โปรตุเกส สเปน (โกอิมบรา ปอร์ โต้ ซาลามังกา บาร์ เซโลน่ า)
10 วัน 7 คืน
เดินทาง พฤษภาคม – มิถุนายน 2563

แหลมโรกา | ลิสบอน | ปอร์ โต้ | มาดริด | โทเลโด | บาร์ เซโลน่า

ราคาแนะนาเพียง
เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิ ร์ต – ลิสบอน – หอคอยเบเล็ง – มหาวิหารเจอโรนิโม
วันที่ 3. ลิสบอน – แหลมโรกา – ซินทรา – ฟาติมา – โกอิมบรา
วันที่ 4. โกอิมบรา – ปอร์ โต้ – ซาลามังกา
วันที่ 5. ซาลามังกา – เซอโกเบีย – มาดริ ด – พระราชวังหลวง
วันที่ 6. มาดริ ด – โทเลโด – มหาวิหารแห่งโทเลโด – พลาซ่า มายอร์ – ชมโชว์ระบาฟลามิงโก้
วันที่ 7. มาดริ ด – วาเลนเซีย – มหาวิหารวาเลนเซีย
วันที่ 8. วาเลนเซีย – บาร์ เซโลน่า - โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย - ปาร์ ค กูเอล
วันที่ 9. บาร์ เซโลน่า – เนินเขา Montjuïc – สนามคัมป์ นู – สนามบิน
วันที่ 10. กรุงเทพฯ

57,900.-

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
20.30 น.
23.50 น.

วันที่ 2
06.00 น.
09.15 น.

11.20 น.

ค่า
ที่พัก

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 4 เคาน์ เตอร์ G สายการบิน
ลุฟท์ ฮันซ่ า โดยมีเจ้ าหน้ าที่ คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสูแ่ ฟรงก์เฟิ ร์ต โดยสายการบินลุฟท์ ฮันซ่ า เที่ยวบินที่ LH 773
***กรุ๊ปออกเดินทางตัง้ แต่ วันที่ 7 พ.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 23.00 น.***

กรุ งเทพฯ – แฟรงก์ เฟิ ร์ ต – ลิสบอน – หอคอยเบเล็ง – มหาวิหารเจอโรนิ
โม
ถึงสนามบินแฟรงก์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมนี รอเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางไปยังกรุงลิสบอนด้ วยเที่ยวบิน LH 1166
*** กรุ๊ ปออกเดิน ทางวั น ที่ 03-12 ธ.ค. 62 ออกเดิน ทางเวลา 13.15 และเดิน ทางถึงเวลา 15.20 น.
เที่ยวบินที่ LH 1168***
ถึงสนามบินลิสบอน ประเทศโปรตุเกส (Portugal) (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 7 ชัว่ โมง) ผ่านขันตอน
้
การตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร นาท่ านถ่ ายภาพกับอนุ สาวรี ย์ดิสคัฟเวอรี่ สร้ างขึน้ ในปี ค.ศ. 1960 เพื่ อ
ฉลองการครบ 500 ปี แห่งการสิน้ พระชนม์ของเจ้ าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์ แวะถ่ ายรู ป กั บ หอคอยเบเล็ ง
(Belem Tower) เดิมสร้ างไว้ กลางนา้ เพื่อเป็ นป้อมรักษาการณ์ ดูแลการเดินเรื อเข้ าออก เป็ นจุดเริ่ มต้ นของการ
เดินเรื อออกไปสารวจ และค้ นพบโลกของ วาสโก ดากามา นักเดินเรื อชาวโปรตุเกส เป็ นอีกหนึ่งสถาปั ตยกรรม
แบบมานูเอลไลน์ที่สวยงาม นาเข้ าชมมหาวิหารเจอโร นิโม (Jeronimos Monastry) ที่สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นเกียรติ
แก่ วาสโกดากามา ที่ เดิ น ทางสู่อิ น เดี ย เป็ น ผลส าเร็ จ ในปี ค.ศ.1498 จัด เป็ น ผลงานอัน เยี่ ย มยอดของงาน
สถาปั ตยกรรมที่เรี ยกกันว่ามานู เอลไลน์ (Manueline) ใช้ เวลาก่อสร้ างทังสิ
้ ้นถึง 70 ปี จึงแล้ วเสร็ จสมบูรณ์ และ
ได้ รับการรั บรองจากองค์ การยูเนสโกว่ าให้ เป็ นมรดกโลก (UNESCO World Heritage)
*** กรุ๊ปออกเดินทางวันที่ 14-22 ม.ค. 62 เดินทางถึงเวลา 11.15 น.***
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก MERCURE LISBOA ALMADA หรือเทียบเท่ า

