
 

 
 

 

    
 
 
 
 
        
 

 
 

 

มาดริด – ซาลามนักา้ – ปอร์โต ้– ลิสบอน – บาดาจอซ – เซบียา่ (ชมระบ าฟลาเมงโก)้  
คอร์โดบา้ – มหาวหิารเมซคิตา้ – มาดริด - โทเลโด – มหาวหิารโทเลโด ้  

พระราชวงัหลวง - ซาราโกซ่า – บาร์เซโลน่า 
 

 
กนัยายน – ธันวาคม 2561 ราคาเร่ิมต้น... 72,900 บาท 

(รวมค่าวซ่ีาแล้ว) 
 

ราคา... 72,900 บาท : 25 ก.ย. – 3 ต.ค.,  16 – 24 ต.ค., 27 พ.ย. – 5 ธ.ค., 4 – 12 ธ.ค. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพ  

17.30 น.  พบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้ เคาน์เตอร์สายการบินกาตา้ร์ แอร์เวย  ์(QR)  แถว Q (Row Q)  ประตูทางเขา้ท่ี 8  
อาคารผูโ้ดยสารชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  

20.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ ดว้ยเท่ียวบิน QR981 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7.40 ชัว่โมง)  เพลิดเพลิน
กบัความบนัเทิง อาทิ ภาพยนตร์ และเพลง ผ่านจอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนั่ง และสายการบินฯ มีบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ระหวา่งเท่ียวบินสู่กรุงโดฮา 

23.45 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อต่อเคร่ืองไปยงักรุงมาดริด ประเทศสเปน 
 

วนัทีส่อง มาดริด – ซาลามันก้า – ปอร์โต้ 
 

01.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงมาดริดดว้ยเท่ียวบิน QR147 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7.50 ชัว่โมง) 
08.15 น. เดินทางถึงสนามบิน Adolfo Suárez Madrid–Barajas น าท่านเดินทางผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลามนักา้ (ซาลามนักา้) (ระยะทาง 153 ก.ม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองทาง
ตะวนัตกของประเทศสเปน ตั้งอยูริ่มแม่น ้าตอร์เมส อดีตเป็นศูนยก์ลางของการคา้ขายเม่ือคร้ังสมยัอาณาจกัรโรมนั
อนัรุ่งเรือง น าท่านเดินชมมหาวทิยาลยัซาลามนักา้ (University of Salamanca) ถูกสร้างข้ึนโดย พระเจา้อลัฟอนโซ
ท่ี 9 แห่งเลออน ทรงก่อตั้งมหาวิทยาลยัซาลามงักาข้ึนท่ีเมืองน้ี จนในท่ีสุดมหาวิทยาลยัแห่งน้ีก็กลายเป็นหน่ึงใน
ศูนยก์ลางทางวชิาการท่ีส าคญัและมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในยโุรป อิสระใหท้่านไดช้มความงามของตึกอาคารสไตล์บา
รอก และเก็บภาพความประทบัใจ จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่จตุรัสเมืองซาลามนักา้ (Plaza Mayor) จตุรัสอนั
งดงามท่ีลอ้มไปดว้ยอาคารและบา้นเรือนสไตลบ์ารอกอนังดงาม และนบัไดว้า่จตุรัสกลางเมืองท่ีงดงามไม่แพเ้มือง
ใดในประเทศสเปน นอกจากน้ีจตุรัสเมืองซาลามนักา้ยงัไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1988 อิสระใหท้่าน
เก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองปอร์โต ้(Porto) (ระยะทาง 350 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เมืองท่ีใหญ่
อนัดบัสองของประเทศโปรตุเกส (รองจากกรุงลิสบอน)  ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ จากความส าคญัดา้น
ประวติัศาสตร์ในการเป็นเมืองท่าศูนยก์ลางการคา้ท่ีเก่าแก่ของยุโรปและของโลก และดว้ยความท่ีเป็นเมืองท่า
เก่าแก่ เป็นตลาดคา้ขายมาตั้งแต่สองสามร้อยปีก่อน และมรดกวฒันธรรมอนัทรงคุณค่ามากมาย จึงท าใหเ้มืองปอร์
โตมี้การพฒันาพื้นท่ีริมน ้ า เพื่อส่งเสริมบทบาทในการเป็นเมืองท่าท่ีส าคญั โดยเมืองเก่าแห่งน้ี ตั้งอยูริ่มแม่น ้ าโดรู 
(Duoro) ซ่ึงผา่กลางเมืองในท าใหเ้มืองถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ัง โดยมีบริเวณเมืองเก่าอยูท่างฝ่ังแม่น ้าดา้นทิศเหนือ  

