี

ระยะทาง 210 
กม. 

เวลาการเดนิทาง 
ประมาณ 2.30 
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ตราประจําจังหวัดไลเ่รยีงตามตัวอักษร อสิระใหท้่านเก็บภาพความงามรอบบรเิวณ นําท่านถ่ายรูป

กับหอคอยฆรีลัดา (Giralda Tower) หอศักดิEสทิธิEแห่งนี5เป็นหอคอยที(สรา้งขึ5นโดยชาวมุสลมิ 

เป็นตกึทรงรูปสี(เหลี(ยมผืนผา้สูง 93 เมตร ตดิกันกับมหาวหิารเป็นลานสม้และนํ5าพุ เพื(อใชใ้นพิธี

ชําระร่างกายของชาวมุสลิม จากนั5นนําท่านเข้าชมมหาวหิารแห่งเมืองเซบีย่า(Seville 

cathedral) เริ(มสรา้งใน ค.ศ.1042 และสรา้งเสร็จ ค.ศ.1519 ซึ(งมขีนาดใหญ่เป็นอันดับสาม รอง

จากมหาวหิารเซนตปี์เตอร์ที(กรุงโรม และเซนตป์อลที(ลอนดอน และใหญ่ที(สดุในสเปน สรา้งดว้ย

ศลิปะแบบโกธคิ ภายในตกแต่งไดอ้ย่างวจิติรตระการตา สรา้งขึ5นแทนที(ตั 5งของสเุหร่าเดมิ โดย

ตอ้งการใหย้ิ(งใหญ่แบบไม่มีใครเทียบเทียมได ้ในหอ้งเก็บทรัพย์สมบัตลํิ5าค่า มีทั 5งภาพเขียน 

เครื(องใชใ้นศาสนพธิ ีที(ทํามาจากทองคําและเงนิ ลว้นแลว้แตป่ระเมนิคา่มไิด ้ตอนกลางโบสถเ์ป็น

ที(ตั 5งของสุสานครสิโตเฟอรโ์คลมับสั ซึ(งสรา้งอย่างยิ(งใหญ่สมเกยีรตยิศ เป็นหบีศพหนิอ่อนที(

ตั 5งอยู่บนบ่(าของรูปสลักชายหนุ่ม 4 คน ซึ(งเป็นผูแ้ทนของราชอาณาจักรของกษัตริย์คาธอลคิ

ทั 5ง  2 พระองคอ์นัไดแ้กค่สัตลี เลออน อาราก็อน และนาวารเ์ร 

ชม. 

 

เที;ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

บา่ย จากนั5นนําท่านเดนิทางต่อสู่เมอืงกอรโ์ดบา(Cordoba) เมืองที(สวยงามในแบบมูเดกา้และเป็น

เมืองที(เจริญรุ่งเรืองที(สุดในยุคที(มัวร์ปกครอง นําท่านเขา้ชมมสัยดิเมซกตีา (Mezquita 

catedral) มชี ื(อเรียกในศาสนาครสิตว์่า มหาวหิารการอสัสมัชญัพระแม่มาร ี (Catedral de 

Nuestra Señora de la Asunción) ปัจจุบันเป็นแหลง่มรดกโลกร่วมกับพื5นที(สว่นประวัตศิาสตร ์

สเุหร่าที(มชี ื(อเสยีง และเคยไดช้ื(อวา่ใหญ่ที(สดุในโลกแห่งหนึ(งในชว่งปี ค.ศ. 700 ถงึ 800 มอีายุ

กวา่ 1,200 ปี เป็นเสมอืนเพชรยอดมงกฎุของสถาปัตยกรรมอาหรับที(มเีพยีงหนึ(งเดยีวในโลก และ

ถอืไดว้า่มหัศจรรยม์าก ที(สเุหร่าของศาสนามุสลมิอยู่ร่วมชายคาเดยีวกันกับโบสถข์องศาสนาครสิต ์

ชมความยิ(งใหญ่และสวยงาม ภายในที(สรา้งไวอ้ย่างมหัศจรรยด์ว้ยเสาหนิออ่นสตีา่ง ๆ จํานวน 900 

ตน้ เรยีงรายสบัหวา่งกนัอยา่งสวยงาม และเพดานแบบศลิปะ แขกมัวรท์ี(หาชมที(อื(นไมไ่ด ้

ระยะทาง 139 
กม. 

เวลาการเดนิทาง 
ประมาณ 2 ชม. 

 

คํ;า รับประทานอาหารคํ(า ณ ภัตตาคาร อาหารพื5นเมอืง   

 นําเขา้สูท่ี(พัก โรงแรม AYRE CORDOBA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที;หา้ของการเดนิทาง           กอรโ์ดบา -  โทเลโด - มหาวหิารแหง่โทเลโด - มาดรดิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโทเลโด (Toledo)  เมืองแห่งนี5ตั 5งอยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน 

องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้มอืงนี5เป็นแหลง่มรดกโลกอกีดว้ย มทีัศนีภาพที(สวยงาม เนื(องจากมี

แมนํ่5าเทกสั ไหลผา่นเมอืง 

 ระยะทาง 345 
กม. 
เวลาการเดนิทาง 
ประมาณ 4.30 

ชม. 

