
 

 

รหัสทัวร PTD1901822 
ทัวรยุโรป Portugal Spain 8 วัน 5 คืน (QR) 
 

มหาวิหารเจอโร นิโม – หอคอยเบเล็ง - โบสถแซ ปราสาทเซนตจอรจ  
ยานถนน Avenida da Liberdade – มหาวิหารแหงเมืองเซบียา – หอคอยกิรลดา  
สุเหราเมซกีตา – มหาวิหารแหงโตเลโด - สะพานสงน้ําโบราณ – มหาวิหารแหงเมืองเซโกเวีย 
พระราชวังหลวง – น้ําพุไซเบเลส - Las Rozas Village 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ       
  
18.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 

ช้ัน 4 ประตู 8 เคารเตอร Q สายการบินกาตารแอรเวย เจาหนาที่ใหการตอนรับ
และอํานวย                 ความสะดวก 

21.05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู เมืองโดฮา โดยสายการบินกาตารแอรเวย เท่ียวบินที่ 
QR 839 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, กระเป�าจะทําการเช็คทรูจาก
สนามบินสุวรรณภูมิ จนถึงสนามบินซาแกรบ ประเทศโครเอเชีย น้ําหนักกระเป�า
โหลดใตทองเคร่ืองรวมสูงสุดไมเกิน 30 กิโลกรัม ตอทาน และถือข้ึนเคร่ืองไดอีก
ทานละ 1ใบ ไมเกิน 7 กิโลกรัม) 

 
 
 
 
 
 
วันที่สอง โดฮา – เมืองลิสบอน – อนุสาวรียแหงการคนพบ - มหาวิหารเจอโร นิโม - 

หอคอยเบเล็ง 
00.40+1 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา แวะเปล่ียนเคร่ือง 
01.35 น. ออกเดินทางสู เมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส โดยสายการบินกาตารแอรเวย 

เท่ียวบินที่ QR 343 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
07.25 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากรเรียบรอยแลว นําคณะข้ึนรถโคชที่รอรับ (เวลาท่ีโปรตุเกสชากวา
ประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) 

 นําทานชม อนุสาวรียแหงการคนพบ 
(PADRAO DOS DESCO 
BRIMENTOS MONUMENT)     เปน
ส่ิงกอสรางสมัยใหมท่ีสรางเพ่ือระลึกถึง
ความสําคัญของการเดินเรือของชาว
โปรตุเกส เปนแทงคอนกรีตสูง 52 เมตร 
มีลักษณะเปนรูปเรือใบ กอสรางข้ึนเม่ือป 
1960 เพ่ือฉลองครบรอบ               



 

 

