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INCREDIBLE THE BEAUTY OF PENA PALACE 

PORTUGAL & SPAIN 10 วัน 7 คืน 
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 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ – อิสตนับูล 

วนัที่ 2. อิสตนับลู – ปอรโ์ต ้– จตัรุสักลางเมือง - โกอิมบรา 

วนัที่ 3. โกอิมบรา – ฟาติมา – โบสถแ์ม่พระฟาติมา - ลิสบอน - มหาวิหารเจอโร นิโม 

วนัที่ 4. ลิสบอน – แหลมโรกา – ซินทรา – พระราชวงัเปนา - บาดาโฮซ 

วนัที่ 5. บาดาโฮซ – เซบีย่า – พลาซา เดเอสปาญา – หอคอยฆีรลัดา - พระราชวงั Royal Alcázar of Seville - กอรโ์ดบา 

วนัที่ 6. กอรโ์ดบา – โทเลโด – ชมมหาวิหารแห่งโทเลโด – มาดริด -  EL CORTE INGLES DEPARTMENT STORE 

วนัที่ 7. มาดริด – เซโกเบีย – รางสง่น า้โรมนั – มาดริด – พระราชวงัหลวง - ชมโชว ์ระบ า  ฟลามิงโก 

วนัที่ 8. มาดริด –นั่งรถไฟความเรว็สงูสู ่บารเ์ซโลน่า - เนินเขา Montjuïc - สนามคมัป์น ู

วนัที่ 9.  บารเ์ซโลน่า – โบสถซ์ากราดา แฟมิเลีย - ปารค์ กเูอล - ถนน ลา รมับลาส - สนามบิน – อิสตนับลู 

วนัที่ 10  อิสตนับลู – กรุงเทพฯ 



 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – อิสตันบูล 
20.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประต ู 10 เคานเ์ตอร ์U ของสายการบินเตอรก์ิช      แอร์

ไลน ์พบเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวก 
23.00 น. ออกเดินทางสู่อิสตนับลู โดยสายการบินเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เทีย่วบินที ่TK 69 

***คณะเดินทางวันที่ 10 มี.ค. – 19 มี.ค. 63 ออกเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ TK 65 เวลา 22.35 น. ถึงอิสตันบูล เวลา 05.45 

น.*** 

***คณะเดินทางวันที ่4 – 13 มี.ค. 63 ออกเดินทางด้วยเทีย่วบินที ่TK 69 เวลา 23.30 น. ถึงอิสตันบูล เวลา 06.25 น.*** 

***คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ TK 65 เวลา 21.45 น. ถึงอิสตันบูล 

เวลา 04.10 น.*** 

วันที่ 2 อิสตันบูล – ปอรโ์ต้ – จัตุรัสกลางเมือง - โกอิมบรา 
05.20 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตรุกี เพื่อรอเปลี่ยนเคร่ือง 
08.15 น. ออกเดินทางสู่ปอรโ์ต ้โดยสายการบินเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เทีย่วบินที ่TK 1451 

***คณะเดินทางวันที ่4 – 13 มี.ค. 63 ออกเดินทางด้วยเทีย่วบินที ่TK 1449 เวลา 09.10 น.ถึงปอรโ์ต้ เวลา 11.15 น.*** 

***คณะเดินทางวันที ่10 – 19 มี.ค. 63 ออกเดินทางด้วยเทีย่วบินที ่TK 1451 เวลา 12.35 น. ถึงปอรโ์ต้ เวลา 14.45 น.*** 

13.25 น. ถึงสนามบินสนามบินฟรานซิสโก้ ซา คาเนียรโ์ร เมืองปอรโ์ต้ ประเทศโปรตุเกส (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง 
และจะเปล่ียนเป็น 6 ชั่วโมงในวนัที่ 29 มีนาคม 2563) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้
เมืองและศลุกากร จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองปอรโ์ตซ้ึ่งเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองของประเทศโปรตเุกสตัง้อยู่ทางตอนเหนือของ
ประเทศ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการผลิตไวน ์หรือ ปอรโ์ตไ้วนด์ว้ยและนอกจากนัน้เมืองนีย้งัไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกใน
ปี 1996 อีกดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านชมย่านจัตุรัสกลางเมือง Praça dos Liberdade ประกอบดว้ยอาคารสวยงามที่เป็นที่ท  าการของธนาคารและโรงแรม และ