 



 

 
 

 
 
 
 
และเมืองสมยัใหม่อยู่ทางดา้นทิศใต ้โดยทั้งสองฝ่ังเช่ือมกนัดว้ยสะพาน ดอม หลุยส์ท่ี 1 (Dom Luis I Bridge) ซ่ึงเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Tryp Expo Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 

วนัทีส่าม ปอร์โต้ – ลสิบอน – หอคอยเบเลม – มหาวหิารเจอโรนิโม 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านชมความงามของ เมืองมรดกโลกปอร์โต ้โดยเร่ิมจาก ยา่นจตุัรัสอเลียโดส หรือ Praça dos Liberdade เป็น

จตุัรัสใจกลางเมืองปอร์โต้ ท่ีประกอบดว้ยอาคารสวยงามท่ีเป็นท่ีท าการของธนาคารและโรงแรม และศาลาว่า
การเมือง (City hall) จตุัรัสแห่งน้ีเป็นจตุัรัสขนาดใหญ่ และเป็นแหล่งรวมอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ในเมืองปอร์
โต ้อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูปบริเวณจตุัรัสอเลียโดสแห่งน้ี จากนั้นน าท่านชม สถานีรถไฟ São Bento ซ่ึงเป็นอาคาร
สถานีรถไฟโบราณ ภายในมีการตกแต่งด้วยกระเบ้ืองเขียนสีและลวดลายสีน ้ าเงิน บอกเล่าเร่ืองราวของชาว
โปรตุเกส สวยงามมาก 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  
 

 น าท่านเดินทางสู่กรุงลิสบอน (Lisbon) (ระยะทาง 313 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมืองหลวงและ
เมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศโปรตุเกส ตั้ งอยู่ทิศตะวนัตกของประเทศริมชายฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติกของ
คาบสมุทรไอบีเรีย จึงไดรั้บอิทธิพลจากกระแสน ้ ากลัฟ์สตรีมท าให้กรุงลิสบอนเป็นเมืองท่ีมีภูมิอากาศอบอุ่นท่ีสุด
ในยุโรป น ำท่ำนเดินทำงสู่ ถนนAvenida da Liberdade ถนนชอ้ปป้ิงท่ีดีสุดในกรุงลิสบอน อิสระให้ท่านไดช้้อป
ป้ิงทั้งสินคา้ แบรนดเ์นม อาทิ Louis  Vuitton, Gucci, Loewe, YSL และแบรนดอ่ื์นๆอีกมากมาย  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Mercure Lisboa Almada **** หรือเทยีบเท่า  
 

วนัทีส่ี่ บาดาจอซ – เซบีย่า (ระบ าฟลาเมงโก้) - มหาวหิารแห่งเซบีย่า 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านแวะถ่ายรูปคู่กบั หอคอยเบเลม (Belem Tower) อดีตป้อมปราการเพื่อป้องกนัการบุกรุกของขา้ศึกซ่ึงตั้งอยู่

บริเวณปากแม่น ้ าเทจู  จากนั้นน าท่านถ่ายรูปคู่กบัมหาวิหารเจอโรนิโม (Jeronimos Monastery) มหาวิหารสไตล์
มานูเอลไลน์ (Manuelline) ซ่ึงถูกสร้างไวเ้พื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่ วาสโกดา กามา นักเดินเรือท่ียิ่งใหญ่ของ                      
ชาวโปรตุเกสและของโลก ผูค้น้พบเส้นทางเดินเรือสู่ประเทศอินเดีย น าท่านถ่ายรูปคู่กบัอนุเสาวรียดิ์สคฟัวอร่ี 



 

 
 

 
 
 
 
 (Monument to the Discoveries) สร้างข้ึนในปีค.ศ. 1960 เพื่อเป็นเกียรติใหแ้ก่เจา้ชายเฮนร่ี เนวเิกเตอร์ หลงัพระองตส้ิ์นพระชนม์