500 ป การส้ินพระชนมของพระเจาเฮนร่ี หรือ Prince Henry the Navigator 
กษัตริยที่ปกครองโปรตุเกส และส้ินพระชนมเม่ือป 1460 พระองคเปนองค
อุปถัมภใหนักเดินเรือชาวโปรตุเกสเดินทางไปคนพบโลกใหม นําทานเขาชม มหา
วิหารเจอโร นิโม (Jeronimos 
Monastery) เปนวิหารเกาแกที่เปนเหมือน
สัญลักษณแหงความเจริญรุงเรืองของ
โปรตุเกส โดยภายในวิหารตกแตงอยาง
หรูหราดวยสถาปตยกรรมแบบมานูเอลไลน 
(Manuelline)             มีลวดลายของซุม
ประตูแกะสลักที่สวยงาม ซึ่งใชเวลาสราง
นานถึง 70 ป ท้ังยังถูกประกาศใหเปนมรดกโลก โดยองคการยูเนสโกอีกดวย               
และภายในวิหารยังเปน ที่ฝงศพของวาสโก              ดากามา (Vasco da 
Gama) นักเดินเรือสํารวจ               ผูย่ิงใหญชาวโปรตุเกส ท่ีไดสราง
ประวัติศาสตรดวยการคนพบเสนทางเดินเรือจากเมืองลิสบอน                 สู
มหาสมุทรอินเดีย เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 1497 ผานแหลมกูดโฮป (Cape of 
Good Hope) แอฟริกาใต แลวลองเรือข้ึนเหนือสูมหาสมุทรอินเดีย และเสียชีวิต
ท่ีเมืองโคชิ (Kochi) ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 1524 ซ่ึงมีชวงชีวิต
อยูในสมัยอยุธยาตรงกับรัชสมัยของสมเด็จ      พระบรมไตรโลกนาถและสมเด็จ
พระรามาธิบดีท่ี 2 นําทานถายรูป หอคอยเบเล็ง (Belem Tower) หน่ึงในแลนด
มารคของเมืองลิสบอนที่ใครๆ ตางตองแวะเวียนไปถายรูป ต้ังอยูริมแมน้ําเทกัส 
(Tagus) หอคอยน้ีถูกสรางข้ึนเมื่อป 1515 โดยพระเจาคิงจอรนท่ี 2 (King John 
II) จากฝมือ                การกอสรางของ Francisco de Arruda สถาปนิกคน
สําคัญในยุคน้ัน ตัวหอคอยสรางข้ึนดวย             หินออนมีความสูงกวา 30 
เมตร มีจุดประสงคเพ่ือใชเปนป�อมปราการป�องกันเมืองริมฝم�งแมน้ําเทกัสของเขตบี
เล็ม ไดถูกข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกเม่ือป 1983 ซ่ึงในปจจุบันกลายสภาพเปน
เกาะติด         ริมชายฝم�ง 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
  นําทานถายรูป โบสถแซ (Se Cathedral)                   โบสถเกาแกที่สุดของ

เมืองมีอายุกวาพันป ซ่ึงต้ังอยูในบริเวณปราสาทโบลซา , ปราสาทเซนตจอรจ (St. 
George’s Castle) ซ่ึงเปนเปนทั้งปราสาทและป�อมปราการในสมัยมัวร ต้ังอยู
บนเนินเขาท่ีสูงท่ีสุดในยานเมืองเกาของกรุงลิสบอน ทําใหมองเห็นวิวเมืองลิสบอน
จากปราสาทไดทั้งเมือง นําทานถายรูปยานถนน Avenida da Liberdade เปน



 

 

ถนนสายชอปปم�งที่สรางในชวงปลายศตวรรษที่ 19 เปนถนนที่เช่ือมจากเขตเมือง
เกาผาใจกลางเมืองไปสุดทางที่จัตุรัสมาร  เกส เดอ ปอมบาล ท่ีมีอนุสาวรียของ
มารเกส เดอ ปอมบาล ยืนโดดเดนเปนสงาอยูบนเสาสูง 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
ท่ีพัก Roma Hotel หรือเทียบเทา 
 
วันที่สาม เมืองลิสบอน - เมืองฟารู  – เมืองเซบียา 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของ

โรงแรม 
 นําคณะเดินทางสู เมืองฟารู (Faro) 

(ระยะทาง 279 กม. ใชเวลาประมาณ 4 
ชม.) เมืองทาที่สําคัญของโปรตุเกสโดย
เมืองน้ีเปนเขตที่อยูทางใตสุดของ
โปรตุเกส มีความสําคัญเพราะเปนเมือง
ทาที่ติด               กับสเปน 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
 นําทานออกเดินทางสู เมืองเซบียา (Seville) (ระยะทาง 203 กม. ใชเวลา

ประมาณ 3.25 ชม.)               เปนเมืองใหญอันดับ 4 ของสเปน ซ่ึงต้ังอยูใน
แควนอันดาลูเซีย เปนเมืองท่ีมีมรดกทางวัฒนธรรม เปนเมืองที่เต็มไปดวยความ
เขียวขจี สวนสาธารณะและสวนดอกไมงานเทศกาลที่จัดข้ึนในเมืองเซบีญาไดรับ
การกลาวขานมากที่สุด เน่ืองจากเปนเมืองท่ีมีชีวิตชีวามากที่สุดในแควน อัลดาลู
ซีย เมืองน้ีเคยอยูภายใตการปกครองของแขกมัวรมานานกวา 800 ป จึงไดรับ
อิทธิพลศิลปะแบบแขกมัวรคอนขางมาก 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
ท่ีพัก Vertice Sevilla Aljarafe Hotel , TRH La Motilla Hotel หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ส่ี      เซบียา – มหาวิหารแหงเมืองเซบียา - หอคอย กิรลดา – เมืองกอรโดบา - สุเหรา
เมซกีตา 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของ
โรงแรม 

