
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าชม พระราชวงัหลวง ของกษตัริย์ฮวนคาลอส  โอ่อ่าอลงัการไม่แพ้พระราชวงัอ่ืนๆในทวปียุโรป 
เทีย่วเมืองปอร์โต้ เมืองทีข่ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก 

ล่องชมความงามสองฟากฝ่ังแม่น า้ดูว์โร ชมท่าเรือโบราณและตลาดค้าขายมาตั้งแต่สองสามร้อยปีก่อน 
แหลมโรก้า (Capo Da Roca) จุดตะวนัตกสุดของโปรตุเกสและของทวปียุโรป 

เข้าชม มหาวหิารแห่งโทเลโด้ มหาวหิารทีใ่หญ่ทีสุ่ดในสเปน 
 
 
 
 
 
 
 
ก าหนดการเดินทาง วนัที ่2 – 9 พ.ย.  //  16 – 23 พ.ย.  //  23 – 30 พ.ย.  //  14 – 21 ธ.ค. 
 



วนัแรก กรุงเทพฯ – แมดริด (สเปน) 
18.00 น.  คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารขาออกช้ัน 4 ประตูทางเข้าเบอร์ 6-8  เคาน์เตอร์ Q  

สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (QR) เจ้าหน้าท่ีบริษทัฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวกด้าน
สัมภาระ และบตัรท่ีนัง่ข้ึนเคร่ือง 

19.30 น. ออกเดินทางสู่ มาดริด โดยเท่ียวบินท่ี QR 833/QR 147 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ 
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมตลอดเทีย่วบิน 

  
วนัทีส่อง แมดริด – สนามสู้ววักระทงิ – พระราชวงัหลวง – เซโกเบีย – คลองส่งน า้โรมัน 
06.55 น.       คณะเดินทางถึง สนามบินบาราคัส (BARAJAS) กรุงแมดดริด หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ รถโคช้

ปรับอากาศมาตรฐานยุโรป น าคณะเดินทางเขา้สู่ กรุงแมดดริด เมืองหลวงของประเทศสเปน มหานครอนั
ทนัสมยัล ้ายคุ ท่ีซ่ึงกษตัริยฟิ์ลลิปท่ี 2 ไดท้รงยา้ยท่ีประทบัจากเมืองโทเลโดมาไวท่ี้น่ี และประกาศใหแ้มดดริด
ข้ึนเป็นเมืองหลวงใหม่ของพระองค ์จากนั้นระหวา่งปี ค.ศ. 1601-1607 
เม่ือพระเจา้ฟิลลิปท่ี 3 ไดย้า้ยไปท่ีเมืองวลัลาโดลิด แมดดริดก็ไดค้วาม
เป็นเมืองหลวงสืบมาจนถึงบดัน้ี และได้ช่ือว่าเป็นเมืองหลวงท่ีสวย
ท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก และสูงสุดแห่งหน่ึงในยุโรป น าคณะเท่ียวชม
เมืองเก่าแก่นับพนัปี ตั้งอยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียนเป็นเมืองหลวงท่ี
สวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  น าท่านแวะถ่ายรูปท่ีระลึกกบั สนามสู้วัวกระทิง PLAZA DE TOROS ท่ีชาว
สเปนนิยมชมชอบการสู้ววั เน่ืองดว้ยเป็นวิถีโบราณแห่งการเอนเตอร์เทนท่ีเร้าใจมาช้านาน จากนั้นน าคณะ
เขา้ชม พระราชวงัหลวง ของกษตัริยฮ์วนคาลอส ตั้งอยูบ่นเนินเขาริมฝ่ังแม่น ้ าแมนซานาเรส มีความสวยงาม
โอ่อ่าอลังการไม่แพพ้ระราชวงัอ่ืนๆในทวีปยุโรป เน่ืองจากแนวความคิดเปรียบเทียบความใหญ่โตของ
พระราชวงัแวร์ซายส์ และความสวยงามของพระราชวงัลูฟวใ์นฝร่ังเศส พระราชวงัหลวงแห่งน้ีจึงถูกสร้าง
ดว้ยหินทั้งหลงั ในปี ค.ศ. 1738 ในสไตลบ์าร็อค โดยการผสมผสานระหวา่งศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิตาเลียน 
ประกอบดว้ยห้องต่างๆ มากมายถึง 2,830 ห้อง ซ่ึง
นอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยงัเป็นท่ี
เก็บภาพเขียนช้ินส าคญัท่ีวาดโดยศิลปินในยุคนั้น
รวมทั้งส่ิงของมีค่าต่างๆ อาทิ พดัโบราณ, นาฬิกา, 
หนงัสือ, เคร่ืองใช้, อาวุธ ฯลฯ จากนั้นชม อุทยาน
หลวง ท่ีมีการเปล่ียนพันธ์ุไม้ทุกฤดูกาล ดอกไม้
งดงามตลอดปี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย ออกเดินทางสู่ เซโกเบีย เป็นเมืองหลกัของจงัหวดัเซโกเบียในแควน้คาสตีลและเลออองของสเปน ตั้งอยู่