ครบ 500 ปี ปัจจุบนัองคก์รยเูนสโกไ้ดย้กใหส้ถานท่ีท่องเท่ียวเป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1983  น าท่านเดินทางสู่เมือง
บาดาจอซ (Badajoz) (ระยะทาง 228 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมืองทางตะวนัตกสุดของประเทศ
สเปน และใกลก้บัชายแดนประเทศโปรตุเกส 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเซบียา่ (Seville) (ระยะทาง 210 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมืองหลวงของ
แควน้อลัดาลูเซีย และเป็นตน้ก าเนิดวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศสเปน ไม่วา่จะเป็นการสู้ววักระทิง 
ระบ าฟลาเมงโก ้และเหลา้เชอร่ี อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางทางการคา้และเมืองท่าท่ีส าคญัของประเทศสเปนภายหลงั
จากตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของอาณาจกัรสเปนในช่วงศตวรรษท่ี 15 ปัจจุบนัเป็นท่องเท่ียวท่ีมีนกัเดินทางมา
เยีย่มเยยีนจ านวนมาก น าท่านเขา้ชมมหาวหิารแห่งเซบียา่ (Seville Cathedral) มหาวหิารสไตลโ์กธิกท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศสเปน ถูกสร้างข้ึนในปีค.ศ. 1042 และเสร็จส้ินปีค.ศ. 1519 ภายในตกแต่ง และแกะสลกัไดอ้ยา่งวิจิตรซ่ึง
ลว้นแลว้แต่มาจากฝีมือช่างชั้นยอดจากชาติต่างๆมากกวา่ 20 ประเทศ นอกจากน้ีมหาวิหารแห่งน้ียงัเป็นมหาวิหาร
ท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 3 ของโลกรองจากมหาวหิารเซนตปี์เตอร์ ในอิตาลี และมหาวหิารเซนตพ์อล ในองักฤษ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน (ชมระบ าฟลาแมงโก)้ 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Hotel Hesperia Sevilla **** หรือเทียบเท่า  
 

วนัทีห้่า เซบีย่า - คอร์โดบ้า –มหาวหิารเมซฆต้ิา – มาดริด 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านถ่ายรูปคู่กบั พลาซ่า เด เอสพาน่า (Plaza de Espana) อาคารสไตล์เรเนซองก์ ผสมผสานสถาปัตยกรรม

ตะวนัออก โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใชใ้นการจดังาน EXPO 29 หรืองาน Ibora – American Expo 1929 นอกจากน้ี
ยงัถูกใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองสตาร์วอร์อีกด้วย   น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์โดบ้า (Cordoba) 
(ระยะทาง 143 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองท่ีมีศิลปะวฒันธรรมระหว่างมุสลิมและคริสเตียน 
ตั้งอยู่อยู่ริมฝ่ังแม่น ้ ากวัดลักีเบีย ซ่ีงในอดีตเป็นเมืองศูนยก์ลางทางวฒันธรรมของชาวแขกมวัร์ในประเทศสเปน 
นอกจากน้ีในอดีตยงัเป็นเมืองท่ีเจริญรุ่งเรืองในทุกดา้น อาทิ วรรณกรรม  วทิยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย ์ 

 

กลางวนั  รับประทนอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมมหาวิหารเมซฆิตา้ (Mezquita Cathedral)  ศาสนสถานอนัยิ่งใหญ่แห่งเมืองคอร์โดบา้ ซ่ึงในอดีตนั้น
เป็นมสัยดิท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศสเปน และภายในออกแบบไดอ้ยา่งวจิิตรตระการตา ก่อนท่ีพระนางอิซา 



 

 
 

 
 
 
 
                     เบลลาท่ี 2 แห่งอาณาจกัรสเปนไดท้  าการดดัแปลงให้เป็นมหาวิหารโดยใชพ้ื้นท่ีบริเวณก่ึงกลางของมสัยิด น าท่าน

เดินทางสู่กรุงมาดริด (Madrid) (ระยะทาง 395 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมืองหลวงของประเทศ
สเปนนบัตั้งแต่สมยัของพระเจา้ฟิลิปป์ท่ี 2 แห่งอาณาจกัรสเปนและอยูสู่งจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 660 เมตร ซ่ึง
ถือวา่เป็นเมืองหลวงท่ีมีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลสูงท่ีสุดในยุโรป ปัจจุบนักรุงมาดริดเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญั
ทางดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวของประเทศสเปน 

 

ค ่า รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Crowne Plaza Madrid Airport **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนที ่1) 
 
 