เที;ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

 นําท่านเขา้ชมมหาวหิารแหง่โทเลโด (Toledo Cathedral) เนื(องจากเป็นวหิารที(ใหญ่เป็น

อันดับ 2 ของสเปน รองจากวหิารเมอืงเซบญี่า ที(สรา้งตั 5งแตศ่ตวรรษที( 13  ความงดงามอลังการ

สไตลโ์กธกิ ภายในมหาวหิารมกีารตกแตง่อย่างงดงามวจิติรดว้ยไมแ้กะสลักและภาพสลักหนิออ่น 

จากนั5นนําทา่นเดนิทางเขา้สูก่รุงมาดรดิ (Madrid)  เมอืงหลวงของประเทศสเปน ตั 5งอยู่ใจกลาง

แหลมไอบเีรยีน ในระดับความสงู 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัยลํ5ายุค ที(ซึ(งกษัตรยิฟิ์ลลปิที( 2 

 
 
 
 

 
ระยะทาง 73 กม. 
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ไดท้รงยา้ยที(ประทับจากเมืองโทเลโดมาที(นี( และประกาศใหม้าดรดิเป็นเมืองหลวงใหม่ ยกเวน้

ในชว่งประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมอืงมาดรดิไดช้ื(อวา่เป็นเมอืงหลวงที(สวยที(สดุแห่งหนึ(งในโลก 

และสงูสดุแหง่หนึ(งในยโุรป  นําทา่นผา่นชมกรุงแมดรดิ เพื(อที(มสีถาปัตยกรรมที(สวยงามอยู่มากมาย

ทั 5งอนุสาวรยีนํ์ uาพุไซเบเลส (The Cibeles Fountain) ตั 5งอยู่ที(จตัุรสัรสัซเิบเลส (Plaza de 

Cibeles)  ซึ(งเป็นวงเวยีนสําคัญและสวยที(สดุแห่งหนึ(งของกรุงมาดรดิ  โดยบรเิวณนี5 มอีาคาร

สวยงามและสําคัญ ประจําอยู่ทั 5ง 4 มุมไดแ้ก ่ธนาคารแห่งชาตสิเปน,กองบัญชาการทหารบก,ที(ทํา

การใหญ่ไปรษณีย์ ประตูชัยอาคาล่า และศูนย์วัฒนธรรมทวีปอเมริกาโดยประตูชยัอาคาล่า 

มาดรดิ (Splendid puerta de alcala) สรา้งขึ5นในปี 1599 ประตชูยัแห่งนี5สรา้งขึ5นเพื(อถวาย

แดพ่ระเจา้ชารล์สท์ี( 3 ตั 5งตระหงา่นทางตะวนัออกของใจกลางเมอืง 

เวลาการเดนิทาง 
ประมาณ 1 ชม. 

 

คํ;า รับประทานอาหารคํ(า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย  

 นําเขา้สูท่ี(พัก โรงแรม HOLIDAY INN MADRID CALLE ALCALA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที;หกของการเดนิทาง       มาดรดิ - เซอโกเบยี - พระราชวงัหลวง - ชมโชวร์ะบําฟลามงิโก ้  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเซอโกเบยี (Segovia) เมอืงท่องเที(ยวอกีเมอืงหนึ(งของสเปน องคก์าร 

UNESCO ยังไดข้ึ5นทะเบียนใหเ้มืองนี5เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985 ชมรางส่งนํuาโรมนั 

(Acueducto de Segovia) ที(สรา้งขึ5นตั 5งแตศ่ตวรรษที( 1 โดยไม่มกีารใชก้าวหรอืวัสดเุชื(อมหนิ

แต่ละกอ้นแต่อย่างใด จงึไดรั้บการยกย่องว่าเป็นสิ(งก่อสรา้งทางวศิวกรรมโดยชาวโรมันที(สําคัญ

ที(สุดของสเปน และยังมีสภาพสมบูรณ์ที(สุดอีกดว้ย รางส่งนํ5าประกอบขึ5นจากหินแกรนิตกว่า 

25,000 กอ้น มคีวามยาว 818 เมตร มโีคง้ 170 โคง้ จุดที(สงูที(สดุสงูถงึ 29 เมตร จุดเริ(มตน้ของราง

ส่งนํ5านี5 เริ(มตั 5งแต่นอกเมือง แลว้ลําเลียงส่งนํ5าเขา้มาในเมือง รางส่งนํ5าแห่งนี5ถือไดว้่าเป็น

สญัลักษณ์ของเมอืงเซอโกเบยี และเป็นไฮไลทห์ลักของเมอืง นําท่านเดนิเลน่ในเขตเมอืงเกา่ ซึ(ง

เต็มไปดว้ยสนิคา้นานาชนดิตลอดสองขา้งทาง 

ระยะทาง 91 กม. 
เวลาการเดนิทาง 
ประมาณ 1 ชม. 