ศาลาว่าการเมือง ชมสถานีรถไฟ São Bento ซึ่งภายในมีการตกแต่งดว้ยกระเบือ้งเขียนสีที่มีลวดลายสีน า้เงิน ท่ีเล่าเรื่องราวของ
ชาวโปรตุเกส แวะถ่ายรูปกับโบสถ ์Sé de Porto ที่เก่าแก่ที่สดุของเมือง อายุกว่าพนัปี โบสถแ์ห่งนีเ้ป็นที่จดังานอภิเษกสมรสของ
กษัตรยิ ์João ที่ 1 บิดาของเจา้ชายเฮนรี่ ผูบ้กุเบิกการเดินเรืออนัยิ่งใหญ่ของโปรตเุกส สรา้งอยู่บนเนินที่สามารถมองเห็นทิวทศันข์อง
เมือง จากนัน้เดินทางสู่เมืองโกอิมบรา (Coimbra) อีกเมืองหน่ึงที่ส  าคญัของโปรตเุกส 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ที่พกั TRYP HOTEL หรือเทียบเท่า   

วันที่ 3 
โกอิมบรา – ฟาติมา – โบสถแ์ม่พระฟาติมา - ลิสบอน - มหาวิหารเจอโร นิ
โม  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองฟาติมา (Fatima) ซึงเป็นอีกเมืองหน่ึงที่มีความส าคญัของครสิตศ์าสนิกชน น าท่านชมโบสถแ์ม่พระฟาติมา 

(The Lady of Fatima Basilica) ซึ่งเป็นโบสถโ์รมนัคาทอลิก ก่อสรา้งในปี 1928 - 1953 ชมรูปป้ันพระแม่มารี ท่ีมีความศกัดิ์สิทธ์ิและ



 
เป็นหนึ่งในหลายเสน้ทางของคริสตศ์าสนิกชนในการแสวงบญุ ที่มีความเชื่อว่าพระแม่มารีไดเ้คยปรากฏตวัใหเ้ด็กนอ้ย 3 คนไดเ้ห็น
เป็นครัง้แรกที่แอบหลบภยัสงครามโลกครัง้ที่ 1 และไดบ้อกกับเด็กทัง้สามคนถึงเหตุผลที่พระองคล์งมาจากสวรรค ์เพื่อใหล้เูซีย ได้
บนัทึกไวถ้ึงค าท านายและค าสอนของพระแม่มารี ซึ่งเหตกุารณต์่างๆที่ลเูซียไดบ้นัทึกไวก้็ลว้นเป็นความจรงิที่ปรากฏขึน้มาภายหลงั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางต่อไปยงักรุงลิสบอน (Lisbon) เมืองหลวงประเทศโปรตุเกส นครเก่าแก่นครหน่ึงในยโุรป ทัง้ ยงัเป็นเมืองท่าที่ส  าคญั 

และเป็นศนูยก์ลาง ทางการเมือง การคา้ อตุสาหกรรม พรอ้มทัง้ยงัเป็นอทุยานนครที่เขียวชอุ่มรม่รื่น น าท่านถ่ายภาพกับอนุสาวรีย์
ดิสคัฟเวอร่ี สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่งการสิน้พระชนมข์องเจา้ชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร ์แวะถ่ายรูป
กับหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดิมสรา้งไวก้ลางน า้เพื่อเป็นป้อมรกัษาการณด์ูแลการเดินเรือเขา้ออก เป็นจุดเริ่มตน้ของการ
เดินเรือออกไปส ารวจ และคน้พบโลกของ วาสโก ดากามา นักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลนท์ี่
สวยงาม น าเข้าชมมหาวิหารเจอโร นิโม (Jeronimos Monastry) ที่สรา้งขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก่ วาสโกดากามา ท่ีเดินทางสู่อินเดีย
เป็นผลส าเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอนัเยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่ามานูเอลไลน์ (Manueline) ใชเ้วลา
ก่อสรา้งทัง้สิน้ถึง 70 ปี จึงแลว้เสร็จสมบูรณ ์และได้รับการรับรองจากองคก์ารยูเนสโก้ว่าให้เป็นมรดกโลก (UNESCO World 
Heritage) 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั RAMADA LISBON หรือเทียบเท่า   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 4 ลิสบอน – แหลมโรกา – ซินทรา – พระราชวังเปนา - บาดาโฮซ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 พาท่านเดินทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดที่ เป็นปลายด้านตะวันตกสุดของทวีปยุโรป ซึ่งท่านสามารถซื ้อ ใบ
ประกาศนียบัตร (Certificate) เป็นที่ระลึกในการมาเยือน ณ ท่ีแห่งนี ้จากนั้นเดินทางสู่เมืองซินทรา (Sintra) อีกหนึ่งเมืองตาก
อากาศยอดนิยมของนกัท่องเที่ยว เป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัที่สวยงามที่ไดร้บัการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ความร่ม
รื่นของเขตอทุยานเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจในวนัหยดุของชาวเมือง เป็นอีกเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่ค่อนขา้งมีความโดดเด่นของแควน้
แกรนดลิ์สบอน ประเทศโปรตเุกส  



