
 

 

รหัสทัวร B2B2000384 
ทัวรยุโรป โปสตุเกส สเปน 10 วัน 7 คืน (TK) 
ปอรโต | โกอิมบรา | ฟาติมา | ลิสบอน | แหลมโรกา | ซินทรา 
เซบิยา | กอรโดบา | โทเลโด | มาดริด | เซโกเบีย |บารเซโลนา 

 

 
 

 



 

 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – อิสตันบูล 
วันที่ 2. อิสตันบูล – ปอรโต – โกอิมบรา 
วันที่ 3. โกอิมบรา – ฟาติมา – ลิสบอน  
วันที่ 4. ลิสบอน – แหลมโรกา – ซินทรา – บาดาโฮซ  
วันที่ 5. บาดาโฮซ – เซบิยา – กอรโดบา  
วันที่ 6. กอรโดบา – โทเลโด – มาดริด  
วันที่ 7. มาดริด – เซโกเบีย – มาดริด 
วันที่ 8. มาดริด – บารเซโลนา 
วันที่ 9. บารเซโลนา – สนามบิน – อิสตันบูล 
วันที่ 10. อิสตันบูล – กรุงเทพฯ  
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – อิสตันบูล 

20.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู  10 
เคานเตอร U ของสายการบินเตอรกิช      แอรไลน พบเจาหนาที่คอยอํานวยความ
สะดวก 

23.00 น. ออกเดินทางสูอิสตันบูล โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินที่ TK 69 
***คณะเดินทางวันที่ 5 ก.พ. – 14 ก.พ. 63 และ 10 มี.ค. – 19 มี.ค. 63 ออก
เดินทางดวยเที่ยวบินที่ TK 65 เวลา 22.35 น. ถึงอิสตันบูล เวลา 05.45 น.*** 
***คณะเดินทางวันที่ 4 – 13 มี.ค. 63 ออกเดินทางดวยเที่ยวบินที่ TK 69 เวลา 
23.30 น. ถึงอิสตันบูล เวลา 06.25 น.*** 
***คณะเดินทางตั้งแตวันที่ วันที่ 1 เม.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทางดวยเที่ยวบิน
ที่ TK 65 เวลา 21.45 น. ถึงอิสตันบูล เวลา 04.10 น.*** 

วันที่ 2 อิสตันบูล – ปอรโต – โกอิมบรา 
05.20 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 
08.15 น. ออกเดินทางสูปอรโต โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินที่ TK 1451 

***คณะเดินทางวันที่ 5 ก.พ. – 14 ก.พ. 63 และ 4 – 13 มี.ค. 63 ออกเดินทาง
ดวยเที่ยวบินที่ TK 1449 เวลา 09.10 น.ถึงปอรโต เวลา 11.15 น.*** 
***คณะเดินทางวันที่ 10 – 19 มี.ค. 63 ออกเดินทางดวยเที่ยวบินที่ TK 1451 
เวลา 12.35 น. ถึงปอรโต เวลา 14.45 น.*** 

13.25 น. ถึงสนามบินสนามบินฟรานซิสโก ซา คาเนียรโร เมืองปอรโต ประเทศโปรตุเกส 



 

 

(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 7 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเปน 6 ชั่วโมงในวันที่ 29 
มีนาคม 2563) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ผานขั้นตอนการตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากร จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูเมืองปอรโตซึ่งเปนเมืองใหญ
อันดับสองของประเทศโปรตุเกสตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศ เปนเมืองที่มีชื่อเสียง
เร่ืองการผลิตไวน หรือ ปอรโตไวนดวยและนอกจากน้ันเมืองน้ียังไดรับการขึ้นทะเบียน
เปนมรดกโลกในป 1996 อีกดวย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานชมยานจัตุรัสกลางเมือง Praça dos Liberdade ประกอบดวยอาคาร