 นําทานเขาชม มหาวิหารแหงเมืองเซบี
ยา (Seville Cathedral) มหาวิหาร
แหงน้ีเคยเปนมัสยิดมากอน ตอมาจึงถูก
ชาวคริสตสรางโบสถครอบอีกที โดงดัง
เพราะเปนหอคอยแบบแขกที่ยังเหลืออยู
ใหเห็นจากการสรางและตอเติมอีกหลายสวน จึงทําใหที่น่ีกลายเปนมหาวิหารสไตล
โกธิคที่ใหญที่สุดในโลก และใหญเปนอันดับสามในบรรดามหาวิหารของคริสต
ศาสนจักร รองจากมหาวิหารเซนตปเตอรที่วาติกัน เปนสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ของชาว
คริสต มีโลงศพของคริสโตเฟอร โคลัมบัสอยูภายในมหาวิหาร นําทานข้ึน หอคอย 
กิรลดา (Giralda Tower) หอศักด์ิสิทธ์ิแหงน้ีเปนหอคอยท่ีสรางข้ึน โดยชาว
มุสลิม เปนตึกทรงรูปส่ีเหล่ียมผืนผาสูง 93 เมตร ติดกันกับมหาวิหารเปนลานสม
และน้ําพุเพ่ือใชในพิธีชําระรางกายของชาวมุสลิม 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
 นําคณะเดินทางสู เมืองกอรโดบา (Cordoba) (ระยะทาง 142 กม. ใชเวลา

ประมาณ 2 ชม.)                เมืองมรดกโลกที่คร้ังหน่ึงในอดีตมีความรุงเรืองถึง
ข้ันเปนเมืองแหงการปกครองของโลกตะวันตก เปนอีกเมืองหน่ึงของสเปนที่มี
ศิลปะของชาวมัวรโบราณและสุเหราที่สวยงามมากท่ีสุดแหงหน่ึง         คอรโดบา
กอต้ังข้ึนในสมัยโรมันโบราณในช่ือ กอรดูบา (Corduba) โดยเกาลาดีอุส มารเซล
ลุส (Claudius Marcellus) ในป พ.ศ.2548 ตัวเมืองเกายังคงมีสถาปตยกรรม
นาประทับใจหลายแหงท่ียอนไปเมื่อคร้ังเมืองน้ีเปนเมืองหลวงที่เจริญรุงเรืองของ
อา  ณาจักรกาหลิปแหงคอรืโดบาของชาวมุสลิมงเคยปกครองพ้ืนท่ีเกือบท้ังหมด
ในคาบสมุทรไอบีเรียประมาณกันวาเมืองกอรโดบาซ่ึงมีประชากรถึง 500,000 
คนในคริสตศตวรรษที่ 10 เปนเมืองท่ีใหญที่สุดอันดับสองของโลกรองจากคอนส
แตนติโนเปล  



 

 