 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่าน เข้าชมพระราชวังเปนา (Pena National Palace) พระราชวงัฤดูรอ้นที่ตัง้อยู่บนเนินเขาเหนือเมืองซินตรา้ หน่ึงเจ็ดสิ่ง

มหัศจรรยณ์ของโปรตุเกส ( 7 Wonders of Portugal) ในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผูเ้ขา้ชมมากที่สุดในโปรตุเกส โดยในอดีตเป็นที่
ประทบัของกษัตริยโ์ปรตุเกสมาตัง้แต่คริสต ์ศตวรรษที่ 14 โดยตวัปราสาทถูกสรา้งต่อเติมหลายยุคสมัย เดิมเริ่มแรกตัง้แต่สมยัยุค
กลางเป็นพียงโบสถ ์ต่อมาในปี ค.ศ. 1493 King John II และ Queen Leonor สรา้งต่อเติมจากโบสถใ์หใ้หญ่ขึน้เป็นอารามเพื่อร  าลกึ
ถึงนักบุญ St.Jerome โดยภายในถูกตกแต่งประดับประดาอย่างวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะพืน้กระเบือ้งที่ว่ากันว่าสวยงามที่สุดใน
โปรตุเกส และในอดีตอารามแห่งนีไ้ดถู้กฟ้าผ่าหลายต่อหลังครัง้ รวมทั้งไดร้บัความเสียหายจากแผ่นดินไหวครัง้ใหญ่เมื่อปี 1755
จากนัน้น าท่านเดินทางเมืองบาดาโฮซ (Badajoz) ตัง้อยู่ชายแดนทางตะวนัตกของสเปน เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นในระดบัหนึ่ง
เนื่องจากอยู่ติดกบัซากเนินปราสาทมวัรแ์ละยงัสามารถมองเห็นแม่น า้กวาเดียนาที่ไหลผ่านระหว่างตวัเนินปราสาทกับป้อมซานกริส
โตบลัที่มีการเสริมก าลงัอย่างแข็งแกรง่อีกดว้ย สถาปัตยกรรมในตวัเมืองเป็นตวับ่งชีป้ระวตัิศาสตรท์ี่วุ่นวายของเมืองเอง แมแ้ต่อาสน
วิหารบาดาโคซที่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1238 ก็ยงัมีลกัษณะเป็นป้อมปราการ  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั ILUNION BADAJOZ หรือเทียบเท่า  

วันที่ 5 
บาดาโฮซ – เซบีย่า – พลาซา เดเอสปาญา – หอคอยฆีรัลดา - พระราชวัง 
Royal Alcázar of Seville - กอรโ์ดบา  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเซบีย่า (Seville) เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 4 ของสเปน  ชมพลาซา เดเอสปาญา (Plaza De Espana) ที่สรา้ง