สวยงามที่เปนที่ทําการของธนาคารและโรงแรม และศาลาวาการเมือง ชมสถานีรถไฟ 
São Bento ซึ่งภายในมีการตกแตงดวยกระเบื้องเขียนสีที่มีลวดลายสีน้ําเงิน ที่เลา
เร่ืองราวของชาวโปรตุเกส แวะถายรูปกับโบสถ Sé de Porto ที่เกาแกที่สุดของเมือง 
อายุกวาพันป โบสถแหงน้ีเปนที่จัดงานอภิเษกสมรสของกษัตริย João ที่ 1 บิดาของ
เจาชายเฮนรี่ ผูบุกเบิกการเดินเรืออันยิ่งใหญของโปรตุเกส สรางอยูบนเนินที่สามารถ
มองเห็นทิวทัศนของเมือง จากน้ันเดินทางสูเมืองโกอิมบรา (Coimbra) อีกเมืองหน่ึง
ที่สําคัญของโปรตุเกส 

คํ่า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก TRYP HOTEL หรือเทียบเทา   

วันที่ 3 โกอิมบรา – ฟาติมา – ลิสบอน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองฟาติมา (Fatima) ซึงเปนอีกเมืองหน่ึงที่มีความสําคัญของ
คริสตศาสนิกชน นําท านชม โบสถแมพระฟาติมา (The Lady of Fatima 
Basilica) ซึ่งเปนโบสถโรมันคาทอลิก กอสรางในป 1928 - 1953 ชมรูปปم�นพระแม
มารี ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเปนหน่ึงในหลายเสนทางของคริสตศาสนิกชนในการแสวง
บุญ ที่มีความเช่ือวาพระแมมารีไดเคยปรากฏตัวใหเด็กนอย 3 คนไดเห็นเปนครั้งแรกที่
แอบหลบภัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และไดบอกกับเด็กทั้งสามคนถึงเหตุผลที่พระองคลง
มาจากสวรรค เพื่อใหลูเซีย ไดบันทึกไวถึงคําทํานายและคําสอนของพระแมมารี ซึ่ง
เหตุการณตางๆท่ีลูเซียไดบันทึกไวก็ลวนเปนความจริงที่ปรากฏขึ้นมาภายหลัง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางตอไปยังกรุงลิสบอน (Lisbon) เมืองหลวงประเทศโปรตุเกส นคร

เกาแกนครหน่ึงในยุโรป ทั้ง ยังเปนเมืองทาที่สําคัญ และเปนศูนยกลาง ทางการเมือง 
การคา อุตสาหกรรม พรอมทั้งยังเปนอุทยานนครที่เขียวชอุมรมรื่น นําทานถายภาพ
กับอนุสาวรียดิสคัฟเวอรี่ สรางขึ้นในป ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ป แหง



 

 

การสิ้นพระชนมของเจาชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร แวะถายรูปกับหอคอยเบเล็ง 
(Belem Tower) เดิมสรางไวกลางน้ําเพื่อเปนป�อมรักษาการณดูแลการเดินเรือเขา
ออก เปนจุดเริ่มตนของการเดินเรือออกไปสํารวจ และคนพบโลกของ วาสโก ดากามา 
นักเดินเรือชาวโปรตุเกส เปนอีกหน่ึงสถาปตยกรรมแบบมานูเอลไลนที่สวยงาม นําเขา
ชมมหาวิหารเจอโร นิโม (Jeronimos Monastry) ที่สรางขึ้นเพื่อเปนเกียรติแก 
วาสโกดากามา ที่เดินทางสูอินเดียเปนผลสําเร็จ ในป ค.ศ.1498 จัดเปนผลงานอัน
เยี่ยมยอดของงานสถาปตยกรรมที่เรียกกันวามานูเอลไลน (Manueline) ใชเวลา
กอสรางทั้งสิ้นถึง 70 ป จึงแลวเสร็จสมบูรณ และไดรับการรับรองจากองคการยูเนส
โกวาใหเปนมรดกโลก (UNESCO World Heritage) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก RAMADA LISBON หรือเทียบเทา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 4 ลิสบอน – แหลมโรกา – ซินทรา – บาดาโฮซ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 พาทานเดินทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดที่เปนปลายดานตะวันตกสุด
ของทวีปยุโรป ซึ่งทานสามารถซื้อใบประกาศนียบัตร (Certificate) เปนที่ระลึกใน
การมาเยือน ณ ที่แหงน้ี จากน้ันเดินทางสูเมืองซินทรา (Sintra) อีกหน่ึงเมืองตาก
อากาศยอดนิยมของนักทองเท่ียว เปนที่ตั้งของพระราชวังที่สวยงามที่ไดรับการรับรอง
จากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ความรมรื่นของเขตอุทยานเปนที่พักผอนหยอน
ใจในวันหยุดของชาวเมือง เปนอีกเมืองที่มีสถาปตยกรรมท่ีคอนขางมีความโดดเดนของ
แควนแกรนดลิสบอน ประเทศโปรตุเกส  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 