วันที่ 3 ลิสบอน – แหลมโรกา – ซินทรา – ฟาติมา – โกอิมบรา
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนันพาท่
้
านเดินทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดที่เป็ นปลายด้ านตะวันตกสุดของทวีปยุโรป ซึ่งท่าน
สามารถซื ้อใบประกาศนียบัตร (Certificate) เป็ นที่ระลึกในการมาเยือน ณ ที่แห่งนี ้ จากนันเดิ
้ นทางสู่เมืองซินทรา
(Sintra) อีกหนึ่งเมืองตากอากาศยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เป็ นที่ตงของพระราชวั
ั้
งที่สวยงามที่ได้ รับการรับรอง
จากองค์การยูเนสโก้ ให้ เป็ นมรดกโลก ความร่มรื่ นของเขตอุทยานเป็ นที่พกั ผ่อนหย่ อนใจในวันหยุดของชาวเมือง

กลางวัน

บ่ าย

ค่า
ที่พัก

เป็ นอีกเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่คอ่ นข้ างมีความโดดเด่นของแคว้ นแกรนด์ลิสบอน ประเทศโปรตุเกส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง

นาท่านเดินทางสู่เมืองฟาติมา (Fatima) ซึงเป็ นอีกเมืองหนึง่ ที่มีความสาคัญของคริสต์ศาสนิกชน นาท่านเข้ าชม
โบสถ์ แม่ พระฟาติมา (The Lady of Fatima Basilica) ซึ่งเป็ นโบสถ์โรมันคาทอลิก ก่อสร้ างในปี 1928 – 1953
ชมรู ปปั น้ พระแม่มารี ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็ นหนึ่งในหลายเส้ นทางของคริ สต์ศาสนิกชนในการแสวงบุญ ที่มี
ความเชื่อว่าพระแม่มารี ได้ เคยปรากฏตัวให้ เด็กน้ อย 3 คนได้ เห็นเป็ นครัง้ แรกที่แอบหลบภัยสงครามโลกครัง้ ที่ 1
และได้ บอกกับเด็กทังสามคนถึ
้
งเหตุผลที่พระองค์ลงมาจากสวรรค์ เพื่อให้ ลูเซีย ได้ บนั ทึกไว้ ถึงคาทานายและคา
สอนของพระแม่มารี ซึ่งเหตุการณ์ ต่างๆที่ลูเซียได้ บนั ทึกไว้ ก็ล้วนเป็ นความจริ งที่ปรากฏขึ ้นมาภายหลัง นาท่าน
เดินทางสู่เมืองโกอิมบรา (Coimbra) อีกเมืองหนึง่ ที่สาคัญของโปรตุเกส ตังอยู
้ ่บนเนินเขาเหนือแม่ นา้ มอนเดโก
(Mondego) ซึ่งสมัยถูกปกครองโดยอาณาจักรโรมันได้ รับการเรี ยกขานว่า เอมีเนียม และได้ ถูกยึดครองโดยชาว
แขกมัวร์ ในปี ค.ศ.711 และเป็ นเมืองที่เชื่อมการค้ าระหว่างชาวคริ สต์ทางเหนือและชาวมุสลิมทางใต้ จนในปี
ค.ศ.1064 กษั ต ริ ย์ เ ฟอร์ ดิ นั ล ที่ 1 แห่ ง ลี อ อน ได้ รบชนะแขกมั ว ร์ แ ละปลดปล่ อ ยเมื อ งโกอิ ม บรา น าชม
มหาวิทยาลัยโกอิม บรา(Coimbra University) ซึ่งเป็ นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ก่อตังในปี
้
ค.ศ.1290 แต่ก็ถกู เปลี่ยนเป็ นพระราชวังหลวง (Coimbra Royal Palace) โดยกษัตริ ย์ คิงส์จอห์นที่ 3 ในปี ค.ศ.
1537 ซึง่ ยังคงศิลปะสไตล์บาร็อคที่สวยงาม
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก TRYP หรือเทียบเท่ า