 

เที;ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพื5นเมอืง (หมูหนัสเปน)  

 จากนั5นนําทา่นกลับเขา้สูก่รุงมาดรดิ เพื(อเขา้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ซึ(งตั 5งอยู่บน

เนนิเขารมิฝั(งแมนํ่5าแมนซานาเรส สวยงามโออ่า่อลงัการไมแ่พพ้ระราชวงัใดในทวปียุโรป พระราชวัง

หลวงแห่งนี5ถูกสรา้งในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหนิทั 5งหลังในสไตลบ์าโรค โดยการผสมผสานระหว่าง

ศลิปะแบบฝรั(งเศสและอติาเลยีน ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆกว่า 2,830 หอ้ง ซึ(งนอกจากจะมีการ

ตกแต่งอย่างงดงามแลว้ ยังเป็นคลังเก็บภาพเขยีนชิ5นสําคัญที(วาดโดยศลิปินในยุคนั5น รวมทั 5ง

สิ(งของมคีา่ตา่งๆอาท ิพัดโบราณ, นาฬกิา, หนังสอื, เครื(องใช,้ อาวธุ จากนั5นนําทา่นชมอทุยาน

หลวงที(มกีารเปลี(ยนพันธุไ์มทุ้กฤดกูาล ชมอนุสาวรียเ์ซอร์แวนเตส กวเีอกชาวสเปนที(ตั 5งอยู่เหนือ

อนุสาวรีย์ดอนกโิฆเตใ้นสวนสาธารณะ นําท่านสู่พลาซ่า มายอร ์(Plaza Mayor of 

Madrid) ใกลเ้ขตปเูอตา้เดลซอล หรอืประตพูระอาทติย ์ซึ(งเป็นจตรัุสใจกลางเมอืง นับเป็นจุดนับ

กโิลเมตรแรกของสเปน (กโิลเมตรที(ศูนย์) และยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใตด้นิและรถเมลท์ุกสาย 

นอกจากนี5ยังเป็นจุดตัดของถนนสายสําคัญของเมืองที(หนาแน่นดว้ยรา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้

ใหญม่ากมาย  

ระยะทาง 91 กม. 
เวลาการเดนิทาง 
ประมาณ 1 ชม. 

 

คํ;า รับประทานอาหารคํ(า ณ ภัตตาคาร อาหารพื5นเมอืง (ขา้วผดัสเปน)  
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พรอ้มชมโชว ์ระบําฟลามงิโก ศลิปะระบําสเปน หนึ;งในการแสดงที;ข ึuนชื;อลอืชาไปท ั;วโลก 

ท ัuงทว่งทา่การรา่ยรําประกอบเสยีงดนตรทีี;เรา้ใจสนุกสนาน 

 เขา้สูท่ี(พัก ณ โรงแรม HOLIDAY INN MADRID CALLE ALCALA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที;เจ็ดของการเดนิทาง           มาดรดิ - วาเลนเซยี - มหาวหิารวาเลนเซยี 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงวาเลนเซยี (Valencia) เมอืงหลวงของแควน้บาเลนเซยี แควน้ปกครอง

ตนเองที(ตั 5งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศสเปน ตั 5งอยู่บนฝั(งแม่นํ5าตเูรีย (Turia River) 

เป็นเมอืงที(มขีนาดใหญ่เป็นอันดับที( 3 ของประเทศสเปน และยังเป็นที(ตั 5งของสโมสรฟตุบอลที(มี

ชื(อเสยีงคอื สโมสรฟตุบอลวาเลนเซยี ชมย่านใจกลางจัตรัุสเมอืงเกา่ ซึ(งเป็นที(ตั 5งของศาลากลาง, 

ที(ทําการไปรษณีย,์ รา้นคา้, สนามสูว้ัวกระทงิ นําทา่นชมย่านใจกลางจัตุรัสเมอืงเกา่ ซึ(งเป็นที(ตั 5ง

ของศาลากลาง, ที(ทําการไปรษณีย,์ รา้นคา้, สนามสูว้วักระทงิ 

ระยะทาง 331 
กม. 

เวลาการเดนิทาง 
ประมาณ 4.30 

ชม. 