บริเวณจุดบรรจบระหวา่งแม่น ้ าเอเรสมากบัแม่น ้ ากลาโมเรสท่ีเชิงเขากวาดาร์รามา โดยขณะท่ีอยูภ่ายใตก้าร
ปกครองของชาวโรมนัและชาวมวัร์ เมืองน้ีมีช่ือเรียกวา่ เซโกเบีย (Segovia) สันนิษฐานวา่ช่ือเมืองมีรากศพัท์
มาจากภาษาของชาวเคลตว์า่ เซโกบรีกา (Segobriga) ซ่ึงเกิดจากการประสมของค าวา่ Sego แปลวา่ “ชัยชนะ”  

 และค าวา่ Briga แปลวา่ “เมือง” น าท่านแวะถ่ายรูปท่ีระลึกกบั สะพานส่งน า้โรมัน จากนั้นน าชมเขตเมืองเก่า
ลอ้มรอบดว้ยก าแพงท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 8 และไดรั้บการ
บูรณะในระหวา่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 แวะถ่ายรูปท่ีระลึกกบั มหาวหิาร
แห่งเมืองเซโกเบีย (Segovia Cathedral) ท่ีมีช่ือเสียง ถ่ายรูปกบั ปราสาท



แห่งเซโกเบีย หรือ ปราสาทอลักาซาร์ (ค าวา่อลักาซาร์) ในภาษาอาระบิกแปลวา่ปราสาท หลา ยคนเรียก
ปราสาทแห่งน้ีวา่ปราสาทแห่งเทพนิยาย เพราะความสวยสง่างามท่ีมองเห็นไดจ้ากภายนอก ตั้งอยูบ่นชะง่อน
ผาสูงท่ีแม่น ้าสองสายไหลมาบรรจบกนั จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกกบัร้านคา้
ต่างๆ ท่ีเรียงรายสองขา้งทางกนัตามอธัยาศยั  

ค ่า        รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (เมนูหมูหันอนัขึน้ช่ือ )  
 พกัคา้งคืน ณ HOTEL CANDIDO หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีส่าม เซโกเบีย – ซาลามังกา – พลาซามาร์ยอ – มหาวหิารซาลามังกา – ปอร์โต(โปรตุเกส) 
เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 ออกเดินทางสู่ ซาลามังก้า เมืองหลกัของจงัหวดัซาลามงักา้ในแควน้คาสตีลและเลออง เมืองมีช่ือท่ีไดย้ินมา

นานแลว้ โดยเฉพาะกิติศพัยใ์นเร่ืองของความเก่าแก่และงดงาม เมืองน้ีจึงเป็นเมืองท่ีค่อนขา้งมีมนต์ขลงัอีก
เมืองหน่ึงทางภาคตะวนัตกของประเทศสเปน บนท่ีราบสูงริมแม่น ้ าตอร์เมส ในอดีต เมืองซาลามงักา้ เป็น
เมืองท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นศูนยก์ลางของการคา้ขายเม่ือคร้ังสมยัโรมนัยงัเรืองอ านาจอยู ่
น าท่านสู่ ปลาซา มายอร์ (PLAZA MAYOR) ศูนยก์ลางของเมือง สร้างโดยศิลปะสไตล์บาร็อก อนัเป็น
เอกลักษณ์ของความอู้ฟู่ในยุคศตวรรษท่ี 16 -18 ในฤดูร้อน 
พลาซา มายอร์ คือพื้นท่ีแห่งความบนัเทิงของชาวสเปน หน่ึงใน
นั้นก็คือการสู้ววักระทิง จนในท่ีสุดก็เลิกจดัข้ึนท่ีพลาซาแห่งน้ีใน
กลางยุคปี ค.ศ. 1800 ปัจจุบันบริเวณน้ีเรียกได้ว่า เป็นจุด
ศูนยก์ลางของการท ากิจกรรม และการพบปะของผูค้น จากนั้น
น าท่านถ่ายรูปกบั มหาวิทยาลัยซาลามังกา (UNIVERSITY OF  SALAMANCA) ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัเก่าแก่
ของประเทศสเปนยาวนานถึง 700 กว่าปี นบัว่ามีอายุเก่าแก่ไม่แพม้หาวิทยาลยัช่ือดงัของประเทศอ่ืนๆ ใน
ยุโรป อยา่งไรก็ตามสถาปัตยกรรมส าคญัของซาลามงักาคือ มหาวิหาร, พระราชวงั และตวัอาคารหลายแห่ง
ของมหาวิทยาลยัยงัคงมีสภาพสมบูรณ์ จนกระทัง่เม่ือปี ค.ศ. 1988 องค์การยูเนสโกได้ข้ึนทะเบียนให้เขต
เมืองเก่าของซาลามงักาเป็นมรดกโลก และในปี ค.ศ. 2002 ก็
ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองหลวงด้านวฒันธรรมของยุโรป
ร่วมกบัเมืองบรูจส์ของเบลเยียม น าท่านถ่ายรูปกบั มหาวิหารซา
ลามั งกา  ท่ี อยู่ ใน เขต เ มือง เ ก่ า เ ป็นส่ วนห น่ึงของอาคาร
ประวติัศาสตร์ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก มหาวิหาร
ในเมืองท่ีส าคญัมี 2 แห่งคือ มหาวิหารเก่าสร้างเม่ือศตวรรษท่ี 12 
ดว้ยรูปแบบศิลปะโรมนั และมหาวิหารใหม่ สร้างเม่ือศตวรรษท่ี 16 เป็นศิลปะแบบโกธิกท่ีดูทนัสมยัข้ึน ใช้
เวลาก่อสร้างนานกวา่ 200 ปีจึงแลว้เสร็จ ถ่ายรูปท่ีระลึกกบั บ้านหอย (HOUSE 
OF SHELL) ตั้งอยู่ระหว่างปลาซ่า มายอร์กบัมหาวิหารใหม่ ตึกน้ีมีช่ือตาม
เปลือกหอยท่ีประดบับนก าแพงด้านนอก หอยท่ีใช้ประดบัน้ีเป็นตราประทบั
ของเจา้ของเก่าคืออศัวินซานติอาโก และท่ีน่ีก็คือบา้นของอศัวินผูน้ี้ สร้างข้ึน
ตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 15 ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นหอสมุดสาธารณะ ซ่ึงวา่ไปก็น่าจะ
เป็นหอสมุดท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก อิสระใหท้่านเดินเล่นชมเมืองหรือช็อปป้ิงตามอธัยาศยั 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