 
นําทานเขาชม สุเหราเมซกีตา (Mezquita) 
สุเหราท่ีมีขนาดใหญ ของบรรดากาหลิบแหงอู
มัยยาด                    หากจะเปรียบเทียบ
ความใหญโตคงจะไมสรางความประหลาดใจ 
แต ณ ที่แหงน้ีคือบทสรุปของ การ ปลูกฝง
คริสตศาสนาลงบนอาณาเขตอันย่ิงใหญ ของ
มุสลิมเดิม ซ่ึงทานจะไดเห็นศิลปะการสรางโบสถของชาวคริสตอันย่ิงใหญและ
ศิลปะหลายแบบถูกบรรจงเติมแตงใหสมบูรณ จึงเปนสถาปตยกรรม         ที่
เปรียบเปนความหฤหรรษอยางลึกซ้ึงแหง  งานศิลปะ และความเจริญรุงเรืองทาง
ศาสนา                แตในขณะเดียวกันศิลปะแบบมุสลิมซ่ึงก็คือ มีหรับ ซึ่งถือเปน
สถาปตยกรรมช้ินเอกบนกระเบ้ืองเซรามิคของศิลปนชาวมัวรแทๆ ไดรับการ
อนุรักษเก็บรักษาใหทรงคุณคาความงามจนแทบจะหาชมไมไดอีกแลวบนโลกใบน้ี 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
ท่ีพัก Ayre Hotel Córdoba หรือเทียบเทา 
 
วันทีห่า      เมืองกอรโดบา – โทเลโด – มหาวิหารแหงโตเลโด - กรุงมาดริด 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําคณะเดินทางสู โทเลโด (Toledo) (ระยะทาง 343 กม. ใชเวลาประมาณ 4.55 
ชม.) เมืองหลวงเกาแหงอาณาจักรสเปน ศูนยกลางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
ของสเปน ช่ือเมืองหมายถึง                การผสมผสานของ 3 วัฒนธรรม คริส
เตียน, อิสลาม และฮีบบรู ตัวเมืองต้ังอยูบนหนาผาสูงเบ้ืองลางเปนลอมรอบไป
ดวย แมน้ําตากุส (Tagus River) เหมาะแกการป�องกันการรุกรานจากขาศึก และ
เปนเมืองที่ไดรับการรับรองจากยูเนสโกวาเปนเมืองมรดกโลก 



 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
นําทานถายรูป มหาวิหารแหงโตเลโด (Toledo Cathedral) สถาปตยกรรมแบบ
โกธิคที่ย่ิงใหญสวยงามแหงหน่ึงของโลก ใชเวลาสรางยาวนาน แตเดิมชาวมุสลิมใช
เปนสุเหรา ตอมาไดกอสรางรูปทรงแบบโกธิคในป 1226 และเพ่ิมศิลปะแบบมู
เดฆาร บาร็อค และนีโอคลาสสิค จนแลวเสร็จสมบูรณในอีก 300 ปถัดมา ภายใน
มีการตกแตงอยางงดงามวิจิตรดวยไมแกะสลักและภาพสลักหินออน มุมดานใน
เปนอัลคาซาร ผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัยศตวรรษท่ี 16 

        
 

 จากน้ันนําคณะเดินทางสู กรุงมาดริด (Madrid) (ระยะทาง 71 กม. ใชเวลา
ประมาณ 1 ชม.)              เมืองหลวงของประเทศสเปน  ต้ังอยูใจกลางแหลมไอ
บีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร                    เปนมหานครอันทันสมัยล้ํา
ยุค ที่ซ่ึงกษัตริยฟลลิปที่ 2 ไดทรงยายท่ีประทับจากเมืองโทเลโดมาไวที่น่ีและ
ประกาศใหมาดริดเปนเมืองหลวงใหมยกเวนชวงป ค.ศ. 1601 - 1607 เมื่อพระ
เจาฟลลิปท่ี 3 ไดยายไปที่เมืองบายาโดลิด มาดริดไดช่ือวาเปนเมืองหลวงท่ีสวย
ท่ีสุดแหงหน่ึงในโลก 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
ท่ีพัก Ibis Madrid Arganda หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หก      กรุงมาดริด – เมืองเซอโกเบีย – สะพานสงน้ําโบราณ - Las Rozas Village -  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสู เมืองเซอโกเบีย (Segovia) (ระยะทาง 107 กม. ใชเวลา