เที;ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

บา่ย นําท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารวาเลนเซีย หรือ มหาว ิหารซานตามาเรียแห่งวาเลนเซีย 

(Catedral de Santa Maria de Valencia) มหาวหิารที(ตั 5งอยู่บรเิวณใจกลางเมอืงเกา่ สรา้ง

ขึ5นในสไตลผ์สมผสานอาท ิโกธคิ, นโีอคลาสสกิ, บาร็อค และอื(นๆ ดา้นขา้งจะเป็น หอระฆงัเอล มิ

กเูลต (El Miguelete) ที(ถกูสรา้งขึ5นในชว่งระหวา่งปี 1381 และสิ5นสดุในปี 1429 และตดิกันเป็น

โบสถแ์ม่พระ นักบญุอปุถัมถป์ระจําเมอืง ตลอดสองขา้งทางมภีัตตาคาร, บาร,์ รา้นกาแฟ และรา้น

ขายของที(ระลกึมากมาย จากนั5นนําชมเขตเมอืงใหม่ที(ตั 5งของทา่เรอืเป็นโครงการที(ยิ(งใหญ่ที(สดุใน

เมอืง ประกอบไปดว้ย โรงภาพยนตร์, โรงศลิปะการแสดง, พพิธิภัณฑว์ทิยาศาสตร์และอุทยาน

สมทุรภมูศิาสตร ์

 

คํ;า รับประทานอาหารคํ(า ณ ภัตตาคาร อาหารพื5นเมอืง  

 เขา้สูท่ี(พัก ณ โรงแรม HOLIDAY INN VALENCIA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที;แปดของการเดนิทาง            วาเลนเซยี - บารเ์ซโลนา่ - โบสถซ์ากราดา แฟมเิลยี 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางเลาะเลยีบชายฝั(งทะเล กอสตา เดล อะซาร ์(Costa del Azahar) หรอื ชายฝั(ง

ดอกสม้บาน ตั 5งชื(อตามสวนสม้ที(ปลูกทั(วที(ราบชายฝั(งและสง่กลิ(นหอม หวานในฤดูใบไมผ้ล ิผ่าน

เมอืงตากอากาศที(มชี ื(อเสยีงแถบเมดเิตอรเ์รเนียน จนเขา้สูเ่มอืงบารเ์ซโลนา่ (Barcelona) นคร

ใหญแ่หง่คาตาลนัยา และเมอืงสาํคญัอนัดบั 2 ของสเปน 

ระยะทาง 351 
กม. 

เวลาการเดนิทาง 
ประมาณ 4.30 
ชม. 

เที;ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถิ(น  

บา่ย นําท่านเขา้ชมภายในโบสถซ์ากราดา แฟมเิลยี (La Sagrada Familia)  โบสถศ์ักดิEสทิธิE

สญัลกัษณ์ของเมอืง โดยฝีมอืการออกแบบของ อันตอนี เกาด ีสถาปนกิชาวคาตาลัน เป็นผลงานที(

เรยีกว่า โมเดริ์นนสิโม เป็นงานศลิปะเฉพาะถิ(นและเป็นอาร์ตนูโวที(มเีอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเริ(ม

สรา้งตั 5งแตปี่ 1882 แมก้ระทั 5งจนถงึปัจจุบันก็ยังสรา้งไม่แลว้เสร๊จ ถงึกระนั5นองคก์ารยูเนสโก ้ก็ได ้

จัดใหเ้ป็นมรดกโลก โดยมหาวหิารมลีักษณะสถาปัตยกรรมโดดเดน่แปลกตาไม่เหมอืนที(ใดในโลก 

นําทา่นเขา้ชมปารค์ กูเอล (Parque Guell) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที(โชวผ์ลงานอันโดดเดน่
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ทางดา้นสถาปัตยกรรมของอันตอนี เกาด ีสิ(งปลูกสรา้งต่าง ๆ ที(ถูกลอ้มรอบดว้ยความร่มรื(นของ

ตน้ไม ้ดว้ยรูปแบบของสถาปัตยกรรมงานกระเบื5องที(เนน้รูปทรงธรรมชาตใินสสีนัที(ตัดกัน ดโูดดเดน่ 

แปลกตา และเป็นเอกลักษณ์อย่างมาก ซึ(งไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก

จากนั5นนําทา่นเดนิเลน่บรเิวณ ถนน ลา รมับลาส (La Ramblas) ถอืเป็นถนนชื(อดังของเมอืงบาร์

เซโลน่า นอกจากจะสะอาดสะอา้นและมตีน้ไมค้อยสรา้งความร่มรื(นใหต้ลอดทางแลว้ ยังมรีา้นคา้

มากมาย โดยที(ปลายสุดของถนนสายนี5 เ ป็นที(ตั 5งของอนุสาวรีย ์คร ิสโตเฟอร์ โคลมับสั 

Christopher Columbus ผูค้น้พบทวปีอเมรกิาในปี ค.ศ.1492    

คํ;า รับประทานอาหารคํ(า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 เขา้สูท่ี(พัก ณ โรงแรม FIRA CONGRESS หรอืเทยีบเทา่  