บ่าย ออกเดินทางสู่ ปอร์โต้  (Porto)  เมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับสองใน
โปรตุเกส และเป็นหน่ึงในเมืองศูนยก์ลางเก่าแก่ของยุโรป ตั้งอยูใ่น
ภาคเหนือของโปรตุเกสท่ีปากของแม่น ้ าดูวโ์ร (Duero Hisz) เป็น
เมืองท่าท่ีมีช่ือในดา้นไวน์ปอร์โต ้ซ่ึงเป็นแหล่งน ้ าเมาชั้นดีของคนท่ี
รักในการด่ืม เพราะมี Cave ไวน์ของแต่ละ แบรนด์กระจายไปทัว่ 
ด้วยปัจจัยเหล่าน้ีปอร์โต้จึงได้ถูกข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1996 เมืองน้ีแบ่งการท่องเท่ียวเป็นสาม
ส่วนใหญ่ๆ  คือ โซนชายฝ่ังทะเล ซ่ึงสร้างช่ือตอนหน้าร้อนให้กบั
เมืองน้ีไดอ้ยา่งดี โซนเมืองเก่า ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโบสถ์เก่า, สถานีรถไฟ
เก่าแก่, ตลาดดั้งเดิมและตึกราบา้นช่องท่ีบอกถึงความเก่าไดอ้ย่างดี และส าหรับโซนน้ี มีแหล่งท่องเท่ียวท่ี
ส าคญัและเป็นท่ีท่ีโรแมนติกมากคือท่ี ริมแม่น ้ าท่ีช่ือวา่ The Ribeira ซ่ึงมีทิวทศัน์ทั้งในกลางคืนและกลางวนั 
ส่วนโซนท่ีสามท่ีมีแม่น ้าดูวโ์รผา่กลาง คือ โซนเมืองใหม่ หรือ ย่าน Vila Nova de Gala โซนน้ีจะเป็นโซนท่ี
ส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีชอบในการด่ืม เพราะเป็นแหล่งผลิตไวน์ปอร์โตข้องทุกยี่ห้อ แลว้แต่เลือกสรรกนัไป 
ซ่ึงสองย่านน้ีถูกเช่ือมด้วยสะพานเหล็กท่ีสูงเฉียดฟ้า และแข็งแกร่ง ซ่ึงคนท่ีสร้างสะพานแห่งน้ีมีช่ือว่า 
Gustave Eiffel เป็นคนเดียวท่ีสร้างหอไอเฟลในปารีส  

ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมือง  
 พกัคา้งคืน ณ HOTEL HOLIDAY INN PORTO GAIA หรือเทียบเท่า  

วนัทีส่ี่ ล่องเรือแม่น า้ดูว์โร – จัตุรัสอเลยีโดส – ปอร์โต้ – แหลมโรก้า – ลสิบอน 
เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากนั้นน าท่านลงเรือ ล่องชมความงามสองฟากฝ่ังแม่น ้าดูว์โร ผา่นชม Cais da Ribeira เรือขนไวน์โบราณ 