ประมาณ 1.30 ชม.) เมืองมรดกโลกแหง แควนคาสตีล และเลออน ของประเทศ
สเปน ก็ถือวาเปนอีกเมืองที่
นักทองเท่ียวตางใหความสนใจไมแพ
เมืองอ่ืนๆ นําทานถายรูปกับ สะพานสง
น้ําโบราณ (roman Aqueduct of  
Segovia) สะพานที่เปนสัญลักษณที่มี
ช่ือเสียงของเมืองน้ีมากที่สุด โดย
สะพานสงน้ําแหงน้ีถูกสรางข้ึนในปลาย
คริสตศตวรรษที่ 1 ถึงตนคริสตศตวรรษ
ท่ี 2 โดยชาวโรมันขณะท่ีกําลังขยาย
อํานาจในคาบสมุทรไอบีเรียเพ่ือนําน้ํา
จาก แมน้ําฟรีโอ (Río Frío) ซ่ึงหาง
ออกไปประมาณ 18 กิโลเมตรเขาสูตัว
เมือง ซ่ึงตองยกระดับตัวสะพานข้ึน
ในชวง 1 กิโลเมตรสุดทายจากภูเขากวา
ดารรามาถึงกําแพงเมืองเกา และ มหาวิหารแหงเมืองเซโกเวีย (Segovia 
Cathedral) มหาวิหารสําคัญของเมืองท่ีสรางอยางหรูหราประณีตดวยสไตล
โกธิค วิหารแหงน้ีเปนวิหารของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกท่ีอุทิศแดพระแม
มารี มหาวิหารแหงเซโกเวียน้ันมีขนาดใหญและสังเกตุเห็นไดงายดวยอาคาร  
ขนาดใหญและยอดแหลมที่อยูในทุกๆ ยอดมุมของวิหารและหอระฆังสูง 90 เมตร 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน พิเศษ!! เมนูหมูหันสเปน 
 นําคณะเดินทางสู Las Rozas Village (ระยะทาง 76 กม. ใชเวลาประมาณ 

1.05 ชม.) แหลง               ชอปปم�งสุดอลังการที่หางออกมาจากมาดริดทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือเล็กนอย เดินทางดวยรถยนตประมาณคร่ึงช่ัวโมงเทาน้ัน ยานน้ี
สินคาแบรนดเนมเพียบ ใครอยากไดกระเป�าเดินทาง กระเป�าหนัง รองเทา เส้ือผา
แบรนดสเปนและราคาถูกกวาซ้ือที่ไหนๆ แถมยังไดรับคืนภาษีราว 16-17 
เปอรเซ็นต 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารทองถ่ิน หลังอาหารนําทาน ชมการแสดงระบําฟ
ลาเมงโก        โชวช่ือดังซึ่งเปนสัญลักษณของประเทศสเปน 



 

 

ท่ีพัก Ibis Madrid Arganda หรือเทียบเทา 
 
วันทีเ่จ็ด กรุงมาดริด – พระราชวังหลวง – น้ําพุไซเบเลส – ประตูชัยอาคาลา - สนามบิน                         
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเขาชม พระราชวังหลวง (Royal 

Palace) ซึ่งต้ังอยูบนเนินเขาริมฝم�งแมน้ํา
แมนซานาเรส สวยงามโออาอลังการไมแพ
พระราชวังใดในทวีปยุโรป พระราชวังหลวง
แหงน้ีถูกสรางในป ค.ศ. 1738 ดวยหินท้ัง
หลังในสไตลบาโรค โดยการผสมผสานระหวางศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิตาเลียน 
ประกอบดวยหองตางๆกวา 2,830 หอง ซ่ึงนอกจากจะมีการตกแตงอยางงดงาม
แลว ยังเปนคลังเก็บภาพเขียนช้ินสําคัญท่ีวาดโดยศิลปนในยุคน้ัน รวมทั้งส่ิงของมี
คาตางๆอาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, 
เคร่ืองใช, อาวุธ 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
  พิเศษ!! เมนูอาหารพ้ืนเมืองขาวผัดสเปน  
 จากน้ันนําทานถายรูปกับ น้ําพุไซเบเลส 