วนัที;เกา้ของการเดนิทาง            บารเ์ซโลนา่ - เนนิเขา Montjuïc - สนามคมัป์น ู- สนามบนิ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนั5นนําทา่นเดนิทางกลับเขา้สูต่ัวเมอืง เพื(อนําทา่นขึ5นสูจุ่ดชมววิของเมอืงที(เนนิเขา Montjuïc 

เป็นเนนิเขาในบารเ์ซโลน่าที(มทีัศนียภาพอันงดงาม ทางดา้นตะวันออกของเนนิเขายังมหีนา้ผาสงู

ชนัซึ(งทําหนา้ที(เป็นดั(งกําแพงเมอืง สว่นดา้นบนเป็นที(ตั 5งของป้อมปราการหลายแห่ง จากนั5นนําทา่น

เดนิทางสูส่นามฟุตบอลของสโมสรบารเ์ซโลน่า สนามคมัป์นู (Camp Nou) ที(มขีนาดใหญ่

มาก โดยมคีวามจุผูเ้ขา้ชมไดถ้งึเกอืบ 99,000 คน มีเวลาใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่กับสนามฟุตบอล 

พรอ้มทั 5งเลอืกซื5อของที( MEGA STORE ของทมีบารเ์ซโลน่า  

 

12.00 น. นําเดนิทางสูส่นามบนิบารเ์ซโลนา่ เพื(อใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษี (Tax Refund) และเลอืก

ซื5อสนิคา้จากรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

ระยะทาง 16 
ก.ม.ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 
20 นาท ี

16.00 น. เดนิทาง โดยสายการบนิลฟุตฮ์นัซา่ เที;ยวบนิที; LH 1129     

18.10 น. ถงึสนามบนิแฟรงเฟิรต์ เพื(อรอเปลี(ยนเครื(อง  

22.15 น. ออกเดนิทางตอ่ โดยสายการบนิลฟุตฮ์นัซา่ เที;ยวบนิที; LH 772      

วนัที;สบิของการเดนิทาง            แฟรงเฟิรต์ - กรงุเทพฯ 

14.25 น. คณะเดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  

 

(รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิ{การยา้ยเมอืงที;เขา้พกั เช่น กรณีที;เมอืงน ัuนมกีารจดังาน 

TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที;ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี;ยนตามความเหมาะสม) 
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กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิEในการที(จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที(ทาง บรษัิทฯ 

ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที(ยวบนิ รวมถงึกรณีที(กองตรวจคน

เขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั 5งใน

กรณีที(ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี5าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอก

ประเทศใดประเทศหนึ(ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิEในการเปลี(ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที(ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิEในการเปลี(ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที(คณะไม่ครบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิEในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  จะแจง้ให ้

ทา่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมื;อทา่นทําการซืuอโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงื;อนไขของหมายเหตุ

ทกุขอ้แลว้ 

ในกรณีที;ลกูคา้ตอ้งออกต ั}วโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที;ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัuง มฉิะน ัuนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัuงสิuน 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี;ยนแปลงได ้ท ัuงนีuข ึuนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที;ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 
                            

 

รายละเอยีดอตัราคา่บรกิาร 
ทวัรโ์ปรตเุกส สเปน 10 วนั 7 คนื (LH) 

ผูใ้หญ ่เร ิ;มตน้ทา่นละ 65,900 บาท 
สมาชกิ (DE Member) ลด 500 บาท 

พกัเดี;ยว เพิ;ม 7,500 บาท 
 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีuรวม 

1. คา่ตัnวเครื(องบนิ ชั 5นประหยัด ( Economy Class) ที(ระบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งื(อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที(ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที(ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามที(ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที(ทอ่งเที(ยวตามรายการ 
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7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื;อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที;) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื(อนไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซืuอประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรื;องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ;มเตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบีuยประกนัเร ิ;มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีuยประกนัเร ิ;มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที;มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื;อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที;มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื;อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

9. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเชงเกน้ 

10. คา่ทปิพนักงานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 
 
อตัราคา่บรกิารนีuไมร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครื(องดื(มที(สั(งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง,            คา่นํ5าหนัก

เกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ5น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, 

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที(สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิ(ม 7% และภาษีหัก ณ ที(จา่ย 3% 

4. คา่ธรรมเนยีมนํuามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที;สายการบนิมกีารปรบัขึuนราคา 

5. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 2 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 10 x 2 = 20 ยโูร) 

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ;งทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

 

เง ื;อนไขการจอง 
 

1. ชาํระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั(วโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีที;น ั;งจะยนืยนัเมื;อไดร้บั 

     เงนิมดัจําแลว้เทา่น ัuน 

2.  สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี(เดนิทาง ที(มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื(อทําการจองควิยื(นวซีา่ ภายใน   

    3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื(อไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที;ตอ้งการออกต ั}วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที(     กอ่นออกบัตร