วนัทีห่ก มาดริด – โทเลโด้ - พระราชวงัหลวง 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
                      น าท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด ้(Toledo) (ระยะทาง 343 ก.ม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.) อดีตเมืองหลวง

ของประเทศสเปน และศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมมานบัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เมืองโทเลโดยงั
เป็นเมืองท่ีผสมผสานวฒันธรรมของ 3 วฒันธรรมคือ คริสเตียน อิสลานและฮีบรู ซ่ึงวฒันธรรมเหล่าน้ีก็ยงัฝังแน่น
อยูใ่นการใชชี้วติประจ าวนัของประชากรในเมืองโทเลโดม้าจนถึงปัจจุบนั จากนั้นไดเ้วลาน าท่านชมเมืองโทเลโด ้
เมืองท่ีมีการผงัเมืองได้สมบูรณ์แบบมาก เพราะตวัเมืองนั้นตั้งอยู่บนเนินเขาและล้อมรอบไปด้วยแม่น ้ าตาโค 
นอกจากน้ีตวัเมืองนั้นยงัคงอนุรักษส์ภาพบา้นเรือนไวใ้ห้เหมือนดงัในอดีต 

 

กลางวนั  รับประทนอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าเขา้เขา้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace or Palacio Real) พระราชวงัหลวงแห่งน้ีสร้างข้ึนในสมยัพระเจ้า 
ฟิลิปป์ท่ี 5 แห่งราชวงคบู์ร์บง ในปีค.ศ. 1738 และเนน้การผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมอิตาเลียน และฝร่ังเศส
และภายในตกแต่งไดอ้ย่างหรูหรา นอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีเก็บภาพเขียนช้ินส าคญัท่ีวาดโดยศิลปินในยุคนั้น 
รวมไปถึงส่ิงของมีค่าต่างๆเช่น พดัโบราณ เคร่ืองใช้ และอาวุธเป็นตน้ จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ ปูเอร์ตา
เดลโซล (Puerta del sol) จตุรัสใจกลางเมืองเก่าท่ีถูกสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ฟิลิปท่ี 3 และเป็นจุดเร่ิมตน้ในการนบั
กิโลเมตรแรกของประเทศสเปน (กิโลเมตรท่ีศูนย)์ นอกจากน้ีบริเวณน้ียงัเต็มไปดว้ยห้างสรรพสินคา้ และ ร้านคา้
ต่างๆ น าท่านแวะถ่ายรูปคู่กบัอนุเสาวรียห์มีกบัตน้มาโดรนา อนัเป็นแลนด์มาร์คของกรุงมาดริด จากนั้นอิสระให้
ท่านเลือกซ้ือของและเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

 

ค ่า รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 



 

 
 

 
 
 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Crowne Plaza Madrid Airport **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนที ่2) 
 

วนัทีเ่จ็ด ซาราโกซ่า – บาร์เซโลน่า – มหาวหิารซากราด้า แฟมิเลยี 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
                      น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาราโกซ่า Zaragoza (ระยะทาง 317 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 3.30 ชัว่โมง) ซ่ึงเป็น