(Cibeles Fountain) ซ่ึงต้ังตระหงานอยู
ตรงกลางจัตุรัส สรางข้ึนเพ่ืออุทิศใหแก
เทพธิดาไซเบลีน ใชเปนสถานท่ีเฉลิม  ฉลองในเทศกาลตางๆ ของเมือง ผานชม 
ประตูชัยอาคาลา (Puerta De Alcala) ที่สรางถวายพระเจาชารลสที่ 3 จากน้ัน
นําทานสู                  ถนนเซอรราโน แหลงชอปปم�งสินคาแบรนดเนมใจกลางกรุง
มาดริด อาทิเชน Louis Vuitton, Prada, Gucci, Hermes, Loewe, Furla, 
Zara, Camper เปนตน สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

20.00 น. เดินทางถึง สนามบินมาดริด นําคณะทําการเช็คอิน 
22.25 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตารแอรเวย เท่ียวบิน QR 152 
  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่แปด  สนามบินโดฮา - สนามบินสุวรรณภูมิ 
06.25+1 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา แวะเปล่ียนเคร่ือง 
08.35 น. ออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสายการบินกาตารแอรเวย โดยเท่ียวบิน                    

QR 838 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
19.20 น. นําทานเดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

*************************************************************************** 
โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปน

สําคัญ 
 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินการตาร (เดินทาง
ไป-กลับพรอมคณะ)  
 คาที่พักระดับ 3 ดาว , 4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการยายเมืองเขาพัก             ในกรณีที่ไมสามารถเขาพักท่ีเมืองน้ันๆได เชน ติดงาน
นิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ  

 คาวีซาเชงเกน (สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมทุกกรณี)  
 คารถปรับอากาศ และบริการนําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
 คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 
   หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม

รวมคาทิป) 

อัตราคาบริการ  (ผูเดินทางไมต่ํากวา 30 ทาน) 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ตอทาน/พัก
หองคู พักเด่ียวจายเพ่ิม 

10-17 ตุลาคม 2562 
17-24 ตุลาคม 2562 
14-21 พฤศจิกายน 2562 

49,900 10,000 

15-22 ธันวาคม 2562 55,900 10,000 
29 ธันวาคม – 5 มกราคม 2562 59,900 10,000 
ราคาเด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน ลด 2,000 บาท 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 
 คาน้ําหนักของกระเป�าในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหน่ึงคน (ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแกไขปรับเปล่ียนราคาหากมีการปรับเปล่ียนจากทางสายการบิน) 
 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเคร่ืองด่ืมใน

หองพัก พนักงานยกกระเป�า 
 คาทิปคนขับรถและไกดทองถ่ิน เพ่ือเปนสินน้ําใจตามธรรมเนียม ข้ันต่ํา 20 EUR ตอทาน 

ตลอดทริป 
 คาทิปสําหรับหัวหนาทัวรไทย เพ่ือเปนสินน้ําใจตามธรรมเนียม ข้ันต่ํา 800 บาท ตอทาน 

ตลอดทริป 
 
การชําระเงิน  
 สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท (ภายใน 3 วัน หลังการจอง) 

พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง 
 ชําระยอดท้ังหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน หากไมชําระคาใชจายภายใน

กําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 
การยกเลิก 
• ยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วันข้ึนไป คืนมัดจําทั้งหมด. 
• ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันข้ึนไป เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 
• ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-45 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 
• ยกเลิกกอนการเดินทาง 20-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
• ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 20 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรท้ังหมด 
 
หมายเหตุ 
•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีท่ีมีผูเดินทางนอย

กวา 25 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุ

จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือ
ไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ 
เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตาง ๆ 

•  บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ 
และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมที่เกิดข้ึนทางตรง 



 

 

หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ อุบัติเหตุ
ตาง ๆ 

•  ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสาร
สูงข้ึน ตามอัตราคาน้ํามัน หรือคาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาต๋ัว 
ตามสถานการณดังกลาว 

•  เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ
ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี 