โดยสารทกุครั5ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที( ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEไมรั่บผดิชอบ    คา่ใชจ้า่ยที(เกดิขึ5น 

 5. การยื(นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั 5นตอนการยื(นวซีา่ไม่เหมอืนกัน ทั 5งแบบหมู่คณะและยื(น       รายบคุคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื(อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที( 
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• หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั(งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเที(ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั(วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัว

ของทา่นเอง เนื(องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั 5งหมด 

 
การชําระคา่บรกิาร 
ชาํระเงนิโดยโอนเขา้บัญช ี
ธนาคาร : กสกิรไทย 
สาขา : ยอ่ยเพชรเกษม อเวนวิ บางแค 
ชื;อบญัช ี: ดบัเบิ5ล เอ็นจอย 
หมายเลขบญัช ี: 785-2-03294-9 
ประเภทบญัช ี: ออมทรัพย ์

 

ขอ้มลูเบืuองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื;นวซีา่และการยื;นขอวซีา่ 

 
1. การพจิารณาวซี่าเป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารที(ดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขึ5น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยื(นวซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบล่วงหนา้เพื(อวางแผนในการขอวซี่าของทา่น ซึ(งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที(ค่อนขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที(ศกึษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดําเนินเรื(องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที(ตนพํานักหรือ

ศกึษาอยูเ่ทา่นั5น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่(ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริ(มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ(ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยื(นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื(องจาก

ประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ(งในการยื(นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

สาํหรับตดิวซีา่ไมตํ่(ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที(ใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนั5นๆ และ

พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิ;มเตมิเรื;องต ั}วเครื;องบนิและที;น ั;งบนเครื;องบนิ 
 

1.   ทางบรษัิทไดส้ํารองที(นั(งพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตัnวเครื(องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEการเรยีกเก็บคา่มัดจําตัnวเครื(องบนิ ซึ(งมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัnวเครื(องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEเรยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้่ายตามที(เกดิขึ5นจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นั(งที( Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี(จะนั(งตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที(สายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี(มรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ื(นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที(เครื(องบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํ5าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ี(มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย  

      และอํานาจในการใหท้ี(นั(ง Long leg ขึ5นอยู่กบัทางเจา้หนา้ที(เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที(เชค็อนิเทา่นั5น 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วนักอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วนักอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วนักอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 80 % จากราคาทวัร ์

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิE เก็บคา่ใชจ้่ายทั 5งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ{ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัuงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจํานวนที;บรษิทัฯกําหนดไว ้ (30 ทา่นขึuนไป) เนื(องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื(นที(เดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆที(เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึ(งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื(อนการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั 5งนี5ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที(ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัnว 

และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที(สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื;นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ําระคา่ทวัรห์รอืมัดจํามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที(เกดิขึ5นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื(นวซีา่ / คา่มัดจําตัnวเครื(องบนิ หรอืคา่ตัnว

เครื(องบนิ (กรณีออกตัnวเครื(องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีที(กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั}วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิEในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัuงหมด    

9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้ เนื(องจากผูเ้ดนิทางทา่นอื(นในกลุม่โดนปฏเิสธ   วซีา่ หรอืไมว่า่ดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEในการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิที(เกดิขึ5นแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื(องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที( ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิEในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัuงหมด 

 

ขอ้มลูเพิ;มเตมิเรื;องโรงแรมที;พกั 
1. เนื;องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี;ยว (Single) ,หอ้ง

คู ่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื 

อยูค่นละช ัuนกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ;งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่

กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื;องจากโรงแรมน ัuนไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิ{ในการเรยีกเก็บเงนิเพิ;มเตมิในกรณีที;อาจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครื(องปรับอากาศเนื(องจากอยูใ่นแถบที(มอีณุหภมูตํิ(า  

3. กรณีที(มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ5นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิE

ในการปรับเปลี(ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื(อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที(มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที(เป็นหอ้งเดี(ยวอาจเป็นหอ้งที(มขีนาดกะทดัรัต และไมม่อีา่ง

อาบนํ5า ซึ(งขึ5นอยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั5นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สเปน)  

*** ยื;นวซีา่เดี;ยวแสดงตนที;สถานทตู *** 
ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยื;นประมาณ 15 วนัทําการ  

เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารที;ออกจากทางราชการและทางธนาคาร 

                                                                               

1.  หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่ง

นอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากหลงัวนัเดนิทางกลบั 

หนงัสอืเดนิทางหา้มชํารุดหรอืมกีารขดีเขยีนใดๆภายในเลม่ภายในเลม่   (สาํหรับ

ทา่นที(มหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณานํามาประกอบการยื(น     วซีา่ดว้ย  เพื(อความสะดวก