ขึน้เมือปี ค.ศ. 1982 เป็นกลุ่มอาคารรูปครึง่วงกลมซึ่งรวมความเป็นสถาปัตยกรรมแบบสเปนที่เรียงต่อกันเป็นแนวยาวสวยงามยิ่งนกั 
แต่ละซุม้โคง้ประตูมีตราประจ าจงัหวดัไล่เรียงตามตวัอกัษร อิสระใหท้่านเก็บภาพความงามรอบบรเิวณ น าท่านถ่ายรูปกับหอคอย
ฆีรัลดา (Giralda Tower) หอศกัดิ์สิทธ์ิแห่งนีเ้ป็นหอคอยท่ีสรา้งขึน้โดยชาวมสุลิม เป็นตึกทรงรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้สงู 93 เมตร ติดกัน
กบัมหาวิหารเป็นลานสม้และน า้พ ุเพื่อใชใ้นพิธีช าระรา่งกายของชาวมสุลิม จากนัน้น าท่านชมภายนอกและถ่ายรูปมหาวิหารแห่ง
เมืองเซบีย่า (Seville Cathedral) เริ่มสรา้งใน ค.ศ.1042 และสรา้งเสร็จ ค.ศ.1519 ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสาม รองจากมหา
วิหารเซนตปี์เตอรท์ี่กรุงโรม และเซนตป์อลที่ลอนดอน และใหญ่ที่สดุในสเปน สรา้งดว้ยศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแต่งไดอ้ย่างวิจิตร
ตระการตา สรา้งขึน้แทนที่ตัง้ของสเุหร่าเดิม โดยตอ้งการใหย้ิ่งใหญ่แบบไม่มีใครเทียบเทียมได ้ในหอ้งเก็บทรพัยส์มบัติล า้ค่า มีทั้ง
ภาพเขียน เครื่องใชใ้นศาสนพิธี ท่ีท ามาจากทองค าและเงินลว้นแลว้แต่ประเมินค่ามิได ้ตอนกลางโบสถเ์ป็นที่ตัง้ของสุสานคริสโต
เฟอรโ์คลัมบัส ซึ่งสรา้งอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติยศ เป็นหีบศพหินอ่อนที่ตัง้อยู่บนบ่าของรูปสลักชายหนุ่ม 4 คน ซึ่งเป็นผูแ้ทนของ
ราชอาณาจกัรของกษัตรยิค์าธอลิคทัง้ 2 พระองคอ์นัไดแ้ก่คสัตีล เลออน อาราก็อนและนาวารเ์ร 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเขา้ชมพระราชวงั Royal Alcázar of Seville เป็นพระราชวงัเก่าแก่ เดิมทีเป็นพระราชวงัของกษัตรยิม์สุลิมมวัรร์าชวงศอ์ลั-โม

ฮดั เรียกว่า ‘พระราชวงัมูวารกั’ ต่อมาเมืองเซบีย่าถูกกองทพัคริสเตียนยึดครอง และกษัตริยเ์ปโดร แห่งคาสตีล โปรดฯ ใหส้รา้งวัง
ขึน้มาใหม่บนที่ตัง้เดิม โดยใชช้่างชาวมวัรจ์ึงท าใหพ้ระราชวงัที่ถกูสรา้งขึน้มาใหม่นัน้มีลกัษณคลา้ยกับสถาปัตยกรรมของชาวมสุลิม 
จึงท าใหพ้ระราชวงัแห่งนีโ้ดดเด่นและสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบมเูดฆาร ์นอกจจากนีย้งัมีสวนสวยๆ ที่ถูกจดัตกแต่งอย่างมือ
อาชีพ มีครบทัง้พืชสวน ผลไม ้ดอกไมห้อม ท าใหพ้ระราชวงัแห่งเซบีย่านีเ้ต็มไปดว้ยมนตเ์สน่ห ์ อีกทั้งยงัไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็น



 
มรดกโลกขององคก์ารยูเนสโก ในปี ค.ศ.1987 อีกดว้ย จากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองกอรโ์ดบา(Cordoba) เมืองที่สวยงามใน
แบบมเูดฆารแ์ละเป็นเมืองที่เจรญิรุง่เรืองที่สดุในยคุที่มวัรป์กครอง 

ค ่า 
ทีพ่กั 

รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั AYRE CORDOBA หรือเทียบเท่า  

วันที่ 6 
กอร์โดบา – โทเลโด – ชมมหาวิหารแห่งโทเลโด – มาดริด -  EL CORTE 
INGLES DEPARTMENT STORE 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองโทเลโด (Toledo) เมืองแห่งนีต้ัง้อยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้มืองนีเ้ป็น

แหล่งมรดกโลกอีกดว้ย มีทศันีภาพท่ีสวยงาม เนื่องจากมีแม่น า้เทกสั ไหลผ่านเมือง  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเขา้ชมมหาวิหารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) เนื่องจากเป็นวิหารท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของสเปน รองจากวิหารเมืองเซ

