
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าชม พระราชวงัหลวง ของกษตัริย์ฮวนคาลอส  โอ่อ่าอลงัการไม่แพ้พระราชวงัอืน่ๆในทวปียุโรป 
เทีย่วเมอืงปอร์โต้ เมอืงทีข่ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก 

ล่องชมความงามสองฟากฝ่ังแม่น า้ดูว์โร ชมท่าเรือโบราณและตลาดค้าขายมาตั้งแต่สองสามร้อยปีก่อน 
แหลมโรก้า (Capo Da Roca) จุดตะวนัตกสุดของโปรตุเกสและของทวปียุโรป 

เข้าชม มหาวหิารแห่งโทเลโด้ มหาวหิารทีใ่หญ่ทีสุ่ดในสเปน 
 
 
 
ก าหนดการเดินทาง  
เดือนตุลาคม : 10 – 17 ต.ค. (วนัหยุดชดเชย) // 17 – 24 ต.ค. (วนัปิยมหาราช) 
เดือนพฤศจิกายน : 14 – 21 พ.ย. 



เดือนธันวาคม : 5 – 12 ธ.ค. (วนัพ่อแห่งชาติ + วนัรัฐธรรมนูญ)  // 12 – 19 ธ.ค.  
เดือนมกราคม : 16 – 23 ม.ค. 
เดือนกมุภาพนัธ์ : 6 – 13 ก.พ. // 20 – 27 ก.พ. (วนัมาฆบูชา) 
เดือนมนีาคม : 6 – 13 ม.ีค. // 20 – 27 ม.ีค. 
วนัแรก กรุงเทพฯ – แมดริด (สเปน) 
18.00 น.  คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารขาออกช้ัน 4 ประตูทางเข้าเบอร์ 6-8  เคาน์เตอร์ Q  สาย

การบินกาตาร์ แอร์เวย์ (QR) เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระ และ
บตัรท่ีนัง่ข้ึนเคร่ือง 

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

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

ปรับอากาศมาตรฐานยโุรป น าคณะเดินทางเขา้สู่ กรุงแมดดริด (ประมาณ 21 กม.) เมืองหลวงของประเทศสเปน 
มหานครอนัทนัสมยัล ้ายคุ ท่ีซ่ึงกษตัริยฟิ์ลลิปท่ี 2 ไดท้รงยา้ยท่ีประทบัจากเมืองโทเลโดมาไวท่ี้น่ี และประกาศให้
แมดดริดข้ึนเป็นเมืองหลวงใหม่ของพระองค ์จากนั้นระหวา่งปี ค.ศ. 1601-1607 เม่ือพระเจา้ฟิลลิปท่ี 3 ไดย้า้ยไป
ท่ีเมืองวลัลาโดลิด แมดดริดก็ไดค้วามเป็นเมืองหลวงสืบมาจนถึงบดัน้ี และไดช่ื้อวา่เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุด
แห่งหน่ึงในโลก และสูงสุดแห่งหน่ึงในยโุรป น าคณะเท่ียวชมเมืองเก่าแก่นบัพนัปีตั้งอยูใ่จกลางแหลมไอบีเรียน 
น าท่านแวะถ่ายรูปท่ีระลึกกบั สนามสู้ววักระทงิ PLAZA DE TOROS ท่ีชาวสเปนนิยมชมชอบการสู้ววั เน่ือง
ดว้ยเป็นวถีิโบราณแห่งการเอนเตอร์เทนท่ีเร้าใจมาชา้นาน จากนั้นน าคณะเขา้ชม พระราชวงัหลวง ของกษตัริย์
ฮวนคาลอส ตั้งอยูบ่นเนินเขาริมฝ่ังแม่น ้าแมนซานาเรส มีความสวยงามโอ่อ่าอลงัการไม่แพพ้ระราชวงัอ่ืน ๆใน
ทวปียโุรป เน่ืองจากแนวความคิดเปรียบเทียบความใหญ่โตของพระราชวงัแวร์ซายส์ และความสวยงามของ
พระราชวงัลูฟวใ์นฝร่ังเศส พระราชวงัหลวงแห่งน้ีจึงถูกสร้างดว้ยหินทั้งหลงั ในปี ค.ศ. 1738 ในสไตลบ์าร็อค 
โดยการผสมผสานระหวา่งศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิตาเลียน ประกอบดว้ยห้องต่าง ๆ มากมายถึง 2,830 หอ้ง ซ่ึง
นอกจากจะมีการตกแต่งอยา่งงดงามแลว้ ยงัเป็นท่ีเก็บภาพเขียนช้ินส าคญัท่ีวาดโดยศิลปินในยคุนั้นรวมทั้ง
ส่ิงของมีค่าต่าง ๆ อาทิ พดัโบราณ, นาฬิกา, หนงัสือ, เคร่ืองใช,้ อาวธุ ฯลฯ จากนั้นชม อุทยานหลวง ท่ีมีการ
เปล่ียนพนัธ์ุไมทุ้กฤดูกาลดอกไมง้ดงามตลอดทั้งปี 
 