Rabelos ท่ีจอดเรียงรายให้ช่ืนชมความเป็นมาของเมืองน้ีและแม่น ้ าดูวโ์ร สถานท่ีแห่งน้ีเคยเป็นสถานท่ีท่ี
รุ่งเรืองมากในสมยัท่ีเป็นท่าเรือโบราณและตลาดคา้ขายมาตั้งแต่สองสามร้อยปีก่อน บริเวณน้ีจึงได้รับข้ึน
ทะเบียนเป็นมรดก จากนั้นน าท่านชมความงามของ เมืองมรดก
โลกปอร์โต้ โดยเร่ิมจาก ย่านจัตุรัสอเลียโดส หรือ (Praça dos 
Liberdade) เป็นจัตุรัสใจกลางเมืองปอร์โต้ ท่ีประกอบด้วย
อาคารสวยงามท่ีเป็นท่ีท าการของธนาคารและโรงแรม และ
ศาลาว่าการเมือง (City Hall) จตุัรัสแห่งน้ีเป็นจตุัรัสขนาดใหญ่ 
และเป็นแหล่งรวมอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของปอร์โต ้อิสระใหท้่านไดถ่้ายรูปบริเวณจตุัรัสอเลียโดสแห่ง
น้ี จากนั้นน าท่านชม สถานีรถไฟ Sao Bento ซ่ึงเป็นอาคารสถานีรถไฟโบราณ ภายในมีการตกแต่งด้วย
กระเบ้ืองเขียนสีและลวดลายสีน ้าเงิน บอกเล่าเร่ืองราวของชาวโปรตุเกส สวยงามมาก จากนั้นแวะถ่ายรูปกบั
โบสถ์หลกัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง โบสถ์ Se Catedral อายุกวา่พนัปี โบสถ์แห่งน้ีเป็นท่ีจดังานอภิเษกสมรส
ของกษตัริย ์Joao ท่ี 1 บิดาของเจา้ชายเฮนร่ี ผูบุ้กเบิกการเดินเรือ
อันยิ่ งใหญ่ของโปรตุเกสเพื่อออกแสวงดินแดนใหม่  จน
โปรตุเกสมีอาณานิคมมากมายทัว่โลก และโปรตุเกสคือประเทศ
ตะวนัตกประเทศแรกท่ีมาติดต่อกบัไทยในปี พ.ศ. 2054 โบสถ์
แห่งน้ีสร้างอยู่บนเนินท่ีสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของเมือง และ 
แม่น ้า  ดูวโ์ร เป็นจุดชมวิวท่ีสวยอีกจุด อิสระให้ท่านเก็บภาพประทบัใจ จากนั้นน าท่านสู่ ย่าน Shopping 
Street หลกัของเมืองท่ีถนน Santa Catarina มีเวลาใหท้่านเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกกนัตามอธัยาศยั  



กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่ายออกเดินทางสู่ แหลมโรก้า (Capo Da Roca) จุดตะวนัตกสุดของ
โปรตุเกสและของทวปียโุรป ตั้งอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติซินทรา 
ห่างจากลิสบอนเมืองหลวงประมาณ 45 กม. ตวัแหลมจะยืน่ออกไป
ทางตะวนัตกสู่มหาสมุทรแอตแลนติก ซ่ึงบริเวณน้ีจะเป็นชะง่อนผา
สูงประมาณ 100 เมตรเกิดจากการกดัเซาะของน ้าทะเลซ่ึงท าใหเ้กิด
คล่ืนขนาดใหญ่สูงกวา่ 30 เมตร และถือไดว้า่ใหญ่ท่ีสุดในโลกก็วา่ได ้ จากตรงน้ีท่านจะไดช้มความงามของ
มหาสมุทรแอตแลนติกอนัยิง่ใหญ่ไพศาลในยามอาทิตยอ์ศัดง เป็นภาพท่ีงดงามยิง่นกั สมควรแก่เวลาน าคณะ
เดินทางไปยงั กรุงลสิบอน เมืองหลวงเก่าแก่มีประวติัยาวนานกวา่ 800 ปี ของประเทศโปรตุเกส เมืองท่ีไดรั้บ
การบูรณะข้ึนมาใหม่จากเหตุการณ์แผน่ดินไหว ตั้งอยูใ่นทวปียโุรปตอนใตบ้นคาบสมุทรไอบีเรีย  

ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หลงัม้ืออาหารน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั  
 พกัคา้งคืน ณ HOTEL HOLIDAY INN LISBON - CONTINENTAL หรือเทียบเท่า  
 

วนัทีห้่า กรุงลสิบอน – หอคอยเบเลม็ – อนุสาวรีดิสคัฟเวอรร่ี – บาราจอร์ท 
เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าคณะเท่ียวชม กรุงลสิบอน ผา่นชมอดีตพระราชวงัหลวง อายุเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 ผสมผสานระหวา่ง

สถาปัตยกรรมโกธิกและมวัร์อยา่งสวยงาม ปัจจุบนัเป็นท่ีพ  านกัอยา่งเป็นทางการของประธานาธิบดี ชมเมือง
วิหารเจอโรนิโม ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่วาสโก ดากามา และการเดินทางสู่อินเดียเป็นผลส าเร็จ ในปี 
ค.ศ. 1498 จดัเป็นผลงานอนัเยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมท่ีเรียกกนัวา่มานูเอลไลน์ (MANUELINE) ใช้
เวลาก่อสร้างทั้งส้ิน 70 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ และไดรั้บการรับรองจาก
องคก์ารยูเนสโกว้า่เป็น WORLD HERITAGE SITE ภายในประกอบ
ไปด้วยอาคารส าคัญต่างๆ แล้วไปชม หอคอยเบเล็ม  (BELEM 
TOWER) เดิมสร้างไว้กลางน ้ าเพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการ
เดินเรือเขา้ออก และเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเดินเรือออกไปส ารวจ และ
คน้พบโลกของวาสโก ดากามา และนกัเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีก
ตวัอย่างหน่ึงของสถาปัตยกรรมมานูเอลไลน์ท่ีสวยงาม บนัทึกภาพกบั อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอร่ี สร้างข้ึนในปี 
ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่งการส้ินพระชนมข์องเจา้ชายเฮนร่ี เดอะเนวิเกเตอร์ และยกยอ่งนกั
เดินเรือส ารวจรอบโลก เชิญท่านลองชิมขนมทาร์ตคสัตาร์ด (NATA DE PASTEIS) ในร้านขนมเก่าแก่ท่ี
ให้บริการมากว่าร้อยปีแวะชิมขนมโปรตุเกส ต้นต ารับของขนมไทย อาทิ ทองหยอด, ท่ีมีตน้ต ารับแทอ้ยู่ท่ี
โปรตุเกสและเขา้ไปเผยแพร่ในกรุงศรีอยุธยาโดยท่านทา้วทองกีบ จากนั้นน าชม สะพานแขวนที่ยาวที่สุดใน
ยุโรป ซ่ึงสะพานน้ีมีช่ือว่า PONTE 25 ABRIL (ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 25 APRIL ปี 1974 ได้เกิดการปฏิวติั
เปล่ียนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตย)  