เมืองหลกัของอาณาจกัรอารากอน อยู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของสเปน ริมฝ่ังแม่น ้ าเอโบรและแควสาขา
อวยร์บาและกาเยโก ในหุบเขาตอนกลางมีภูมิทศัน์ท่ีหลากหลาย ทั้งทะเลทราย ป่าหนาทึบ ทุ่งหญา้ ไปจนถึงทิวเขา 
ระหว่างทางท่านจะไดส้ัมผสักบัธรรมชาติอนัหลากหลาย ถึง เมืองซาราโกซ่า น าท่าน เขา้ชม มหาวิหารแม่พระ
แห่งเสาศกัด์ิสิทธ์ิ (Basilica of our lady of the pillar) หรือท่ีรู้จกัในนาม ซานตา มาเรีย เดอร์ฟิลลาร์ ตามต านาน
สมยัแรกเร่ิมของศาสนจกัรกล่าวไวว้่า อคัรสาวกยาคอบหรือเซนต์เจมส์  ในระยะเร่ิมแรกนั้นการเผยแพร่พระ
ธรรมของท่านไม่ได้เกิดผลมากมายนัก จนกระทัง่ท่านเห็นพระแม่มารีมาปรากฎเพื่อชักชวนท่านไปยงักรุง
เยรูซาเล็ม ในนิมิตนั้น พระนางปรากฎอยูบ่นเสาท่ีถูกแบกมาโดยหมู่เทพนิกร และเช่ือกนัวา่เป็นเสาศกัด์ิสิทธ์ิตน้
เดียวกนักบัเสาในซาราโกซ่า 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าเดินทางสู่เมืองบาร์เซโลน่า (ระยะทาง 316 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 3.30 ชัว่โมง)  เมืองหลวงของแควน้คาตา
ลนั ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบัสองของประเทศสเปน และเป็นเมืองท่าส าคญัของประเทศสเปนทางฝ่ังทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน  นอกจากน้ียงัเป็นเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมและศิลปะท่ีน่าหลงใหลเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่
สถาปัตยกรรมและศิลปะท่ีถูกสร้างโดยสถาปนิกและศิลปินผูย้ิง่ใหญ่นาม อนัโตนีโอ เกาด้ี (Antonio Gaudi) ผูซ่ึ้ง
น าสีสัน และความมีชีวติชีวาทางดา้นศิลปะและสถาปัตยกรรมมาสู่เมืองบาร์เซโลน่า จนท าใหถู้กขนานนามวา่ 
เมืองแห่งเกาด้ี (City of Guadi) น าท่านถ่ายรูปคู่กบั มหาวหิารซากราดา้ แฟมิเลีย (Sagrada Famillia) มหาวหิารท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในเมืองบาร์เซโลน่าท่ีตั้งตระหง่านอยูบ่นถนน Carrer de Mallorca ซ่ึงถูกสร้างในปีค.ศ. 1882 โดยอนัโต
นิโอ เกาด้ี ภายนอกมีการตกแต่งไดอ้ยา่งวจิิตรตระการดว้ยโทนสีธรรมชาติดูแลว้สบายตา นอกจากน้ีภายในยงัออก
แบบอยา่งชาญฉลาดโดยค านึงถึงทิศทางของแสงแดดท่ีจะตกกระทบกระจกสีต่างๆ นอกจากน้ียงัประดบัตกแต่ง
ไดอ้ยา่งวจิิตรตระการตาจนยากต่อการพรรณนา ปัจจุบนัมหาวหิารแห่งน้ียงัคงด าเนินการก่อสร้างและคาดวา่การ
ก่อสร้างจะเสร็จสมบูรณ์ในปีค.ศ. 2026 จากนั้นให้อิสระแก่ท่านในการเก็บภาพและเดินชมในมหาวหิาร  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั NH Barcelona Sant **** หรือเทยีบเท่า  
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

วนัทีแ่ปด สนามคัมป์ นู - มอนต์จูอคิ – ถนนลารัมบลา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
                     น าท่านถ่ายรูปคู่กบัสนามคมัป์ นู (Camp Nou) สนามฟุตบอลของ FC Barcelona ท่ีถูกใช้มาตั้งแต่ปีค.ศ. 1952  มี

ความจุ 99,354 ท่ีนัง่ อีกทั้งยงัเป็นสนามฟุตบอลท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และทวีปยุโรป ปัจจุบนัมีสตาร์ดงัมากมายท่ี
ยงัคงเล่นท่ีน่ีอยู่ อาทิ หลุยส์ ซัวเรส, ลีโอเนล เมสซ่ี, เคราร์ด ปิเก ้และสตาร์ลูกหนงัคนอ่ืนๆ อีกมากมาย จากนั้น
ท าท่านข้ึนไปจุดชมวิว บนยอดเขามอนตจู์อิค เพื่อชมวิวของเมืองบาร์เซโลน่า แบบพาโนราม่า  น าท่านเดินทางสู่
ถนนลารัมบลา (La Rambla) ถนนท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในเมืองบาร์เซโลน่า และเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเหมาะกบัคน
ทุกเพศ ทุกวยั โดยถนนแห่งน้ีมีความยาวเพียง 1.2 กิโลเมตรท่ีมีสีสันตลอดทั้งกลางวนัและกลางคืน อีกทั้งยงัเป็น
แหล่งช้อปป้ิงของร้านเส้ือผา้ แบรนด์เนม อาทิ ZARA, MANGO, H&M เป็นตน้ และสามารถช้อปป้ิงสินคา้แบ
รนดเ์นมช่ือดงัอาทิ Louis Vuittion, Loewe,  Gucci และแบรนดอ่ื์นๆอีกมาก                     

 