ในการพจิารณาวซีา่ของทา่น)  

2. รูปถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ5ว (สดัสว่นใบหนา้โดยละเอยีดใบหนา้สงู 3 

ซม. วดัจากหนา้ผากถงึคาง*** จํานวน 2 ใบ  พืuนหลงัสขีาวเทา่น ัuน ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 

เดอืน เป็นรูปที(ถา่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นั5น หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื;องประดบั , ตอ้งไม่

เป็นรูปสติ�กเกอร ์และกรุณาเขยีนชื(อ-นามสกลุตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูปและประกบดา้นหนา้ของรูปเขา้หากนั (อยา่ใหรู้ป

เลอะหมกึและอย่าใหรู้ปมรีอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑตูจะไมรั่บรูปแบบนี5 ทา่นอาจจะตอ้งถา่ยใหม่ 

3. สําเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประชาชน/ หรอื สําเนาใบเปลี;ยนชื;อ-สกุล (ถา้เคยเปลี;ยน) 

4. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

4.1    สาํเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัย ์สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน ปรับยอดอพัเดทไมเ่กนิ 30 

วนั กอ่นวนัยื(นวซีา่  และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน   *** ไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และบญัชฝีาก

ประจํา*** ในกรณีที(มไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชี5แจง และ  BANK 

CERTIFICATE (ใชท้ ัuงสองอยา่ง) 

4.2    กรณีเปลี(ยนสมดุบญัชเีป็นเลม่ใหม ่กรุณาถา่ยสาํเนามาทั 5งสองเลม่ เลม่เกา่และเลม่ใหม)่ 

4.3  หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดชื;อ-สกุล ใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์) ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกนักับบญัชอีอมทรัพยใ์นขอ้ 4.1 

5. หลกัฐานการเงนิ กรณีที;ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ทา่นสามารถถา่ยสําเนา Bank statement หรอื สมดุ

บญัชอีอมทรัพย ์ ของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มกบั BANK CERTIFICATE หรอื BANK 

GUARANTEE ตอ้งสะกดชื(อ-สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ทั 5งผูรั้บรอง และ ผูถ้กูรับรอง กรุณายื(นขอจากธนาคาร 

โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วนั BANK CERTIFICATE หรอื BANK GUARANTEE มอีาย ุ1 เดอืนนบัจาก

วนัยื;นวซี่า  (การรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้นั ผูรั้บรอง และ ผูถ้กูรับรองจะตอ้งมคีวามสมัพันธใ์นเครอืญาตกินั โดยตอ้งมี

เอกสารระบคุวามสมัพันธป์ระกอบการยื(นขอวซีา่) 

            5.1 กรณีออกคา่ใชจ้่ายใหก้นั ตอ้งทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่ายชี5แจง (Sponsor Letter)  

6. หลกัฐานการทํางาน(ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจุบนัเทา่น ัuน)   

6.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ(มทํางานและชว่งเวลา

ที(อนุมัตใิหล้าหยดุ   ระบุวา่เดนิทางไป Europe เทา่น ัuนไมต่อ้งระบุชื;อประเทศและตอ้งมอีาย ุ 1 เดอืน

กอ่นยื;นวซีา่ ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

6.2 กรณีเจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนที(มชี ื(อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการ
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หรอืหุน้สว่น พรอ้มทั 5ง เซ็นชื(อรับรองสาํเนาและประทบัตราบรษัิทฯ (คดัลอกไมเ่กนิ 3 เดอืน) พรอ้มฉบบัแปลเป็น

ภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

6.3 กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัที(กําลงัศกึษาอยู่ 

เทา่นั5น  (สถานทูตไมร่บัเอกสารที;เป็นบตัรนกัเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีาย ุ1 เดอืนกอ่น

ยื;นวซีา่)     ชื;อ-สกลุตอ้งสะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

7 กรณีที;เด็กอายตํุ;ากวา่ 20 ปี ขอสําเนาสูตบิตัร  

กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง 

(กรุณาขอ 2 ฉบบั เพื;อสําหรบัยื;นวซีา่ 1 ฉบบั และอกี 1 ฉบบั รบกวนเตรยีมมาวนัเดนิทางสําหรบัเจา้หนา้ที;

ตรวจคนเขา้เมอืงที;สนามบนิ)  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งไปขอหนังสอืยมิยอมมาจากทางอําเภอ

เพื(อยมิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ พรอ้มฉบับแปลภาษาองักฤษ รวมถงึแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา  โดยบดิาจะตอ้งไปขอหนังสอืยมิยอมมาจากทางอําเภอเพื(อ

ยมิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ รวมถงึแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอร์

บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางท ัuงกบับดิาและมารดา โดยบดิาและมารดาจะตอ้งไปขอหนังสอืยมิยอมมาจากทางอําเภอเพื(อ

ยมิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ โดยหนังสอืยมิยอมจากทางอําเภอตอ้งระบวุา่ให ้

บตุรเดนิทางไปกับใคร รวมถงึแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย พรอ้มทั 5งแนบสถานะทางการ

งานและการเงนิของบดิาหรอืมารดาเพื(อรับรองแกบ่ตุรดว้ย  

- กรณีเด็กที;บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูด้แูล

บตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

- กรณีเด็กอายตํุ;ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื(อรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มทา่นใดทา่นหนึ(งเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรที(สถานทตูดว้ย (เฉพาะควิเดี(ยวเทา่นั5น) 

8 กรณีสมรสแลว้ สาํเนาทะเบยีนสมรส, สาํเนาใบหย่า หรอื สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ)   พรอ้มฉบับแปล

เป็นภาษาองักฤษ 

9 เบอรม์อืถอืที;ตดิตอ่ไดส้ะดวกพรอ้มอเีมล ์

10 กรุณากรอกขอ้มลูภาษาไทยตามแบบฟอรม์ที(แนบมาอย่างละเอยีด เพราะทางบรษัิทตอ้งนําขอ้มลูของทา่นไปกรอก

เอกสารของทางสถานฑตู  ถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

11 ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสาํเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่น ัuน 

เอกสารยื;นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี;ยนและขออพัเดทเพิ;มเตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิ;มเตมิ 
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แบบฟอรม์สาํหรบักรอกข้อมลูยื�นวีซ่าเชงเกนประเทศสเปน 
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื�องจากจะมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน) 
 
ชื�อ – นามสกุล ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 
 
1. นามสกุล [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………….…………………………… 
2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………….………………………………. 
3. ชื�อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………….……………… 
4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………….……………………….. 
5. สถานที�เกดิ (จงัหวดั) ………………………………………………………………………….………………  
6. ประเทศที�เกดิ…………………………………………………………………….………………….………… 
7. สญัชาตปัิจจบุนั ...................................สญัชาตโิดยกําเนิด หากต่างจากปัจจบุนั……….………….…….. 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 
9. สถานภาพ           โสด                       แต่งงาน (จดทะเบยีน)           แต่งงาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่         แยกกนัอยู ่                         หมา้ย 
  อื�นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื�อตวั นามสกุล ที�อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสญัชาตขิองผู้มอีํานาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ยาว ์

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

11. ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื.................................................................อเีมล............................................. 
12. อาชพีปัจจบุนั........................................................................................................ 
13. ชื�อบรษิทัหรอืรา้นคา้ ที�อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สาํหรบันกัเรยีน นกัศกึษา กรณุากรอกชื�อ ที�อยูข่องสถาบนัศกึษา 

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

14. วซ่ีาเชงเกนที�เคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีที�ผ่านมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั Gงแต่วนัที�........................................ ถงึวนัที�.............................................. 
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15. เคยถูกพมิพล์ายนิGวมอืเพื�อการขอวซ่ีาเชงเกน้ก่อนหน้านีG 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบุวนัที� หากทราบ)................................................ 

16.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซ่ีาหรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการดาํรงชพีระหว่างการเดนิทางและพาํนกัอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซ่ีาเอง    มผีูอ้ ื�นออกให(้ญาต/ิบรษิทั/องคก์ร)  

        กรณุาระบุชื�อ ......................................................    

สิ�งที�ช่วยในการดาํรงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิ�งที�ช่วยในการดาํรงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที�พกัที�มผีูจ้ดัหาให ้

   ชาํระค่าที�พกัล่วงหน้าแลว้    ค่าใชจ้า่ยทั Gงหมดระหว่างพาํนกัมผีูอ้อกให ้

   ชาํระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้    ชาํระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้ 

   อื�นๆ (โปรดระบุ)     อื�นๆ (โปรดระบุ)    

   

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี;ยวขอ้งใดๆท ัuงส ิuน ท ัuงนีuบรษิทัเป็นเพยีง

ตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัuน 
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ตดิตอ่ - สอบถาม 
 

เวลาทําการ 

จันทร ์- ศกุร ์: 09.00 น. - 17.30 น. 

เสาร ์: 09.00 น. - 16.00 น. 
 

หมายเลขโทรศพัท ์

สาํนักงาน : 02-379-1168 

โทรสาร : 02-379-1163 (Auto) 

มอืถอื : 086-306-5572, 082-499-2007, 092-269-6868, 098-828-5266 

 

สื;อสงัคมออนไลน ์

Line : @DoubleEnjoy 

Facebook : Double Enjoy Travel 

Twitter : @DoubleEnjoy 

Instagram : DoubleEnjoy 

Email : DoubleEnjoy@hotmail.com 

Facebook Inbox : สง่ขอ้ความ 