วันที่ 4 โกอิมบรา – ปอร์ โต้ – ซาลามังกา
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่เมืองปอร์ โต้ (Porto) ทางเหนือของประเทศโปรตุเกส เป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงถึง “ไวน์ปอร์
โต้ ” ซึ่งเป็ นแหล่งไวน์ชนดี
ั ้ ของคนที่มีรสนิยมในการดื่มไวน์ และเป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสองและตังอยู
้ ่ริมแม่น ้า
โดรู และเมืองนี ้ยังได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยยูเนสโก้ ในปี ค.ศ.1996 อีกด้ วย นาท่านชมเมืองมรดก
โลกปอร์ โต้ ชมย่านจัตุ รัสกลางเมื อง Praça dos Liberdade ประกอบด้ วยอาคารสวยงามที่เป็ นที่ ทาการของ
ธนาคารและโรงแรม และศาลาว่าการเมือง ชมสถานี รถไฟ São Bento ซึ่งภายในมีการตกแต่งด้ วยกระเบื ้อง
เขียนสีที่มีลวดลายสีน ้าเงิน ที่เล่าเรื่ องราวของชาวโปรตุเ กส แวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Sé de Porto ที่เก่าแก่ที่สดุ ของ
เมือง อายุกว่าพันปี โบสถ์แห่งนี ้เป็ นที่จดั งานอภิเษกสมรสของกษัตริ ย์ João ที่ 1 บิดาของเจ้ าชายเฮนรี่ ผู้บกุ เบิก
การเดินเรื ออันยิ่งใหญ่ของโปรตุเกส สร้ างอยูบ่ นเนินที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
นาท่านเดินทางข้ ามพรมแดนสู่เมืองซาลามังกา (Salamanca) ในแคว้ นคาสตีลและเลออน ทางภาคตะวันตก
ของประเทศสเปน (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง และจะเปลี่ยนเป็ น 6 ชัว่ โมงในวันที่ 29 ตุลาคม
2560) ตังอยู
้ ่บนที่ราบสูงริ มแม่น ้าตอร์ เมส เป็ นเมืองที่มีความสาคัญเนื่องจากเป็ นศูนย์กลางของการค้ าขายใน
สมัยโรมันเรื องอานาจ ปั จจุบนั เมืองนี ้ได้ รับขึ ้นเป็ นมรดกโลกจากยูเนสโก้ ในปี ค.ศ. 1988 นาท่ านสู่พลาซ่ า มา
ยอร์ (La Plaza Mayor) ศูนย์กลางของเมืองที่สร้ างโดยศิลปะสไตล์บาร็ อค ที่เป็ นเอกลักษณ์ของความร่ ารวยใน
ยุคศตวรรษที่ 16 -18 อิสระให้ ทา่ นได้ เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก DONA BRIGIDA หรือเทียบเท่ า

วันที่ 5 ซาลามังกา – เซอโกเบีย – มาดริด – พระราชวังหลวง
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งของสเปน องค์การ UNESCO ยังได้ ขึ ้น
ทะเบียนให้ เมืองนี ้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี 1985 ชมรางส่ งนา้ โรมัน (Acueducto de Segovia) ที่สร้ างขึ ้นตังแต่
้
ศตวรรษที่ 1 โดยไม่มีการใช้ กาวหรื อวัสดุเชื่อมหินแต่ละก้ อนแต่อย่างใด จึงได้ รับการยกย่องว่าเป็ นสิ่งก่อสร้ างทาง
วิศวกรรมโดยชาวโรมันที่สาคัญ ที่สุดของสเปน และยังมีสภาพสมบูรณ์ ที่สุดอีกด้ วย รางส่งนา้ ประกอบขึน้ จาก
หินแกรนิตกว่า 25,000 ก้ อน มีความยาว 818 เมตร มีโค้ ง 170 โค้ ง จุดที่สงู ที่สดุ สูงถึง 29 เมตร จุดเริ่มต้ นของราง
ส่งน ้านี ้ เริ่ มตังแต่
้ นอกเมือง แล้ วลาเลียงส่งน ้าเข้ ามาในเมือง รางส่งน ้าแห่งนี ้ถือได้ ว่าเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเซอ
โกเบีย และเป็ นไฮไลท์หลักของเมือง นาท่านเดินเล่นในเขตเมืองเก่า ซึง่ เต็มไปด้ วยสินค้ านานาชนิดตลอดสองข้ าง
ทาง

กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง (หมูหันสเปน)
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่กรุ งมาดริด (Madrid) เมืองหลวงของประเทศสเปน ตังอยู
้ ่ใจกลางแหลมไอบีเรี ยน ใน
ระดับความสูง 650 เมตร เป็ นมหานครอันทันสมัยลา้ ยุค ที่ซึ่งกษัตริ ย์ฟิ ลลิปที่ 2 ได้ ทรงย้ ายที่ประทับจากเมือง
โทเลโดมาที่นี่ และประกาศให้ มาดริดเป็ นเมืองหลวงใหม่ ยกเว้ นในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมืองมาดริ ด
ได้ ชื่อว่าเป็ นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก และสูงสุดแห่งหนึ่งในยุโรป นาท่านเข้ าชม พระราชวังหลวง
(Royal Palace) ซึ่งตังอยู
้ ่บนเนินเขาริ มฝั่ งแม่น ้าแมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้ พระราชวังใดในทวีป
ยุโรป พระราชวังหลวงแห่งนี ้ถูกสร้ างในปี ค.ศ. 1738 ด้ วยหินทังหลั
้ งในสไตล์บาโรค โดยการผสมผสานระหว่าง
ศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้ วยห้ องต่างๆกว่า 2,830 ห้ อง ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงาม
แล้ ว ยังเป็ นคลังเก็ บภาพเขี ยนชิน้ ส าคัญ ที่ วาดโดยศิลปิ น ในยุคนัน้ รวมทัง้ สิ่งของมี ค่าต่างๆอาทิ พัดโบราณ ,
นาฬิกา, หนังสือ, เครื่ องใช้ , อาวุธ (หากไม่ สามารถเข้ าชมพระราชวังหลวงมาดริ ดได้ เนื องจากมีพระราช
พิธีภายในหรื อตั๋วเต็ม ทางบริษัทขอนาท่ านชม Royal Palace of Aranjuez เป็ นการทดแทน) จากนันน
้ า
ท่านชมอุทยานหลวงที่มีการเปลี่ยนพันธุ์ไม้ ทุกฤดูกาล ชมอนุสาวรี ย์เซอร์ แวนเตส กวีเอกชาวสเปนที่ตงอยู
ั ้ ่เหนือ
อนุสาวรี ย์ดอนกิโฆเต้ ในสวนสาธารณะ

ค่า
ที่พัก

วันที่ 6
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า

ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก PRAGA MADRID หรือเทียบเท่ า

มาดริ ด – โทเลโด – มหาวิห ารแห่ ง โทเลโด – พลาซ่ า มายอร์ – ชมโชว์
ระบาฟลามิงโก้
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด (Toledo) เมืองแห่งนี ้ตังอยู
้ ่ทางภาคกลางของประเทศสเปน องค์การยูเนสโกได้
ประกาศให้ เมืองนี ้เป็ นแหล่งมรดกโลกอีกด้ วย มีทศั นีภาพที่สวยงาม เนื่องจากมีแม่น ้าเทกัส ไหลผ่านเมือง นาท่าน
เข้ าชมมหาวิหารแห่ งโทเลโด (Toledo Cathedral) เนื่องจากเป็ นวิหารที่ใหญ่ เป็ นอันดับ 2 ของสเปน รองจาก
วิหารเมืองเซบีญ่า ที่สร้ างตังแต่
้ ศตวรรษที่ 13 ความงดงามอลังการสไตล์โกธิก ภายในมหาวิหารมีการตกแต่ง
อย่างงดงามวิจิตรด้ วยไม้ แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนันน
้ าท่านเดินกลับสู่กรุ งมาดริด เพื่อนาท่านสู่ พลาซ่ า มายอร์ (Plaza Mayor of Madrid) ใกล้ เขตปูเอต้ า
เดลซอล หรื อประตูพระอาทิตย์ ซึ่งเป็ นจตุรัส ใจกลางเมือง นับเป็ นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศนู ย์)
และยัง เป็ นศูนย์ กลางรถไฟใต้ ดินและรถเมล์ ทุกสาย นอกจากนี ย้ ังเป็ นจุดตัดของถนนสายส าคัญ ของเมื องที่
หนาแน่นด้ วยร้ านค้ าและห้ างสรรพสินค้ าใหญ่มากมาย นาท่านแวะถ่ายรูปกับ รู ปปั ้ นหมีเกาะต้ นเชอรี่ (The
bear and the cherry tree in Madrid) อันเป็ นสัญลักษณ์สาคัญอีกแห่งของกรุงมาดริด
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหาร อาหารพื ้นเมือง
พร้ อมชมโชว์ ระบา ฟลามิงโก ศิลปะระบาสเปน หนึ่งในการแสดงที่ขนึ ้ ชื่อลือชาไปทั่วโลกทัง้ ท่ วงท่ า
การร่ ายราประกอบเสียงดนตรีท่ เี ร้ าใจสนุกสนาน
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก PRAGA MADRID หรือเทียบเท่ า

วันที่ 7 มาดริด – วาเลนเซีย – มหาวิหารวาเลนเซีย
เช้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