 

 

บาย นําทานเขาชมพระราชวังเปนา (Pena National Palace) พระราชวังฤดูรอนที่
ตั้ งอยูบนเนินเขาเหนือเมืองซินตรา หน่ึงเจ็ดสิ่งมหัศจรรยณของโปรตุ เกส ( 7 
Wonders of Portugal) ในสถานที่ทองเที่ยวที่มีผูเขาชมมากที่สุดในโปรตุเกส โดย
ในอดีตเปนที่ประทับของกษัตริยโปรตุเกสมาตั้งแตคริสต ศตวรรษที่ 14 โดยตัว
ปราสาทถูกสรางตอเติมหลายยุคสมัย เดิมเริ่มแรกตั้งแตสมัยยุคกลางเปนพียงโบสถ 
ตอมาในป ค.ศ. 1493 King John II และ Queen Leonor สรางตอเติมจากโบสถ
ใหใหญขึ้นเปนอารามเพื่อรําลึกถึงนักบุญ St.Jerome โดยภายในถูกตกแตงประดับ
ประดาอยางวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะพื้นกระเบื้องที่วากันวาสวยงามที่สุดในโปรตุเกส 
และในอดีตอารามแหงน้ีไดถูกฟ�าผาหลายตอหลังครั้ง รวมทั้งไดรับความเสียหายจาก
แผนดินไหวครั้งใหญเมื่อป 1755 จากน้ันนําทานเดินทางเมืองบาดาโฮซ (Badajoz) 
ตั้งอยูชายแดนทางตะวันตกของสเปน เปนเมืองที่มีความโดดเดนในระดับหน่ึงเน่ืองจาก
อยูติดกับซากเนินปราสาทมัวรและยังสามารถมองเห็นแมน้ํากวาเดียนาที่ไหลผาน
ระหวางตัวเนินปราสาทกับป�อมซานกริสโตบัลท่ีมีการเสริมกําลังอยางแข็งแกรงอีกดวย 
สถาปตยกรรมในตัวเมืองเปนตัวบงชี้ประวัติศาสตรที่วุนวายของเมืองเอง แมแตอาสน
วิหารบาดาโคซที่สรางขึ้นในป ค.ศ. 1238 ก็ยังมีลักษณะเปนป�อมปราการ  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก ILUNION BADAJOZ หรือเทียบเทา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 5 บาดาโฮซ – เซบียา – กอรโดบา  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองเซบียา (Seville) เปนเมืองใหญอันดับ 4 ของสเปน  ชมปลา
ซาเดเอสปาญา (Plaza De Espana) ที่สรางขึ้นเมือป ค.ศ. 1982 เปนกลุมอาคาร
รูปครึ่งวงกลมซึ่งรวมความเปนสถาปตยกรรมแบบสเปนที่เรียงตอกันเปนแนวยาว
สวยงามยิ่งนัก แตละซุมโคงประตูมีตราประจําจังหวัดไลเรียงตามตัวอักษร อิสระให
ทานเก็บภาพความงามรอบบริเวณ นําทานถายรูปกับหอคอยฆีรัลดา (Giralda 
Tower) หอศักดิ์สิทธิ์แหงน้ีเปนหอคอยที่สรางขึ้นโดยชาวมุสลิม เปนตึกทรงรูป
สี่เหลี่ยมผืนผาสูง 93 เมตร ติดกันกับมหาวิหารเปนลานสมและน้ําพุ เพื่อใชในพิธีชําระ
รางกายของชาวมุสลิม จากนั้นนําทานชมภายนอกและถายรูปมหาวิหารแหงเมืองเซ
บียา (Seville Cathedral) เริ่มสรางใน ค.ศ.1042 และสรางเสร็จ ค.ศ.1519 ซึ่งมี
ขนาดใหญเปนอันดับสาม รองจากมหาวิหารเซนตปเตอรที่กรุงโรม และเซนตปอลที่
ลอนดอน และใหญที่สุดในสเปน สรางดวยศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแตงไดอยาง
วิจิตรตระการตา สรางขึ้นแทนที่ตั้งของสุเหราเดิม โดยตองการใหยิ่งใหญแบบไมมีใคร
เทียบเทียมได ในหองเก็บทรัพยสมบัติลํ้าคา มีทั้งภาพเขียน เครื่องใชในศาสนพิธี ที่ทํา
มาจากทองคําและเงินลวนแลวแตประเมินคามิได ตอนกลางโบสถเปนที่ตั้งของสุสานค
ริสโตเฟอรโคลัมบัส ซึ่งสรางอยางยิ่งใหญสมเกียรติยศ เปนหีบศพหินออนที่ตั้งอยูบน
บาของรูปสลักชายหนุม 4 คน ซึ่งเปนผูแทนของราชอาณาจักรของกษัตริยคาธอลิคทั้ง 
2 พระองคอันไดแกคัสตีล เลออน อาราก็อนและนาวารเร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย พาทานเขาชม Royal Alcázar of Seville เปนพระราชวังเกาแก  เดิมที เปน