 
เอกสารเบ้ืองตนในการขอย่ืนวีซาประเทศเชงเกน (สเปน) 
ระยะเวลาในการย่ืน 15 วันทําการ ผูเดินทางตองมาสแกนลายน้ิวมือ  
ณ ศูนยรับคํารองย่ืนวีซา ตามวันและเวลาที่นัดหมาย  
(เอกสารและข้ันตอนการย่ืนวีซาแตละสถานทูตมีความตางกันและอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได 
โปรดสอบถามกับเจาหนาท่ีอีกครั้งเพ่ือความถูกตองในการเตรียมตัวเพ่ือย่ืนวีซา) 
( ** ผูเดินทางตองมาแสดงตนเพ่ือทําการสแกนลายน้ิวมือ ตามวัน เวลาและสถานท่ีที่นัดหมาย** 
) 
1.  หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวัน

หมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไป
แสดงดวยเพ่ือเปนการงายตอการอนุมัติวีซา ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 
หนา และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด 

2.  รูปถายสีขนาด 3.5 ซม. X 4.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (**ตองมีฉากหลังเปนสีขาวเทาน้ัน และมี
อายุไมเกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป หามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ ไมใสคอน
แทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

3. สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรขาราชการ / สําเนาทะเบียน
สมรส พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ (ถามี) 

     3.1 กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา 
     - หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จาก
อําเภอตนสังกัดพรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา (ตองแปล
เปนภาษาอังกฤษ)     



 

 

      - กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว สําเนาบัตรประชาชนหรือ
หนาพาสปอรตบิดาและมารดา (ตองแปลเปนภาษาอังกฤษ)  

4. ใบรับรองการทํางานจากบริษัท ที่ทานทํางานอยู ตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยระบุ
ตําแหนงและอัตราเงินเดือนในปจจุบัน,วันเดือนปท่ีเร่ิมทํางานกับบริษัทน้ีและชวงเวลาที่ขอลา
งาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด (ขอเปน
ภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ย่ืน) 
- กรณีท่ีเปนเจาของกิจการขอใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรอง ที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน                           
พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯยอนหลัง 6 เดือน 
(พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเกษียณอายุราชการ ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ , จดหมายช้ีแจงเกษียณอายุ
ภาษาอังกฤษ 

- กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันศึกษาน้ันวากําลังศึกษาอยู 
ระบุช้ันปที่ศึกษา เปนภาษาอังกฤษ 

- กรณีเปนแมคา ทําธุรกิจสวนตัว ทําอาชีพอิสระ ตองพิมพจดหมายรับรองตัวเอง เปน
ภาษาอังกฤษ 

6. หลักฐานการเงิน  
    6.1 กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง STATEMENT บัญชีออมทรัพย สวนตัวของผูเดินทาง 

ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการฝากหรือถอนกอน แลวคอย
ปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไมเกิน 30 วัน กอนวันย่ืนวีซา , หนังสือรับรองการเงินจาก
ธนาคาร BANK CERTIFICATE ตองสะกดช่ือ-สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต มีอายุ 
15 วัน นับจากหนังสืออกจากธนาคาร (สกุลเงินเปนยูโร) 

    6.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ตองทํา BANK GUARANTEE มีอายุ 15 วัน นับ
จากหนังสืออกจากธนาคาร (สกุลเงินเปนยูโร)ท่ีออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ฉบับ
ภาษาอังกฤษ โดยระบุช่ือเจาของบัญชี (บุคคลท่ีออกคาใชจาย) ตองสะกดช่ือ – สกุล ให
ตรงตามหนาพาสปอรต และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายให(ผูเดินทาง) ตองสะกด
ช่ือ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต กรุณาย่ืนขอจากธนาคารลวงหนา โดยใชเวลา
ดําเนินงานประมาณ 3 วัน หลังจากธนาคารออกให ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายที่มีการ
ช้ีแจงความสัมพันธอีกหน่ึงฉบับ (Sponsor Letter) 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจํา** 



 

 

7.  กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา จะตองมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) 
เทาน้ัน                           (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตาม
หนาพาสปอรตใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ย่ืน) 

8.  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุม
เชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ได
ชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง หาก
สถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวย
ความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัท
ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