นาท่านเดินทางสู่เมืองวาเลนเซีย (Valencia) เมืองหลวงของแคว้ นบาเลนเซีย แคว้ นปกครองตนเองที่ตงอยู
ั ้ ่ทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศสเปน ตังอยู
้ ่บนฝั่ งแม่น ้าตูเรี ย (Turia River) เป็ นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับที่ 3
ของประเทศสเปน และยังเป็ นที่ตงของสโมสรฟุ
ั้
ตบอลที่ มีชื่อเสียงคือ สโมสรฟุตบอลวาเลนเซีย ชมย่านใจกลาง
จัตรุ ัสเมืองเก่า ซึง่ เป็ นที่ตงของศาลากลาง,
ั้
ที่ทาการไปรษณีย์, ร้ านค้ า, สนามสู้ววั กระทิง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
นาท่านชมย่านใจกลางจัตรุ ัสเมืองเก่า ซึ่งเป็ นที่ตงของศาลากลาง,
ั้
ที่ทาการไปรษณี ย์, ร้ านค้ า, สนามสู้ววั กระทิง
นาท่านถ่ายรู ปกับมหาวิหารวาเลนเซีย หรื อ มหาวิหารซานตามาเรี ยแห่ งวาเลนเซีย (Catedral de Santa
Maria de Valencia) มหาวิหารที่ ตงั ้ อยู่บริ เวณใจกลางเมื องเก่า สร้ างขึน้ ในสไตล์ ผสมผสานอาทิ โกธิ ค , นี โอ
คลาสสิก, บาร็ อค และอื่นๆ ด้ านข้ างจะเป็ น หอระฆังเอล มิกูเลต (El Miguelete) ที่ถกู สร้ างขึ ้นในช่วงระหว่างปี

ค่า
ที่พัก

1381 และสิ น้ สุด ในปี 1429 และติด กัน เป็ น โบสถ์ แม่ พ ระ นักบุญ อุป ถัม ภ์ ป ระจ าเมื อ ง ตลอดสองข้ า งทางมี
ภัตตาคาร, บาร์ , ร้ านกาแฟ และร้ านขายของที่ ระลึกมากมาย จากนัน้ นาชมเขตเมื องใหม่ที่ตงของท่
ั้
าเรื อเป็ น
โครงการที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในเมือง ประกอบไปด้ วย โรงภาพยนตร์ , โรงศิลปะการแสดง, พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และ
อุทยานสมุทรภูมิศาสตร์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหาร อาหารจีน
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก TRYP VALENCIA AZAFATA หรือเทียบเท่ า

วันที่ 8 วาเลนเซีย – บาร์ เซโลน่ า - โบสถ์ ซากราดา แฟมิเลีย - ปาร์ ค กูเอล
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางเลาะเลียบชายฝั่ งทะเล กอสตา เดล อะซาร์ (Costa del Azahar) หรื อ ชายฝั่ งดอกส้ มบาน ตัง้
ชื่อตามสวนส้ มที่ปลูกทัว่ ที่ราบชายฝั่ งและส่งกลิ่นหอม หวานในฤดูใบไม้ ผลิ ผ่านเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแถบ
เมดิเตอร์ เรเนียน จนเข้ าสู่เมืองบาร์ เซโลน่ า (Barcelona) นครใหญ่ แห่งคาตาลันยา และเมืองสาคัญอันดับ 2
ของสเปน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านเข้ าชมภายในโบสถ์ ซากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia) โบสถ์ ศกั ดิ์สิทธิ์ สัญ ลักษณ์ ของเมื อง
โดยฝี มื อการออกแบบของ อันตอนี เกาดี สถาปนิกชาวคาตาลัน เป็ นผลงานที่ เรี ยกว่า โมเดิร์นนิสโม เป็ นงาน
ศิลปะเฉพาะถิ่นและเป็ นอาร์ ตนูโวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเริ่มสร้ างตังแต่
้ ปี 1882 แม้ กระทังจนถึ
้ งปัจจุบนั ก็ยงั
สร้ างไม่แล้ วเสร็ จ ถึงกระนันองค์
้ การยูเนสโก ก็ได้ จดั ให้ เป็ นมรดกโลก โดยมหาวิหารมีลกั ษณะสถาปั ตยกรรมโดด
เด่นแปลกตาไม่เหมือนที่ใดในโลก นาท่านเข้ าชมปาร์ ค กูเอล (Parque Guell) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่โชว์
ผลงานอันโดดเด่นทางด้ านสถาปั ตยกรรมของอันตอนี เกาดี สิ่งปลูกสร้ างต่าง ๆ ที่ถูกล้ อมรอบด้ วยความร่มรื่ นของ
ต้ นไม้ ด้ วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมงานกระเบื ้องที่เน้ นรูปทรงธรรมชาติในสีสนั ที่ตดั กัน ดูโดดเด่น แปลกตา และ
เป็ นเอกลักษณ์อย่างมาก ซึง่ ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหาร อาหารพื ้นเมือง
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก FRONTAIR CONGRESS BARCELONA หรือเทียบเท่ า