  
 
 
 



กลางวนั    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าคณะเดินทางสู่ บาดาจอซ  เมืองหลวงของแควน้เอ็กซ์เรามาดูราทางตอนใต้ ห่างจากชายแดนประเทศ

โปรตุเกสเพียง 6 กิโลเมตร เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของแควน้ และมีความโดดเด่นในดา้นสถาปัตยกรรมท่ีพวก
มวัร์ทิ้งไวใ้หค้นรุ่นหลงั ภาพของเมืองท่ีมีปราสาทอลักาซาบา บนเนินเขาโอรินาเซ เหนือแม่น ้ ากวัเดียน่า เป็น
ฉากท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นอาหรับไดอ้ยา่งชดัเจน 

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หลงัม้ืออาหารน าคณะเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั  
 พกัคา้งคืน ณ AC BARAJOZ BY MARRIOTT หรือเทียบเท่า 
  

วนัทีห่ก บาราจอซ – โตเลโด้ – มหาวหิารโตเลโด้ – มาดริด  
เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าคณะเดินทางต่อไปยงั โตเลโด้ เมืองประวติัศาสตร์ซ่ึงมีความหมายว่า “เมืองป้อมน้อย” ในอดีตเป็นเมือง

หลวงเก่าของสเปน และเคยถูกชาวโรมนัเขา้ยึดครองเมืองเม่ือ 2,200 ปีมาแลว้ ปัจจุบนัอารยะธรรมของชน
ต่างชาติคร้ังก่อน ยงัคงฝังแน่นคละกันอยู่ในชีวิตประจ าวนัของชาวเมือง ลักษณะผงัเมืองโตเลโด้เป็น
เอกลกัษณ์ท่ีน่าช่ืนชมท่ีสุดของการจดัสร้างเมืองโบราณอนัสมบูรณ์แบบ ตวัเมืองรายลอ้มดว้ยเนินเขามากมาย 
ประดุจก าแพงธรรมชาติดว้ยหุบผา 3 แห่งโดยมีแม่น ้าทาโคเป็นเส้นทางคมนาคม นอกจากน้ีเมืองโตเลโดเ้ป็น
ใจกลางของประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม ปัจจุบนัไดรั้บรองจากยูเนสโกป้ระกาศให้เมืองโตเลโดเ้ป็นเมือง
มรดกโลก  

กลางวนั    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าคณะเท่ียวชม นครโตเลโด้ ซ่ึงเป็นนครท่ีคงความงดงามและความเป็นมาในฐานะเมืองเก่าอนัเปรียบเป็น

อนุสรณ์แห่งประวติัศาสตร์นั้นยงัคงไดรั้บการยอมรับ และบนัทึกเอาไวโ้ดยองค์การสหประชาชาติว่าเป็น 
“เมืองมรดกโลก” จากนั้นน าคณะเขา้ชม มหาวิหารแห่งโทเลโด้ มหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในสเปน เร่ิมสร้างข้ึน
เม่ือปี ค.ศ. 1227 อนัเป็นสมยัท่ีศิลปะแบบโกธิกก าลงัแพร่หลายอยู่ใน
ยุโรป และเสร็จส้ินสมบูรณ์เม่ือปี ค.ศ. 1493 ถือเป็นมหาวิหารสไตส์
โกธิกท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึง และเป็นศูนยก์ลางแห่งศาสนาคริสต์ใน
ประเทศสเปนอีกดว้ย ชมห้องเก็บสมบติัของบิช็อบแห่งโทเลโด้ ท่ีเต็ม
ไปด้วยมงกุฎ และคฑาเพชร น าคณะเดินลดัเลาะตามตึกรามบา้นช่อง
เก่าแก่สมยัโรมนั ท่านจะประทบัใจกบัความงดงามและความเก่าแก่ของ
โทเลโด ้ซ่ึงเหมือนกบัพิพิธภณัฑ์ทั้งเมือง น าชมโรงงานผลิตเคร่ืองถมของสเปนดามาสกิโน่ ท่ีสวยงามดว้ย
การน าทองและเงินมาตีเป็นเส้น และตอกลงบนโลหะสีด า  เป็นงานฝีมือท่ีมีช่ือเสียงของโทเลโดม้าชา้นาน  
ไดเ้วลานดัหมายคณะเดินทางสู่ กรุงแมดดริด เมืองหลวงของประเทศสเปน มหานครอนัทนัสมยัล ้ายุค ท่ีซ่ึง
กษตัริยฟิ์ลลิปท่ี 2 ไดท้รงยา้ยท่ีประทบัจากเมืองโทเลโดมาไวท่ี้น่ี และประกาศให้แมดดริดข้ึนเป็นเมืองหลวง
ใหม่ของพระองค์ จากนั้นระหว่างปี ค.ศ. 1601-1607 เม่ือพระเจา้ฟิลลิปท่ี 3 ไดย้า้ยไปท่ีเมืองวลัลาโดลิด 
แมดดริดก็ไดค้วามเป็นเมืองหลวงสืบมาจนถึงบดัน้ี และไดช่ื้อวา่เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก 
และสูงสุดแห่งหน่ึงในยุโรป น าคณะเท่ียวชมเมืองเก่าแก่นบัพนัปี ตั้งอยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียนเป็นเมือง
หลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก (89.6 กิโลเมตร/ประมาณ 1 ชัว่โมง 2 นาที) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมือง  เมนูข้าวผดัสเปนอนัเล่ืองช่ือของสเปน  
 พกัคา้งคืน ณ AYRE GRAN COLON HOTEL หรือเทียบเท่า 
 