พระราชวังของกษัตริยมุสลิมมัวรราชวงศอัล-โมฮัด เรียกวา ‘พระราชวังมูวารัก’ ตอมา
เมืองเซบียาถูกกองทัพคริสเตียนยึดครอง และกษัตริยเปโดร แหงคาสตีล โปรดฯ ให
สรางวังขึ้นมาใหมบนที่ตั้งเดิม โดยใชชางชาวมัวรจึงทําใหพระราชวังที่ถูกสรางขึ้นมา
ใหมน้ันมีลักษณคลายกับสถาปตยกรรมของชาวมุสลิม จึงทําใหพระราชวังแหงน้ีโดด
เดนและสวยงามดวยสถาปตยกรรมแบบมูเดฆาร (มูเดฆาร (mudéjar) คือศิลปะคริสต
ผสมมุสลิม) นอกจจากน้ียังมสีวนสวยๆ ที่ถูกจัดตกแตงอยางมืออาชีพ มีครบทั้งพืชสวน 
ผลไม ดอกไมหอม ทําใหพระราชวังแหงเซบียาน้ีเต็มไปดวยมนตเสนห  อีกทั้งยังไดรับ
การขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกขององคการยูเนสโก ในป ค.ศ.1987 อีกดวย จากน้ันนํา
ทานเดินทางตอสู เมืองกอรโดบา(Cordoba) เมืองที่สวยงามในแบบมูเดฆารและเปน
เมืองที่เจริญรุงเรืองที่สุดในยุคที่มัวรปกครอง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 



 

 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก AYRE CORDOBA หรือเทียบเทา  
วันที่ 6 กอรโดบา – โทเลโด – มาดริด 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองโทเลโด (Toledo) เมืองแหงน้ีตั้งอยูทางภาคกลางของประเทศ

สเปน องคการยูเนสโกไดประกาศใหเมืองน้ีเปนแหลงมรดกโลกอีกดวย มีทัศนีภาพที่
สวยงาม เน่ืองจากมีแมน้ําเทกัส ไหลผานเมือง  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเขาชมมหาวิหารแหงโทเลโด (Toledo Cathedral) เน่ืองจากเปนวิหารที่

ใหญเปนอันดับ 2 ของสเปน รองจากวิหารเมืองเซบีญา ที่สรางตั้งแตศตวรรษที่ 
13  ความงดงามอลังการสไตลโกธิก ภายในมหาวิหารมีการตกแตงอยางงดงามวิจิตร
ดวยไมแกะสลักและภาพสลักหินออน จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงมาดริด (Madrid) 
เมืองหลวงของประเทศสเปน ตั้งอยูใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 
เมตร เปนมหานครอันทันสมัยลํ้ายุค ที่ซึ่งกษัตริยฟลลิปที่ 2 ไดทรงยายที่ประทับจาก
เมืองโทเลโดมาที่น่ี และประกาศใหมาดริดเปนเมืองหลวงใหม ยกเวนในชวงประมาณป 
ค.ศ. 1601-1607 เมืองมาดริดไดชื่อวาเปนเมืองหลวงที่สวยที่สุดแหงหน่ึงในโลก และ
สูงสุดแหงหน่ึงในยุโรป จากน้ันนําทานสู EL CORTE INGLES DEPARTMENT 
STORE อิสระใหท านได เดิน เลน เลือกซื้ อสินค ามี กวารอยรานค า อาทิ  เชน 
Balenciaga, Bvlgari, Dior, Gucci, Hermes, Louis Vuitton, Prada, 
Dolce & Gabbana, Mulberry, Givenchy, Burbury, Valentino, Tag 
Heuer, Bvlgari, Rimowa ฯลฯ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก 