บีญ่า ที่สรา้งตัง้แต่ศตวรรษที่ 13  ความงดงามอลงัการสไตลโ์กธิก ภายในมหาวิหารมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรดว้ยไมแ้กะสลกั
และภาพสลกัหินอ่อน จากนัน้น าท่านเดินทางสู่กรุงมาดริด (Madrid) เมืองหลวงของประเทศสเปน ตัง้อยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ใน
ระดับความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัยล า้ยุค ที่ซึ่งกษัตริยฟิ์ลลิปที่ 2 ไดท้รงยา้ยที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาที่นี่ และ
ประกาศใหม้าดรดิเป็นเมืองหลวงใหม่ ยกเวน้ในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมืองมาดรดิไดช้ื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สดุแห่ง
หน่ึงในโลก และสงูสดุแห่งหนึ่งในยโุรป จากนัน้น าท่านสู่ EL CORTE INGLES DEPARTMENT STORE อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่น
เลือกซื ้อ สินค้ามี กว่ าร้อยร้านค้า  อาทิ  เช่ น  Balenciaga, Bvlgari, Dior, Gucci, Hermes, Louis Vuitton, Prada, Dolce & 
Gabbana, Mulberry, Givenchy, Burbury, Valentino, Tag Heuer, Bvlgari, Rimowa ฯลฯ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั 

 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั AVANT AEROPUERTO หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วันที่ 7 
มาดริด – เซโกเบีย – รางส่งน ้าโรมัน – มาดริด – พระราชวังหลวง - ชมโชว ์
ระบ า  ฟลามิงโก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งของสเปน องคก์าร UNESCO ยงัไดข้ึน้ทะเบียนใหเ้มืองนี ้

เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985 ชมรางส่งน ้าโรมัน (Acueducto de Segovia) ที่สรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที่ 1 โดยไม่มีการใชก้าวหรือ
วสัดเุชื่อมหินแต่ละกอ้นแต่อย่างใด จึงไดร้บัการยกย่องว่าเป็นส่ิงก่อสรา้งทางวิศวกรรมโดยชาวโรมนัท่ีส าคญัที่สดุของสเปน และยงัมี
สภาพสมบรูณท์ี่สดุอีกดว้ย รางส่งน า้ประกอบขึน้จากหินแกรนิตกว่า 25,000 กอ้น มีความยาว 818 เมตร มีโคง้ 170 โคง้ จดุที่สงูที่สดุ
สงูถึง 29 เมตร จดุเริ่มตน้ของรางส่งน า้นี ้เริ่มตัง้แต่นอกเมือง แลว้ล าเลียงส่งน า้เขา้มาในเมือง รางส่งน า้แห่งนีถื้อไดว้่าเป็นสญัลกัษณ์
ของเมืองเซอโกเบีย และเป็นไฮไลทห์ลกัของเมือง น าท่านเดินเล่นในเขตเมืองเก่า ซึ่งเต็มไปดว้ยสินคา้นานาชนิดตลอดสองขา้งทาง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (เมนูหมูหันสเปน) 
บ่าย น าท่านเข้าชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝ่ังแม่น ้าแมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้

พระราชวงัใดในทวีปยุโรป พระราชวงัหลวงแห่งนีถู้กสรา้งในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหินทัง้หลงัในสไตลบ์าโรค โดยการผสมผสานระหว่าง
ศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆกว่า 2,830 หอ้ง ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแลว้ ยงัเป็นคลงั
เก็บภาพเขียนชิน้ส าคญัที่วาดโดยศิลปินในยคุนัน้ รวมทัง้ส่ิงของมีค่าต่างๆอาทิ พดัโบราณ, นาฬิกา, หนงัสือ, เครื่องใช,้ อาวธุ (หาก
ไม่สามารถเข้าชมพระราชวังหลวงมาดริดได้ เนืองจากมีพระราชพิธีภายในหรือตั๋วเต็ม ทางบริษัทขอน าท่านชม Royal 
Palace of Aranjuez เป็นการทดแทน) จากนัน้น าท่านชมอทุยานหลวงที่มีการเปล่ียนพนัธุไ์มท้กุฤดกูาล ชมอนสุาวรียเ์ซอรแ์วนเตส 
กวีเอกชาวสเปนที่ตัง้อยู่เหนืออนสุาวรียด์อนกิโฆเตใ้นสวนสาธารณะ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง พรอ้มชมโชว ์ระบ า  ฟลามิงโก ศิลปะระบ าสเปน หนึ่งในการแสดงที่ขึน้ชื่อลือ
ชาไปทั่วโลกทัง้ท่วงท่าการรา่ยร  าประกอบเสียงดนตรีที่เรา้ใจสนกุสนาน 