วนัทีเ่จ็ด พลาซาร์มายอร์ – ปูเอต้าเดซอล – สนามเบอร์นาบิว – มาดริด – กรุงเทพฯ  
เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านคณะ ถ่ายรูปด้านหน้าสนามซานเตียโก เบร์นาเบว  เป็นสนามฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียงในกรุงมาดริดของ

ประเทศสเปน เป็นสนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอลเรอลัมาดริดเร่ิมเปิดใช้
สนามเม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม ค.ศ. 1944 เดิมมีช่ือว่าเอสตาดีโอชามาร์
ติน (ESTADIO CHAMARTÍN) ตามช่ือของสนามเดิมของสโมสร เปิด
ใช้สนามอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 1947 เรอัลมาดริดได้
ประกาศใช้ ช่ือท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันคือ  เอสตาดีโอซานเตียโก เบร์
นาเบว เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 1955 เพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานสโมสรคือ ซานเตียโก เบร์นาเบว เยสเต น าคณะ
ท่านเท่ียวชมสถานท่ีส าคญัๆ ในกรุงแมดริด เร่ิมตน้จาก ปลาซา เดอ เอส 
ปันญา  อนุสาวรียเ์ซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปนท่ีตั้งอยูเ่หนืออนุสาวรีย์
ดอนกิโฮเตแ้ละซันโซปันซาในสวนสาธารณะ, ปลาซ่า มายอร์ จตุัรัส
หลวง ศูนยก์ลางเมืองอนัเก่าแก่ ถูกสถาปนาข้ึนในปี ค.ศ. 1620 จากนั้น
น าคณะชมย่านเมืองเก่า พลาซ่าร์ มายอร์ เป็นจตุรัสใหญ่ใจกลางเมือง
เก่าอดีตใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นท่ีประกอบพิธีราชาภิเษก 
และงานฉลองพิธีส าคญั ๆ เป็นท่ีประลองฝีมือของบรรดาอศัวิน และเคย
เป็นแหล่งสู้รบอย่างดุเดือด ระหว่างทหารของนโปเลียนกบัชาวสเปน 

ปัจจุบนัยงัคงมีบรรยากาศ และความงามสมยัศตวรรษท่ี 1แลว้เขา้สู่ ย่าน ปูเอต้า เดล 
ซอล หรือ ประตูพระอาทิตย์ จตุัรัสใจกลางเมือง ซ่ึงนอกจากจะเป็นจุดนบักิโลเมตร
แรกของสเปนแลว้ ยงัเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตดิ้นและรถเมล์ทุกสาย และยงัเป็นจุดตดั
ของถนนสายส าคญัของเมืองท่ีหนาแน่นดว้ยร้านคา้มากมาย และห้างสรรพสินคา้
ใหญ่อีกดว้ย ถ่ายรูปคู่กบั อนุสาวรีย์หมีกับต้นมาโดรนา สัญลกัษณ์ของเมือง จากนั้น
อิสระให้ท่านเดินเท่ียว WALKING STREET  ถึงเวลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่ สนามบินบาราคัส-แมดริด 
น าท่านท ารายการ  TAX REFUND พร้อมกบัเชคอิน 

16.20 น. เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี QR 150/QR 836 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา ประเทศกาตา้ร์ 
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมตลอดเทีย่วบิน 

 
วนัทีแ่ปด  สนามบินสุวรรณภูมิ 
13.20 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ ดว้ยความสวสัดี...พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

ขอบคุณท่านทีใ่ช้บริการ 

 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/27_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1944
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1947
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/4_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1955
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%81_%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A7_%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95&action=edit&redlink=1