วันที่ 9 บาร์ เซโลน่ า – เนินเขา Montjuïc – สนามคัมป์ นู – สนามบิน
เช้ า

16.50 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนันน
้ าท่านเดินทางกลับเข้ าสูต่ วั เมือง เพื่อนาท่านขึ ้นสู่จดุ ชมวิวของเมืองที่เนินเขา Montjuïc เป็ นเนินเขาใน
บาร์ เซโลน่าที่มีทศั นียภาพอันงดงามทางด้ านตะวันออกของเนินเขายังมีหน้ าผาสูงชันซึง่ ทาหน้ าที่เป็ นดัง่ กาแพง
เมือง ส่วนด้ านบนเป็ นที่ตงของป้
ั้
อมปราการหลายแห่ง จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่สนามฟุตบอลของสโมสรบาร์
เซโลน่ า สนามคัมป์ นู (Camp Nou) ที่มีขนาดใหญ่มาก โดยมีความจุผ้ เู ข้ าชมได้ ถึงเกือบ 99,000 คน มีเวลาให้
ท่านได้ ถ่ายรูปด้ านนอก พร้ อมทังเลื
้ อกซื ้อของที่ MEGA STORE ของทีมบาร์ เซโลน่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาเดินทางสู่สนามบินบาร์ เซโลน่ า เพื่อให้ ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซื ้อสินค้ าจาก
ร้ านค้ าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางโดยสายการบินลุฟท์ ฮันซ่ า เที่ยวบินที่ LH 1129

19.00 น.
22.00 น.

ถึงสนามบินแฟรงก์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมนี รอเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางต่อไปยังกรุงเทพฯ โดยสายการบินลุฟท์ ฮันซ่ า เที่ยวบินที่ LH 772

กลางวัน
13.30 น.

วันที่ 10 กรุ งเทพฯ
14.40 น.

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้ วยความสวัสดิภาพ
***กรุ๊ปออกเดินทางตัง้ แต่ วันที่ 7 พ.ค. 63 เดินทางถึงเวลา 14.10 น.***

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

ราคาแนะนาเพียง
โปรตุเกส สเปน
(โกอิมบรา ปอร์ โต้ ซาลามังกา บาร์ เซโลน่ า)
10 วัน 7 คืน โดยสารการบินลุฟท์ ฮันซ่ า (LH)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3
ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

57,900.57,900.57,900.35,740.วันที่ 13-22 พ.ค. 63
57,900.57,900.57,900.35,740.วันที่ 04-13 มิ.ย. 63
57,900.57,900.57,900.35,740.วันที่ 15-24 มิ.ย. 63
57,900.57,900.57,900.35,740.โปรแกรมอาจจะมีการปรั บเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
วันที่ 07-16 พ.ค. 63

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ
9,500.9,500.9,500.9,500.-

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซา่ ภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริ ษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซา่ ได้ ทนั ที
หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้น
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู
้
่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิ ก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์
ทังหมด
้

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1
2.

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้ องไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซือ้ ประกั นการเดิ น ทางสาหรั บ ครอบคลุ ม เรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อมู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริ การ)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
น ้าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกิ นกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริ การยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเทศสเปน (ผู้เดินทางชาระหน้ างาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (20 ยูโร)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 ยูโร)

เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรื อยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง

ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรี ยมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริ ษัททัวร์ การเตรี ยมเอกสารที่ดีและถูกต้ องจะช่วยให้ การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ ้น
กรณีท่านใดต้ องใช้ พาสปอร์ ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรื อ ก่อนเดินทางกับทางบริ ษัท ท่านต้ องแจ้ งให้ ทาง
บริ ษัทฯ ทราบล่วงหน้ าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ ของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซา่ ที่คอ่ นข้ าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ได้
สาหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรื อทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้ องดาเนินเรื่ องการขอวีซ่าด้ วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรื อศึกษาอยูเ่ ท่านัน้
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่ มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้ วต่ากว่า 6 เดือน
ผู้เดินทางต้ องไปยื่นคาร้ องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรี ยมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้ กับทาง
บริ ษัทด้ วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้ องขอวีซ่า และจานวน
หน้ าหนังสือเดินทาง ต้ องเหลือว่างสาหรับติดวีซา่ ไม่ต่ากว่า 3 หน้ า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นันๆ
้ และพาสปอร์ ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้ องไม่มีรอยฉีกขาด หรื อ การขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบินและที่น่ ังบนเครื่ องบิน
1.