กลางวนั อิสระใหท้่านรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 

12.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองบาร์เซโลน่า เพื่อท าการเช็คอิน และท าคืนภาษี (Tax Refund) 
16.55 น.       ออกเดินทางจากกรุงมาดริดสู่กรุงโดฮา ดว้ยเท่ียวบินท่ี QR146 (ใช้เวลาบินประมาณ 6.55 ชัว่โมง) สายการบินมี

บริการ  อาหารค ่า และเคร่ืองด่ืม 
 

วนัทีเ่ก้า กรุงโดฮา -กรุงเทพฯ 

00.15 น. เดินทางถึงกรุงโดฮาเพื่อแวะเปลียนเคร่ือง 
02.55 น.      ออกเดินทางจากกรุงโดฮา โดยเท่ียวบินท่ี QR836 (ใช้เวลาบินประมาณ 6.35 ชัว่โมง) ทางสายการบินฯ มีบริการ 

อาหารและเคร่ืองด่ืม ระหวา่งเท่ียวบินสู่กรุงเทพ 
13.30 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

     9 วนั 6 คืน สเปน – โปรตุเกส 

(รวมค่าวซ่ีาแล้ว) 
เดินทางช่วง กนัยายน – ธันวาคม 61 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท) ก.ย. – ธ.ค. 61 

ราคาผู้ใหญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 72,900 

ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 7 - 11 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 69,900 

ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 2 - 6 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) 66,900 

ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 2 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) โปรดสอบถาม 

พกัเดี่ยวท่านละ 10,000 

ราคาทีน่ั่งช้ันธุรกจิ (Business Class) เร่ิมต้นทีท่่านละ 
(BKK-MAD//BCN-BKK) 

70,000 

ราคาทวัร์ไม่รวมตั๋ว (Land Only) 
(BKK-MAD//BCN-BKK) 

47,900 

กรณีมีวซ่ีาแลว้ หกัค่าใชจ่้ายจากราคาทวัร์ท่านละ 
(ตอ้งส่งหนา้วซ่ีาหรือเล่มพาสปอร์ตให้เจา้หนา้ท่ีแผนกวีซ่าท าการตรวจสอบก่อน
การเดินทาง) 

 
3,000 

หมายเหตุ: (ราคาคิด ณ วนัที ่12 พ.ค. 2561) 

 ราคาอาจมีการปรับขึน้ – ลง ตามราคาน า้มันทีป่รับขึน้ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงทีส่ายการบิน ประกาศปรับ และ
ทีม่ีเอกสารยืนยันเท่าน้ัน  
 หากคณะเดินทาไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าทวัร์เพิม่ท่านละ 3,000 บาท 

 

โปรแกรมท่องเทีย่วประเทศสเปน – โปรตุเกส (ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์(QR) (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 30 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 
กรมธรรมน์ั้นคลอบคลุมถึงสุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
หมายเหตุ: หากท่านตอ้งการซ้ือประกนัเพื่อเพิ่มความคุม้ครองสัมภาระในการเดินทาง ในกรณีสูญหายหรือเกิดความล่าชา้
ของสัมภาระและเท่ียวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสารท่ีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายได้
จดัส่งให ้ 

 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว 
 เจา้หนา้ท่ี (ผูน้ าเท่ียวไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ประเทศสเปน 
 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 2 ยโูร / ท่าน / วนั (คิดเป็น 7 วนั เท่ากบั 14 ยโูร) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 3 ยโูร / ท่าน / วนั (คิดเป็น 9 วนั เท่ากบั 27 ยโูร) 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าเดินทางและสัมภาระประจ าโรงแรม (เพื่อป้องกนัการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง) 
 น ้าด่ืมบนรถ 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 

กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีาล่วงหนา้)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50-75% ของค่าทวัร์    (สงกรานต-์ปีใหม่ 4-19วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั 
เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้



 

 
 

 
 
 
 

 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 8 กก.  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ
ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านมีขอ้จ ากดัในการทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย              
การบิน  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด  
 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช้บริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลงหรือแจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทางล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัท าการ ยกเวน้กรณีฉุกเฉิน 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ             
หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใช้หนงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 หากคณะเดินทางของท่านมีบุคคลดงัต่อไปน้ีร่วมเดินทาง ทางคณะญาติจะตอ้งดูแลและช่วยเหลือดว้ยตนเอง 
1. บุคคลท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
2.  ผูสู้งอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร์ ไมเ้ทา้ หรือ เคร่ืองมือต่างๆในการพยงุตวั 
3. เด็กท่ีม่ีอายไุม่ระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
(เน่ืองจากหวัหนา้ทวัร์ อาจจะดูแลบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ไดไ้ม่ทัว่ถึง) 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน  

การเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ ค่าใชจ่้าย
ส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีท่ี
ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ใน
กรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 
หมายเหตุ: หากท่านเดินทางจากต่างจงัหวดัและมีการออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้เจา้หน้าท่ีฝ่ายขายก่อนเพื่อ
ไดรั้บเอกสารยนืยนัวา่กรุ๊ปทวัร์นั้น สามารถออกเดินทางได ้ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ  
 



 

 
 

 
 
 
 
 

การสะสมไมล์ 

หากท่านเป็นสมาชิกสะสมไมลข์องกลุ่มพนัธมิตรวนัเวิลด์ (One World) ท่านสามารถสะสมไมล์กบัสายการบินกาตาร์ได ้ส่วน 
Qmiles สามารถสะสมไมลไ์ดต้ามท่ีสายการบินระบุไวใ้นเวปไซต์ 
 

โรงแรมและห้อง  

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3ท่าน/ 3เตียง ( TRIPLE 
ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั  ซ่ึงอาจจะ
ท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน  

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น
ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด
อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 
 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถึงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ  

 ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 23 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 8 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  



 

 
 

 
 
 
 

( 9.75น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากวา่มาตราฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้ าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

 

สถานทีเ่ข้าชม 

 โปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนั้นปิดท าการ หรือ
ปิดโดยมิได้แจง้ล่วงหน้า ทางบริษทัฯจะคืนเงินค่าเขา้ชมตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น หรือสลบัโปรแกรม
เพื่อให้ท่านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าว แต่เหตุมีการล่าชา้ หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่
สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯจะไม่มีการคืนเงินใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากไดช้ าระค่าเขา้ชมไปแลว้ 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย (Lost) 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 
 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนักกระเป๋า คูณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมัดจ า ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับ
ในข้อตกลงและเง่ือนไขที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว 

 
 
 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาเชงเก้น ประเทศสเปน 

         (ระยะเวลาการพจิารณาวซ่ีาประมาณ 15 วันท าการ) 
หากผู้สมัครเคยมาสแกนนิว้มือที่ประเทศสวติเซอร์แลนด์แล้ว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน 

1. หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุใช้งานเกนิ 6 เดือนขึน้ไป 
2. รูปถ่ายขนาด 35 X 45 มม.  จ านวน 2 ใบ พื้นฉากหลังสีขาว ห้ามมีเงา ห้ามสวมแว่นสายตา และจะต้องมีความคมชัด 

และถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน 
ตัวอย่างรูปทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีา 

 

 
 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน/ ส าเนาทะเบียนสมรส/ ส าเนาใบมรณะบัตร 
4. ส าเนาการเปลีย่นช่ือ – นามสกุล (ถ้ามี) 
5. หลกัฐานการท างาน 
 หากท่านเป็นเจ้าของกจิการ – ส าเนาจดทะเบียนบริษัท ทีม่ีรายช่ือของท่านในคณะกรรมการบริษัท (หนังสือต้องออกไม่เกิน 
3 เดือน ก่อนวนัไปย่ืนวซ่ีา) 
 หากท่านเป็นเจ้าของร้านค้า – ส าเนาจดทะเบียนพาณชิย์ทีม่ีช่ือท่านเป็นเจ้าของร้านค้ 



 

 
 

 
 
 

 
หากท่านเป็นพนักงานบริษัท – ต้องให้ทางนายจ้างหรือบริษัทออกจดหมายรับรองการท างาน ทีร่ะบุต าแหน่ง ระยะเวลาการ
จ้างงาน และเงินเดือน พมิพ์เป็นภาษาองักฤษ (จะต้องออกหนังสืออไม่เกนิ 30 วนั ก่อนวนัย่ืนวซ่ีา) 
 หากท่านเป็นข้าราชการ – ต้องขอหนังสือรับรองการท างานจากหน่วยงานของท่าน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ (จะต้องออก
หนังสืออไม่เกนิ 30 วนั ก่อนวนัย่ืนวซ่ีา) 
 หากท่านเป็นเจ้าของกิจการที่ไม่การจดทะเบียน – จะต้องท าหนังสือรับรองตัวเอง พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งเตรียม
เอกสารประกอบ อาทเิช่น ส าเนาการเช่าพืน้ที ่เป็นต้น (บางกรณกีรุณาติดต่อเจ้าหน้าที ่แผนกวซ่ีา เพ่ือขอค าปรีกษาก่อนการ
ย่ืนวซ่ีา) 