 
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก AVANT AEROPUERTO หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

วันที่ 7 มาดริด – เซโกเบีย – มาดริด 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองทองเที่ยวอีกเมืองหน่ึงของสเปน 
องคการ UNESCO ยังไดขึ้นทะเบียนใหเมืองน้ีเปนเมืองมรดกโลกในป 1985 ชมราง
สงน้ําโรมัน (Acueducto de Segovia) ที่สรางขึ้นตั้งแตศตวรรษที่ 1 โดยไมมีการ
ใชกาวหรือวัสดุเชื่อมหินแตละกอนแตอยางใด จึงไดรับการยกยองวาเปนสิ่งกอสราง
ทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันที่สําคัญที่สุดของสเปน และยังมีสภาพสมบูรณที่สุดอีกดวย 
รางสงน้ําประกอบขึ้นจากหินแกรนิตกวา 25,000 กอน มีความยาว 818 เมตร มีโคง 
170 โคง จุดที่สูงที่สุดสูงถึง 29 เมตร จุดเริ่มตนของรางสงน้ําน้ี เริ่มตั้งแตนอกเมือง 
แลวลําเลียงสงน้ําเขามาในเมือง รางสงน้ําแหงน้ีถือไดวาเปนสัญลักษณของเมืองเซอโก
เบีย และเปนไฮไลทหลักของเมือง นําทานเดินเลนในเขตเมืองเกา ซ่ึงเต็มไปดวยสินคา
นานาชนิดตลอดสองขางทาง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (เมนูหมูหันสเปน) 
บาย นําทานเขาชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) ซึ่งตั้งอยูบนเนินเขาริมฝم�งแมน้ํา

แมนซานาเรส สวยงามโออาอลังการไมแพพระราชวังใดในทวีปยุโรป พระราชวังหลวง
แหงน้ีถูกสรางในป ค.ศ. 1738 ดวยหินทั้งหลังในสไตลบาโรค โดยการผสมผสาน
ระหวางศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบดวยหองตางๆกวา 2,830 หอง ซึ่ง
นอกจากจะมีการตกแตงอยางงดงามแลว ยังเปนคลังเก็บภาพเขียนชิ้นสําคัญที่วาดโดย
ศิลปนในยุคน้ัน รวมทั้งสิ่งของมีคาตางๆอาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เครื่องใช, 
อาวุธ (หากไมสามารถเขาชมพระราชวังหลวงมาดริดได เนืองจากมีพระราชพิธี
ภายในหรือตั๋วเต็ม ทางบริษัทขอนําทานชม Royal Palace of Aranjuez เปน
การทดแทน) จากน้ันนําทานชมอุทยานหลวงที่มีการเปลี่ยนพันธุไมทุกฤดูกาล ชม
อนุสาวรียเซอรแวนเตส กวีเอกชาวสเปนที่ตั้งอยู เหนืออนุสาวรียดอนกิโฆเตใน
สวนสาธารณะ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พรอมชมโชว ระบํา  ฟลามิงโก 
ศิลปะระบําสเปน หน่ึงในการแสดงที่ขึ้นช่ือลือชาไปทั่วโลกทั้งทวงทาการรายรําประกอบ
เสียงดนตรีที่เราใจสนุกสนาน 



 

 

ที่พัก 
 

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก AVANT AEROPUERTO หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 8 มาดริด – บารเซโลนา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองบารเซโลนา (Barcelona) นครใหญแหงคาตาลันยา และเมือง
สําคัญอันดับ 2 ของสเปน โดยรถไฟคววามเร็วสูง AVE  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานขึ้นสูจุดชมวิวของเมืองที่ เนินเขา Montjuïc เปนเนินเขาในบารเซโลนาที่มี