2.
3.

ทางบริ ษัทได้ สารองที่นงั่ พร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึง่ มีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่ องบินทาการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่าย
ตามที่เกิดขึ ้นจริ ง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนัง่ ต้ องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่ างกาย และ
อานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยูก่ บั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง

คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้

5.

6.

7.

8.
9.

บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทังหมดกรณี
้
ทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริ ษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึ ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริ ษัทต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิ น ทางของท่า น ไปยังคณะต่ อ ไปแต่ ทัง้ นี ท้ ่ านจะต้ อ งเสีย ค่า ใช้ จ่ า ยที่ ไม่ สามารถเรี ย กคื น ได้ คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณียื่นวีซา่ แล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได้ ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ ว
ทางบริ ษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อ
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริ ษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พัก
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอา่ งอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
่ เชงเก้น (สเปน)
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ น ับจากว ันยืน
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ ประมาณ 15 ว ันทาการ
่ แสดงตนทีศ
่ BLS International
ยืน
่ วีซา
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
่ หน ังสอ
ื เดินทางต้องนาสง
่ เข้าสถานทูต
ในว ันยืน
่ วีซา
่ ไม่สามารถดึงหน ังสอ
ื เดินทางออกมาได้
และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
ี า
่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**

ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสอ
ื เดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับ
1. หน ังสอ
้
ประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใชงานเหลื
อไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และ
ื เดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนั งสอ
ื เดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
หนังสอ
่ วีซา่ ด ้วย)
ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า
่ งประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยูต
หรือน ักเรียน น ักศก
่ า
่ งประเทศ กรุณ าแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษท
ั ให้ทราบ
่ จะมีเงือ
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซา
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม
และ บางสถานทูต อาจไม่สามารถยืน
่ ขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร้ วมไปถึงผู ้
เดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
ี น ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2 ใบ (พืน
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสห
้ หลังขาวเท่านั น
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
่ อนแทคเลนส ์ รูปไม่เลอะหมึก)
ห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่ใสค
้ า
3. หล ักฐานการเงิน กรณีผเู ้ ดินทางออกค่าใชจ
่ ยเอง
้ า
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
่ ยเอง สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป
สว่ นตัวของผู ้เดินทาง ถ่ายสาเนา ย ้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญช ี โดยการ ฝาก
ี ้องมี
หรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญช ี อัพเดทไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยืน
่ วีซา่ และบัญชต
ี้ จง
ครบทุกเดือน ในกรณีทม
ี่ ไี ม่ครบ 6 เดือน ให ้ขอเป็ น STATEMENT พร ้อมทาจดหมายชแ
ี าทัง้ สองเล่ม (ทัง้ เล่มเก่า –เล่ม
3.2 กรณีเปลีย
่ นบ ัญชเี ป็นเล่มใหม่ ให ้ท่านถ่ายสาเนาสมุดบัญชม
ใหม่)
ื ร ับรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ต ้องสะกดชอ
ื่ -สกุล ให ้ตรงตาม
3.3 หน ังสอ
ี อมทรัพย์ในข ้อ 3.1
หน ้าพาสปอร์ต ออกมาไม่เกิน 1 เดือน ต ้องเป็ นบัญชเี ดียวกันกับบัญชอ
้ า
3.4 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง
3.4. 1ต ้องทา BANK GUARANTEE ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านั น
้ ฉบับภาษาอังกฤษ โดย
ื่ เจ ้าของบัญช ี (บุคคลทีอ
ื่ – สกุล ให ้ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต และ
ระบุชอ
่ อกค่าใชจ่้ าย) ต ้องสะกดชอ
ี อกค่าใชจ่้ ายให ้ (ผู ้เดินทาง) ต ้องสะกดชอ
ื่ – สกุล ให ้ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
บุคคลทีเ่ จ ้าของบัญชอ
้
กรุณายืน
่ ขอจาก ธนาคาร่ลวงหน ้า โดยใชเวลาด
าเนินงานประมาณ 3 วัน และใชยื้ น
่ ได ้ไม่เกิน 30 วัน
หลังจากธนาคารออกให ้
3.4.2ถ่ายสาเนาสมุดบ ัญช ี หรือ Statement ย ้อนหลัง 6 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย และต ้อง
เป็ นบ ัญชเี ดียวก ัน กับทีอ
่ อก BANK GUARANTEE