ทีพ่กั 
 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั AVANT AEROPUERTO หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วันที่ 8 
มาดริด –น่ังรถไฟความเร็วสูงสู่ บารเ์ซโลน่า - เนินเขา Montjuïc - สนามคัมป์
นู 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองบารเ์ซโลน่า (Barcelona) นครใหญ่แห่งคาตาลนัยา และเมืองส าคญัอนัดบั 2 ของสเปน โดยรถไฟความเร็ว

สูง AVE  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านขึน้สู่จุดชมวิวของเมืองที่ เนินเขา Montjuïc เป็นเนินเขาในบารเ์ซโลน่าที่มีทศันียภาพอนังดงาม ทางดา้นตะวนัออกของเนิน

เขายงัมีหนา้ผาสงูชนัซึ่งท าหนา้ที่เป็นดั่งก าแพงเมือง ส่วนดา้นบนเป็นท่ีตัง้ของป้อมปราการหลายแห่ง จากนัน้น าท่านเดินทางสู่สนาม
ฟตุบอลของสโมสรบารเ์ซโลน่า สนามคัมป์นู (Camp Nou) ที่มีขนาดใหญ่มาก โดยมีความจผุูเ้ขา้ชมไดถ้ึงเกือบ 99,000 คน ใหท้่าน
ไดถ้่ายรูปดา้นนอก พรอ้มทัง้เลือกซือ้ของที่ MEGA STORE ของทีมบารเ์ซโลน่า 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพ่กั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั FRONTAIR CONGRESS หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 9 
บารเ์ซโลน่า – โบสถซ์ากราดา แฟมิเลีย - ปารค์ กูเอล - ถนน ลา รัมบลาส - 
สนามบนิ – อิสตันบูล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชมภายในโบสถซ์ากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia) โบสถศ์กัดิ์สิทธ์ิสญัลกัษณข์องเมือง โดยฝีมือการออกแบบ

ของ อันตอนี เกาดี สถาปนิกชาวคาตาลัน เป็นผลงานที่เรียกว่า โมเดิรน์นิสโม เป็นงานศิลปะเฉพาะถิ่นและเป็นอารต์นูโวที่มี
เอกลกัษณเ์ฉพาะตวั โดยเริ่มสรา้งตัง้แต่ปี 1882 แมก้ระทัง้จนถึงปัจจบุนัก็ยงัสรา้งไม่แลว้เสรจ็ ถึงกระนัน้องคก์ารยเูนสโก ก็ไดจ้ดัให้
เป็นมรดกโลก โดยมหาวิหารมีลกัษณะสถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาไม่เหมือนที่ใดในโลก น าท่านเขา้ชมปารค์ กูเอล (Parque 

Guell) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่โชวผ์ลงานอนัโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมของอนัตอนี เกาดี ส่ิงปลกูสรา้งต่าง ๆ ที่ถกูลอ้มรอบ
ดว้ยความร่มรื่นของตน้ไม ้ดว้ยรูปแบบของสถาปัตยกรรมงานกระเบือ้งที่เนน้รูปทรงธรรมชาติในสีสนัที่ตัดกัน ดูโดดเด่น แปลกตา 



 
และเป็นเอกลกัษณอ์ย่างมาก ซึ่งไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเดินเล่นบรเิวณ ถนน ลา รัมบลาส (La Ramblas) ถือเป็นถนนชื่อดงัของเมืองบารเ์ซโลน่า นอกจากจะสะอาดสะอา้นและมี

ตน้ไมค้อยสรา้งความรม่รื่นใหต้ลอดทางแลว้ ยงัมีรา้นคา้มากมาย โดยที่ปลายสดุของถนนสายนีเ้ป็นที่ตัง้ของอนุสาวรียค์รสิโตเฟอร ์
โคลมับสั Christopher Columbus ผูค้น้พบทวีปอเมรกิาในปี ค.ศ.1492  อิสระใหท้่านเดินเล่นและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  น าเดินทางสู่
สนามบินเอล ปรัต (BCN) เมืองบารเ์ซโลน่า เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้
ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