9.  กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง
สถานทูตเพ่ือใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูตฯ เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแต
ละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

10.  เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ตาง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีไดระบุโดยทั้งหมด 

11.  การย่ืนวีซาน้ัน ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอนเทาน้ัน ถึง
สามารถดําเนินการข้ันตอนการย่ืนวีซาได 

 
ในการจองคิวย่ืนวีซาไมสามารถทําการเล่ือนคิวไดหลังจากท่ีมีการจองคิวไปแลว หากผูเดินทาง
ตองการเล่ือนคิวทานจะตองเสียคาใชจายในการเล่ือนคิวดวยตัวทานเอง (อัตราคาบริการข้ึนอยู
กับศูนยรับย่ืน) 
 
** เอกสารประกอบการย่ืนวีซาเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปล
เอกสาร 
หากทานตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให มีคาใชจายเพ่ิมเติมฉบับละ 500 บาท ** 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมย่ืนวีซาประเทศเชงเกน (สเปน) 
**ขอมูลน้ีใชเพ่ือนัดหมายคิววีซากับสถานทูต ไมสามารถแกไขภายหลังได 
กรอกขอมูลใหครบ ทุกชอง ตามความเปนจริง กรุณาตอบคําถามเปนภาษาอังกฤษตัวบรรจง  ** 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง 
[ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………......... 
นามสกุล
[ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….………
…………….... 
นามสกุลตอนเกิด 
[ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
.... 
ช่ือตัว 
[ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………………………………………………
……….………..... 
วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) 
เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………........ 
สถานที่เกิด (จังหวัด/
ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………....... 
สัญชาติปจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจาก
ปจจุบัน……………………………………………….……........... 
ท่ีอยูปจจุบันที่สามารถติดตอได  
.................................................................................................................................................................
............ 
.................................................................................................................... รหัสไปรษณีย
..................................... 
โทรศัพท (มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-
mail…………………………………………………....... 
ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ท่ีอยู (หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมี
อํานาจปกครอง/ 



 

 

ดูแลผูเยาว 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............. 
…………………………………………………………………………………………………………….................................…………
………................... 
สถานที่ทํางานหรือสถานศึกษา
(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................. 
ท่ีอยูที่ทํางานหรือสถานศึกษา
.................................................................................................................................... 
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย
................................................ 
ตําแหนงงาน 
.......................................................................................................................................................... 
โทรศัพทที่ทํางาน..........................................โทรสารท่ีทํางาน
..................................................................................... 
รายไดตอเดือน......................................บาท  รายไดอ่ืน.....................................จํานวน
............................................. 
แหลงที่มา
............................................................................................................................................................... 
สถานภาพ  โสด   แตงงาน  แตงงาน (ไมจดทะเบียน)  หมาย
  หยา 
ช่ือ-นามสกุล  บิดา
................................................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุล มารดา
 ........................................................................................................................................ 
ช่ือ-นามสกุล  คูสมรส
 ........................................................................................................................................ 
วันเกิด คูสมรส
........................................................................................................................................................ 
จังหวัดที่เกิดของคูสมรส..................................................สัญชาติของคูสมรส
.............................................................. 



 

 

วันที่จดทะเบียน..............................................................วันท่ีหยา
............................................................................. 
 
 
 
วีซาเชงเกนท่ีเคยไดรับในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 

ไมเคย 
 เคยได   ใชไดต้ังแตวันท่ี..........................................ถึงวันที่
............................................................................. 
 
เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

ไมเคย 
เคย (กรุณาระบุวันท่ี หาก

ทราบ)..................................................................................................................... 
 
ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

ไมเคย 
เคย (เหตุผลในการ

ปฏิเสธ)............................................................................................................................ 
 
ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูรองขอ 

ตัวผูขอวีซาเอง      
มีผูอ่ืนออกให  โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล

............................................................................................................ 
ท่ี

อยู…………………………………………………………………………………....................................................................
........ 

 
**************************************************************************************** 
หมายเหตุ : การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของใดๆ 
ท้ังส้ินทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