ื รับรองค่าใชจ่้ ายทีม
ี้ จงความสม
ั พันธ์อก
3.4.3. ต ้องทาหนั งสอ
่ ก
ี ารชแ
ี หนึง่ ฉบับ (Sponsor Letter)
ื่ มโยงความสม
ั พันธ์ระหว่างผู ้ออก
3.4.4.ต ้องใชสู้ ตบ
ิ ัตรเท่านั น
้ ในกรณีเป็ น พ่อ แม่ ลูก เพือ
่ เชอ

้
ค่าใชจ่้ ายให ้และผู ้เดินทาง ไม่วา่ จะอายุเท่าไหร่ก็ตาม หรือใชทะเบี
ยนสมรสในกรณีสามี-ภรรยา ที่
แต่งงานจดทะเบียน

ี ด
ี ากประจา บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส
4. หล ักฐานการทางาน
-

ื รับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือ
เจ้าของกิจการ หนังสอ
่ ช
ี อ
หุ ้นสว่ น อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

ี้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เชน
่ รูปถ่ายร ้าน สญ
ั ญา
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชแ
เชา่ ที่ โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นต ้น

-

เป็นพน ักงาน

ื รับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
หนังสอ
่ ทางาน

ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถานทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
ึ ษา ใชหนั
้ งสอ
ื รับรองการเรียนทีอ
ึ ษาอยู่
น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศก
ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถานทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
5. เอกสารสว่ นต ัว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

่ า่ ยให ้พ่อ แม่ หรือ พ่อ แม่ ออก
สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี และในกรณีออกค่าใชจ
ค่าใชจ่้ ายให ้)

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

ื่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชอ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี บริบร
ู ณ์ ทีไ่ ม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

ื ยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยมารดา
หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนังสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน
จะต ้องคัดหนังสอ
หรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

ื ยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดา
หากเด็กเดินทางไปก ับมารดา จะต ้องมีหนั งสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตร
จะต ้องคัดหนังสอ
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

ื ระบุยน
หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนั งสอ
ิ ยอม

ั พันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสงั กัด พร ้อม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสม
แนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด

-

ว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
ื่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมา
กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 20 ปี บิดา-มารดาลงชอ

-

ั ภาษณ์กับบุตรทีส
สม
่ ถานทูตด ้วย ทัง้ สองท่าน (เฉพาะคิวเดีย
่ วเท่านัน
้ )
7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร ้องขอวีซา่ เท่านัน
้

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทก
ุ เวลา
หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม

่ เชงเกนประเทศสเปน
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซา
่ ของท่าน)
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา
ื่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]……………………………………………………………………………
ชอ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….……………………………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….……………………………….
ื่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….………………
3. ชอ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………….………………………..
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด) ………………………………………………………………………….………………
6. ประเทศทีเ่ กิด…………………………………………………………………….………………….…………
ั ชาติปัจจุบัน ...........................สญ
ั ชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบัน……….………….……..
7. สญ
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

หม ้าย

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
ื่ ตัว นามสกุล ทีอ
ั ชาติของผู ้มีอานาจ
10. ในกรณีเป็ นผู ้เยาว์ กรุณากรอก ชอ
่ ยู(่ หากต่างจากผู ้ขอ) และสญ
ปกครอง/ดูแลผู ้เยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ทีอ
่ ยูต
่ ามทะเบียนบ ้านของผู ้ขอ

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………………
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ................................................................
ี ปั จจุบัน(หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เชน
่ ขายเสอ
ื้ ผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น
12. อาชพ
...............................................................................................................
ื่ บริษัทหรือร ้านค ้า ทีอ
ึ ษา กรุณากรอกชอ
ื่ ทีอ
13. ชอ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนั กเรียน นั กศก
่ ยูข
่ อง
ึ ษา
สถาบันศก
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………….……
14. วีซา่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ
ี่ า่ นมา
ไม่เคย
้ ้ตัง้ แต่วันที.่ .............................ถึงวันที.่ .............................................
เคยได ้ ใชได
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว้ มือเพือ
่ การขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวน
ั ที่ หากทราบ).........................................

่ เชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซา
่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลก
ู ค้าเคยมีวซ
ี า
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................

ี ระหว่างการเดินทางและพานั กอยูข
17. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายในการดารงชพ
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื่ ............................................
กรุณาระบุชอ

ี
สงิ่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชพ
เงินสด

…………………………………………………..….
ี
สงิ่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

ชาระค่าทีพ
่ ักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใชจ่้ ายทัง้ หมดระหว่างพานั กมีผู ้ออกให ้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ เป็นดุลพินจ
ิ้
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว่ นเกีย
่ วข้องใดๆทงส
ั้ น
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ทงนี
ั้ บ
ั้