 

 
กรณเีด็กทีม่ีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องเตรียมเอกสารเพิม่เติมดังนี ้

1. ส าเนาสูติบัตร 
2. ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าขณะน้ันก าลงัศีกษาอยู่ช้ันใด 
3. ขอหนังสือยนิยอมจากเขต (กรณทีีไ่ม่ได้เดินทางทั้งครอบครัว) 

 หากเดินทางกับผู้อ่ืนที่มิใช่บิดามารดา จะต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกจากทางเขตหรืออ าเภอ
เท่าน้ัน และให้ระบุว่าเดินทางกบัใคร และมีความสัมพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว 
 หากเดินทางกับบิดา มารดาจะต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกจากทางเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน และ
ระบุว่ามารดายนิยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา) 
 หากเดินทางกับมารดา บิดาจะต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกจากทางเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน และ
ระบุว่าบิดายนิยอมให้เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา) 
 

 
6. หลกัฐานการเงิน ต้องเป็นบัญชีเดียวกนักบัจดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ 

 จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate) โดยระบุว่า To whom it may concern (ซ่ึงไม่ระบุสถานทูต)
พร้อมช่ือเจ้าของบัญชี ที่ออกจากธนาคารและใช้ฉบับจริงในการย่ืนเท่าน้ัน  ซ่ึงต้องท าก่อนการย่ืนวีซ่าอย่าง
น้อย 15 วนั 
 สเตทเม้นบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลงั 6 เดือน  
ทีม่ีการปรับสมุดก่อนหน้าวนันัดย่ืนวซ่ีาอย่างน้อย 20 วนั สมมุติว่าท่านมีคิวย่ืนวซ่ีา 20 ธันวาคม ท่านจะต้องมี
ยอดการปรับสมุดคร้ังล่าสุด ในวนัที ่1 ธันวาคมเป็นคร้ังสุดท้าย 

 



 

 
 

 
 
 

 
กรณบีัญชีฝากประจ า 

 ส าเนาบัญชีฝากประจ า จะต้องมีวันครบก าหนดภายหลังจากวันเดินทางกับบริษัท แต่ท่านต้องแนบบัญชี                
ออมทรัพย์มาด้วย 

การรับรองการเงิน 
จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate)ตามรายละเอียดด้านบน ต้องระบุช่ือเจ้าเของบัญชี และต้องระบุช่ือผู้ถูก
รับรองในจดหมายด้วย  

 หากเป็นครอบครัวเดียวกัน ท่านจะต้องแนบเอกสารที่แสดงความสัมพันธ์ของเจ้าของบัญชีและตัวท่าน อาทิ 
ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาสูติบัตร เป็นต้น 
 หากเป็นนายจ้างรับรองการเงินให้ลูกจ้าง กรุณาให้ธนาคารจดหมายรับรองโดยระบุช่ือนายจ้าง และช่ือลูกจ้างที่
นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ 

หมายเหตุ:  
 ยอดเงินจะต้องมีไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการย่ืนวีซ่า 1 ท่าน ส าหรับบัญชีออมทรัพย์ต้องมีการเดินบัญชี
อย่างสม ่าเสมอ 
 หากบัญชีของท่านมีการเดินบัญชีไม่ต่อเน่ืองจะต้องใช้ ส าเนาการเดินบัญชี หรือ Statement ทีอ่อกโดยธนาคาร
ทุกกรณ ี
 สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนัทุกกรณ ี

 

7. ทางบริษัทขอความร่วมมือทุกท่านไปสัมภาษณ์ และสแกนนิ้วตามวันและเวลานัดหมาย ซ่ึงทางบริษัทจะ                    
 ส่งเจ้าหน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตามขั้นตอนของการย่ืนวซ่ีา  

8. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางกับบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูต เพ่ือท าการยกเลิกวีซ่า                                      
ของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะมีการบันทกึในนามบริษัทเพ่ือเป็นการเกบ็สถิติ 

9. ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาให้กบัผู้สมัครทุกกรณ ี 
 

 