ทัศนียภาพอันงดงาม ทางดานตะวันออกของเนินเขายังมีหนาผาสูงชันซึ่งทําหนาที่เปน
ดั่งกําแพงเมือง สวนดานบนเปนที่ตั้งของป�อมปราการหลายแหง จากน้ันนําทาน
เดินทางสูสนามฟุตบอลของสโมสรบารเซโลนา สนามคัมป�นู (Camp Nou) ที่มีขนาด
ใหญมาก โดยมีความจุผูเขาชมไดถึงเกือบ 99,000 คน มีเวลาใหทานไดถายรูปดาน
นอก พรอมทั้งเลือกซื้อของที่ MEGA STORE ของทีมบารเซโลนา 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก FRONTAIR CONGRESS หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 9 บารเซโลนา – สนามบิน – อิสตันบูล 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเขาชมภายในโบสถซากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia) โบสถ
ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณของเมือง โดยฝมือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี สถาปนิกชาว
คาตาลัน เปนผลงานที่เรียกวา โมเดิรนนิสโม เปนงานศิลปะเฉพาะถิ่นและเปนอารตนูโว
ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว โดยเร่ิมสรางตั้งแตป 1882 แมกระทั้งจนถึงปจจุบันก็ยังสราง
ไมแลวเสร็จ ถึงกระน้ันองคการยูเนสโก ก็ไดจัดใหเปนมรดกโลก โดยมหาวิหารมี
ลักษณะสถาปตยกรรมโดดเดนแปลกตาไมเหมือนที่ใดในโลก นําทานเขาชมปารค กู
เอล (Parque Guell) สวนสาธารณะขนาดใหญที่โชวผลงานอันโดดเดนทางดาน
สถาปตยกรรมของอันตอนี เกาดี สิ่งปลูกสรางตาง ๆ ที่ถูกลอมรอบดวยความรมรื่น
ของตนไม ดวยรูปแบบของสถาปตยกรรมงานกระเบ้ืองที่เนนรูปทรงธรรมชาติในสีสันที่
ตัดกัน ดูโดดเดน แปลกตา และเปนเอกลักษณอยางมาก ซึ่งไดรับการยกยองใหเปน
มรดกโลกจากองคการยูเนสโก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเดินเลนบริเวณ ถนน ลา รัมบลาส (La Ramblas) ถือเปนถนนชื่อดังของ

เมืองบารเซโลนา นอกจากจะสะอาดสะอานและมีตนไมคอยสรางความรมรื่นใหตลอด
ทางแลว ยังมีรานคามากมาย โดยที่ปลายสุดของถนนสายน้ีเปนที่ต้ังของอนุสาวรียคริส
โตเฟอร โคลัมบัส Christopher Columbus ผูคนพบทวีปอเมริกาในป ค.ศ.1492  
อิสระใหทานเดินเลนและชอปปم�งตามอัธยาศัย  นําเดินทางสูสนามบินเอล ปรัต 



 

 

(BCN) เมืองบารเซโลนา เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และมี
เวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

19.00 น. ออกเดินทางสูอิสตันบูล โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินที่ TK 1856 
***คณะเดินทางระหวางวันที่ 5 ก.พ. – 19 มี.ค 63 ออกเดินทางเวลา 18.10 น. 
และถึงอิสตันบูล เวลา 23.50 น.*** 

23.30 น. ถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 
วันที่ 10 อิสตันบูล – กรุงเทพฯ 
01.25 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ  โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินที่ TK 68 

***คณะเดินทางวันที่ 5 ก.พ. – 19 มี.ค 63 ออกเดินทางเวลา 01.50 น. และถึง
กรุงเทพฯ เวลา 15.10 น.*** 

15.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ราคาแนะนําเริ่มตนเพียง  
INCREDIBLE THE BEAUTY OF PENA PALACE  PORTUGAL & SPAIN 

10 วัน 7 คืน  โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน(TK) 
 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 
04 มี.ค. – 13 