 สเปน – โปรตุเกส 8 วนั 

อตัราค่าบริการ พกัห้องคู่ หรือห้อง 3 เตียง พกัเดี่ยว  จ่ายเพิม่ 

 วนัที ่ 2 – 9 พ.ย. 60 63,900 11,000 

วนัที ่16 – 23 พ.ย. 60 63,900 11,000 

วนัที ่ 23 – 30 พ.ย. 60 63,900 11,000 

วนัที ่14 – 21 ธ.ค. 60 63,900 11,000 

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีน า้มันและภาษีสนามบินเพิม่เติม ** 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึน้ไป เข้าพกัแบบไม่มเีตียงเสริม *** 

 

***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธ์ิในการยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน*** 

ส าหรับท่านทีเ่ป็นมุสลมิ ,  ทานมังสวรัิติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเน้ือ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 
2 สัปดาห์  
* ในกรณเีล่ือนการเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนท าการยืน่วซ่ีา ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้าย
ในการเล่ือนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมทีอ่ยู่ต่อ  
อตัรานีร้วม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณมีีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้อง

ไม่เกนิจ านวนวนั จ านวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินก าหนด (น ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 กิโลกรัม/
กระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 

2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถ

เกนิ 12 ช่ัวโมง/วนั) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  

5)    ค่าห้องพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรือเทียบเท่า  (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มี
เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในภูมิประเทศทีม่ีอากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเท่าตัว หากวัน
เข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลท าให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทาง
บริษัทฯ จะค านึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวยโุรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมย่ืนวซ่ีาให้ ไม่ว่าวซ่ีาจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 



10)  ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กบั ACE 
INSURANCE LIMITED (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณต้ีองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่าน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 30 กิโลกรัม  และมีจ านวนมากกวา่ 1 ช้ิน (ระเบียบของสายการบิน)  
5)  ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ 20 ยูโรต่อท่าน 
6)  ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรป (ท่านละ 2 ยูโร/คน/วนั) 
 
***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทวัร์*** 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 20,000 บาท กรณีวีซ่าไม่ผา่นการพิจารณา
จากทางสถานทูต บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า โดยจะคืนเงินส่วนท่ีเหลือและหัก
ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง ใหภ้ายใน 10 วนั 

 ส่วนทีเ่หลือช าระทนัทหีรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

 

 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 45 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรกกรณียกเลิก
การเดินทางภายใน 24-20 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินการท่ีไดช้ าระไปแลว้จ านวน

มาก บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

 ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทาง
สถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์
มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทาง
ท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 



 ในการย่ืนวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพ่ือมาสแกรน
ลายนิว้มือ โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด 
ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูต
ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่น
วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
ดังต่อไปนี ้

- ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ 4,500 บาท ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะ 
  ผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วันย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วซ่ีา หาก 
  ท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบินถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋
กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ถา้ยงัไม่  ออกตัว๋   ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 
- ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนยดึค่ามดัจ า 
  หอ้งใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100%  
  ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 
 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่า

กรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท และส่งผลท าให้วี
ซ่าไม่ผ่านการพจิณาจากสถานฑูต ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินมดัจ าให้ท่าน 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ 
และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   
รถติด  ท าใหไ้ม่สามารถ     กิน-เท่ียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การท่ีจะไม่คืนค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวสิัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ได้
รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็
ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการได้ตามความ
เหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย โดยจะ
พยายามใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสาย
การบิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนท าใหโ้ปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา 



มาตราฐานการบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น 
พาสปอร์ต, ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 

 
เอกสารประกอบการขอวซ่ีาสเปน 

 
เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน (ใช้เวลาพจิารณาวซ่ีา 15 วนัท าการ และต้องมาแสดงตนทีส่ถานฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้าว่าง
เหลือส าหรับประทบัวซ่ีาอย่างน้อย 2 หน้า 

2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2X1.5 นิว้ จ  านวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พืน้ฉากหลงัสีขาวเท่าน้ัน อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 
2  รูป) และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป 

3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร/ ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติม
กรณีอ่ืน ๆ  

4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 
และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วี
ซ่าดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุ
วา่ มารดายนิยอมใหเ้ดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุ
วา่ บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  (พอ่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 

7.4 กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบส าเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม่) 
7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผู ้
นั้น เช่น ส าเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเด็ก เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น 
จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบ
หลกัฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูท่ี้เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั้น**จดหมายรับรองการท างานให้
ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง (ตวัจริงอายุ
ไม่เกิน 1 เดือน) 

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ พร้อมทั้งเซ็นช่ือ
รับรองส าเนาและประทบัตราบริษทัฯ (อายสุ าเนาไม่เกิน 1 เดือน) 



8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
8.3 กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง  เงินเดือน 
ในจดหมายรับรองการท างานตอ้งมีหวักระดาษบริษทัและตราประทบับริษทัดว้ย (ในจดหมายงานไม่ตอ้งระบุวนัลางาน
และประเทศท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียว หรือ ถา้จ าเป็นตอ้งระบุลงไปในจดหมายงาน รบกวนระบุประเทศท่ีจะเดินทาง
ใหค้รบทุกประเทศ เรียงล าดบัประเทศท่ีจะเดินทางไปให้ถูกตอ้ง และใส่วนัเดินทางให้ถูกตอ้งตามวนัท่ีเดินทาง) พมิพ์
เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน  (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน) 