19.00 น. ออกเดินทางสู่อิสตนับลู โดยสายการบินเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เทีย่วบินที ่TK 1856 
***คณะเดินทางระหว่างวันที ่5 ก.พ. – 19 มี.ค 63 ออกเดินทางเวลา 18.10 น. และถึงอิสตันบูล เวลา 23.50 น.*** 

23.30 น. ถึงสนามบินเมืองอิสตนับลู ประเทศตรุกี เพื่อรอเปล่ียนเครื่อง 

วันที่ 10 อิสตันบูล – กรุงเทพฯ 
01.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เทีย่วบินที ่TK 68 

***คณะเดินทางวันที ่5 ก.พ. – 19 มี.ค 63 ออกเดินทางเวลา 01.50 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 15.10 น.*** 
15.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ   

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ราคาแนะน าเพยีง INCREDIBLE THE BEAUTY OF PENA PALACE  

PORTUGAL & SPAIN 

10 วัน 7 คืน  โดยสายการบนิเตอรก์ิช แอรไ์ลน(์TK) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ท่านละ 

04 มี.ค. – 13 มี.ค. 63 63,900 63,900 63,900 38,185 7,900 

10 มี.ค. – 19 มี.ค. 63 63,900 63,900 63,900 37,615 7,900 

01 เม.ย. – 10 เม.ย. 63 67,900 67,900 67,900 42,565 9,900 

13 เม.ย. – 22 เม.ย. 63 72,900 72,900 72,900 43,385 9,900 

28 เม.ย. – 07 พ.ค. 63 69,900 69,900 69,900 42,285 9,900 

06 พ.ค. – 15 พ.ค. 63 66,900 66,900 66,900 41,185 9,900 

04 มิ.ย. – 13 มิ.ย. 63 66,900 66,900 66,900 41,185 9,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วนันบัจาก

วนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทุก

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หน้าที่ 
6. หากในคณะของท่านมีผู้ตอ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 



 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้ง

ไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าทา่นใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง

บริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจาก

ทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 กก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสเปน (ผูเ้ดินทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (23 EURO) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 EURO) 
 
 
 
 



 

เงือ่นไขการช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของ
สถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบรษิัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึง
เล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านักหรือ
ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทาง
ตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทดว้ย เนื่องจาก
ประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่าง
ส าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ
พาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษิัทขอ
สงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง 
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้
(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับ
ทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 
 



 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี 

บรษิัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบรษิัทและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับรษิัท
ตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว 
และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัวิีซา่จากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบรษิัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษิัท

ของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็น 
ผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่มีอ่างอาบน า้ 

ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สเปน)  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ  

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ BLS International 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่ หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

                                                                                        

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                    

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของ

ทางสถานทูตต้องการเพิ่มเต ิม และ บางสถานทูตอาจไม่

สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง



 
ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะ

หมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป 

สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝาก

หรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 30 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมี

ครบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถ่ายส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

3.3  หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดชือ่-สกลุ ใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์ ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกนักบับัญชอีอมทรัพยใ์นขอ้ 3.1 

3.4 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.4. 1ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบชุือ่

เจา้ของบัญช ี(บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลที่

เจา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายืน่

ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 30 วัน หลังจาก

ธนาคารออกให ้  

     3.4.2ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ่้าย และตอ้งเป็น

บญัชเีดยีวกนั กับทีอ่อก BANK GUARANTEE 

     3.4.3. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

     3.4.4.ตอ้งใชส้ตูบิตัรเทา่นัน้ ในกรณีเป็น พ่อ แม ่ ลกู เพือ่เชือ่มโยงความสมัพันธร์ะหวา่งผูอ้อก

คา่ใชจ้า่ยใหแ้ละผูเ้ดนิทาง ไมว่่าจะอายเุทา่ไหรก่็ตาม หรอืใชท้ะเบยีนสมรสในกรณีสาม-ีภรรยา ที่

แตง่งานจดทะเบยีน  

 

 



 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

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

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 20 ปีและในกรณีออกคา่ใชจ่า่ยใหพ้่อ แม ่หรอื พ่อ แม ่ออก

คา่ใชจ้า่ยให)้ 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์ ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางไปกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 



 
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทาง

สถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสเปน 

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….……………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………….……………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ………………………………………………………………………….………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………….………………….………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ...........................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน……….………….…….. 



 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.............................ถงึวันที.่............................................. 

 



 
15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)......................................... 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ดัหาให ้

   ช าระคา่ทีพ่ักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 