มี.ค. 63 65,900 65,900 65,900 40,185 7,900 

10 มี.ค. – 19 
มี.ค. 63 65,900 65,900 65,900 39,615 7,900 

01 เม.ย. – 10 
เม.ย. 63 72,900 72,900 72,900 47,565 9,900 

13 เม.ย. – 22 
เม.ย. 63 75,900 75,900 75,900 46,385 9,900 

28 เม.ย. – 07 
พ.ค. 63 73,900 73,900 73,900 46,285 9,900 

06 พ.ค. – 15 
พ.ค. 63 69,900 69,900 69,900 44,185 9,900 

04 มิ.ย. – 13 
มิ.ย. 63 69,900 69,900 69,900 44,185 9,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 



 

 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้ งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  



 

 

9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (เฉพาะคาบริการ) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 20 ก.ก.และมากกวา 
1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศสเปน (ประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (23 EURO) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 EURO) 
 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 



 

 

และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง



 

 

เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปน 
ผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือ

ยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน

หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สเปน)  

ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 วันทําการ  

ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา BLS International 

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอ
เปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวันย่ืนวีซา หนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 

 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต  

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ**                                                                      

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา
เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  
 

***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยู
ตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน 
นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของ



 

 

ทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศ
ไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไม
เกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

3. หลักฐานการเงิน กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง 
3.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพยธรรมดาของ
ธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํา
รายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงนิในบัญชี อัพเดทไม
เกิน 30 วัน กอนวันยื่นวีซา  และบัญชีตองมีครบทุกเดือน  ในกรณีที่มีไมครบ 6 เดือน 
ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายชี้แจง         

3.2  กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ทั้งเลม
เกา –เลมใหม) 

3.3  หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตองสะกดชื่อ-สกุล 
ใหตรงตามหนาพาสปอรต ออกมาไมเกิน 1 เดือน ตองเปนบัญชีเดียวกันกับบัญชีออม
ทรัพยในขอ 3.1 

3.4 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  

     3.4. 1ตองทํา BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ฉบับ
ภาษาอังกฤษ โดยระบชุื่อเจาของบัญชี (บุคคลที่ออกคาใชจาย) ตองสะกดชื่อ – สกุล ให
ตรงตามหนาพาสปอรต และบุคคลท่ีเจาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกด



 

 

ชื่อ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต กรุณายื่นขอจาก ธนาคารลวงหนา โดยใชเวลา
ดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใชยื่นไดไมเกิน 30 วัน หลังจากธนาคารออกให   

     3.4.2ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 6 เดือนของบุคคลท่ีออก
คาใชจาย และตองเปนบัญชีเดียวกัน กับที่ออก BANK GUARANTEE 

     3.4.3. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายท่ีมีการชี้แจงความสัมพันธอีกหน่ึงฉบับ 
(Sponsor Letter) 

     3.4.4.ตองใชสูติบัตรเทาน้ัน ในกรณีเปน พอ แม ลูก เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ
ระหวางผูออกคาใชจายใหและผูเดินทาง ไมวาจะอายุเทาไหรก็ตาม หรือใชทะเบียน
สมรสในกรณีสาม-ีภรรยา ที่แตงงานจดทะเบียน  

 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

4. หลักฐานการทาํงาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย

ราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน

เร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 



 

 

WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปและในกรณีออกคาใชจายใหพอ แม หรือ พอ 

แม ออกคาใชจายให) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)  

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ ที่ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 

(โดยมารดาจะตองคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางไปกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยบดิาจะตองคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก 
จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิาและมารดา 



 

 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม
เดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี
ซาเทาน้ัน 

 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต
แจงขอเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศสเปน 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซา
ของทาน) 

ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….…………………………… 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….………………………………. 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….……………… 

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………….……………………….. 

5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ………………………………………………………………………….………………  

6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………….………………….………… 

7. สัญชาติปจจุบัน ...........................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน……….………….…….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)         
แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

  หยา                แยกกันอยู                       หมาย 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ท่ีอยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผู
มีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 



 

 

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

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

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................................................ 

12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน
............................................................................................................... 

13. ช่ือบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอก
ชื่อ ที่อยูของสถาบันศึกษา 

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

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

14. วีซาเชงเกนทีเ่คยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

            ไมเคย 

     เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่..............................ถึงวันที่.............................................. 

15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หาก
ทราบ)......................................... 



 

 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมา
ดวย** 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

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

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุชื่อ ............................................    

สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 

  ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ
ทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง

เทานั้น 

 