8.4 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ใส่
ปี เป็น ค.ศ. เท่านั้น หา้มใส่ปีเป็น พ.ศ.) 
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา พมิพ์เป็น
ภาษาองักฤษเท่าน้ัน / พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา  (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน) 

8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ท าธุรกิจส่วนตวั, ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พร้อมทั้งแนบรูป
ถ่ายสถานท่ีท างานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ 

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน) 
9.1  ขอสเตทเมน้ (Bank statement ) ** (ขอสเตทเมน้เป็นภาษาไทย)**ท่ีออกโดยธนาคารยอ้นหลงั 6 เดือน ปรับยอด
สมุดเงินฝากล่าสุด ไม่เกนิ 7 วนันับย้อนหลงัตั้งแต่วนัที่ขอวซ่ีา (กรุณาน าสมุดเงินฝากเล่มจริงมาวนัทีย่ื่นวซ่ีาด้วย) 

 กรณีเงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยืน่วซ่ีา 1 ท่าน และ ตอ้ง
มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ หา้มท าการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วซ่ีาเด็ดขาด!!) 
 การปรับสมุดบญัชีธนาคาร ท่านตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั และ ถ่ายส าเนายอ้นหลงั 6 เดือน โดยการปรับยอด
สมุดในบญัชี ตอ้งปรับสมุดก่อนวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 7 วนั เช่นท่านไดคิ้วยืน่วซ่ีาวนัท่ี 18 กนัยายน 2557 ส าเนาสมุดบญัชีท่ี
ท่านตอ้งใชใ้นการยืน่วซ่ีา ตอ้งปรับสมุด ณ วนัท่ี 12 กนัยายน 2557 หรือ หลงัจากนั้น หากท่านปรับสมุดบญัชีก่อนหนา้
นั้น จะใชเ้ป็นเอกสารแสดงหลกัฐานทางการเงินไม่ได ้ สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม อยา่งไรก็ตาม ท่านสามารถส่ง
เอกสารมาทางบริษทัทวัร์ฯ เพื่อเตรียมการล่วงหนา้ และ ส่ง Fax สมุดบญัชีหนา้สุดทา้ยท่ีไดท้  าการปรับสมุดมาใหท้าง
บริษทัทวัร์ เพื่อใชใ้นการแนบเป็นเอกสารยืน่วซ่ีาต่อไปได ้  หรือ ถ่ายเอกสารหนา้ท่ีปรับสมุดภายใน 7 วนั และถือมา
เพิ่มเติมในวนัท่ียืน่วซ่ีา 
9.2 ขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  (ขอเป็นภาษาองักฤษ) ตอ้งมีอายไุม่เกิน 15 
วนั นบัจากวนัท่ีไดคิ้วยืน่วซ่ีา พร้อมทั้งตอ้งระบุ จ  านวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสือรับรองดว้ย เช่นท่านไดคิ้วยืน่วซ่ีา
วนัท่ี 18 กนัยายน 2557  หนงัสือรับรองการเงินจากทางธนาคารท่ีใชใ้นการยืน่วซ่ีา ตอ้งออกให ้ ณ วนัท่ี 4 กนัยายน 
2557  หรือ หลงัจากนั้นเท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุ
สถานฑูต) โดยไม่ตอ้งระบุวนั และประเทศท่ีเดินทาง (ช่ือในหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK 
CERTIFICATE)  จะตอ้งถูกตอ้งและตรงตามหนา้พาสปอร์ต วนัท่ีขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคารใหน้ า
ส าเนาหนา้พาสปอร์ตไปดว้ย เพื่อไม่ใหผ้ดิพลาดในการออกเอกสาร) 

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 
10.  ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  



10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น – หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บ
รองค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ 
สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่, ยา่, ตา, ยาย, ลุง, ป้า, นา้, อา ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้าย
ใหห้ลานได)้ 

** กรณีพอ่หรือแม่ ใชก้ารเงินของลูกในการยืน่วซ่ีา ตอ้งแนบสูติบตัรลูกมาดว้ย ** 
- กรณีเป็นสามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 
 เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
 กรณีมีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  
10.2 กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วซ่ีา 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พร้อมทั้งใน 
หนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตอ้งระบุช่ือผูถู้กรับรองค่าใชจ่้ายดว้ย 

11. ผูสู้งอายท่ีุมีอายเุกินกวา่ 70ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พื่อเป็นเอกสารประกอบการยืน่
วซ่ีา 
12. กรณีผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีา ณ ประเทศท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู ่ 
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวซ่ีาท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัท าข้ึนจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 

 

วนัทีม่าย่ืนวซ่ีากรุณาน าสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงมาด้วย (กรณมีเีล่มต่อจากสมุดเดิมรบกวนน าเล่มเก่ามา
ด้วย) เอกสารทุกอย่างทีเ่ป็นส าเนา เช่น ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ , สูติบัตร , น า
ตัวจริงมาวนัทีย่ื่นวซ่ีาด้วย 

 

***** ส าหรับคนที่จะใช้เล่มไปทีอ่ื่นก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดงึเล่มไม่ว่ากรณใีด ๆ ***** 

 