 
 
 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (มือ้ที1่) 
บ่าย ออกเดินทางสู่ เซโกเบีย  (ประมาณ 93 กม.) เป็นเมืองหลกัของจงัหวดัเซโกเบียในแควน้คาสตีลและเลออองของ

สเปน ตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบระหว่างแม่น ้ าเอเรสมากบัแม่น ้ ากลาโมเรสท่ีเชิงเขากวาดาร์รามา โดยขณะท่ีอยู่
ภายใตก้ารปกครองของชาวโรมนัและชาวมวัร์ เมืองน้ีมีช่ือเรียกวา่ เซโกเบีย (Segovia) สันนิษฐานวา่ช่ือเมืองมี



รากศพัทม์าจากภาษาของชาวเคลตว์า่ เซโกบรีกา (Segobriga) ซ่ึงเกิดจากการประสมของค าวา่ Sego แปลวา่ “ชัย
ชนะ”  และค าวา่ Briga แปลวา่ “เมือง” น าท่านแวะถ่ายรูปท่ีระลึกกบั สะพานส่งน ้าโรมัน จากนั้นน าชมเขตเมือง
เก่าลอ้มรอบดว้ยก าแพงท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 8 และไดรั้บการบูรณะในระหวา่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 
แวะถ่ายรูปท่ีระลึกกบั มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเบีย (Segovia Cathedral) ท่ีมีช่ือเสียง ถ่ายรูปกบั ปราสาทแห่งเซ
โกเบีย หรือ ปราสาทอลักาซาร์ (ค าวา่อลักาซาร์) ในภาษาอารบิกแปลวา่ปราสาท หลายคนเรียกปราสาทแห่งน้ีวา่
ปราสาทแห่งเทพนิยาย เพราะความสวยสง่างามท่ีมองเห็นไดจ้ากภายนอก ตั้งอยูบ่นชะง่อนผาสูงท่ีแม่น ้ าสองสาย
ไหลมาบรรจบกนั จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกกบัร้านคา้ต่างๆ ท่ีเรียงรายสองขา้ง
ทางกนัตามอธัยาศยั  

 
 
 
 
 

ค ่า        รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี2) (เมนูหมูหันอนัขึน้ช่ือ )  
 
 
 
 

 พกัคา้งคืน ณ HOTEL CANDIDO หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 1 ) 
 

วนัทีส่าม เซโกเบีย – ซาลามังกา – พลาซามาร์ยอ – มหาวหิารซาลามังกา – ปอร์โต (โปรตุเกส) 
เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี3) 
 ออกเดินทางสู่ ซาลามังก้า (ประมาณ 170 กม.) เมืองหลกัของจงัหวดัซาลามงักา้ในแควน้คาสตีลและเลออง เมือง

มีช่ือท่ีไดย้นิมานานแลว้โดยเฉพาะกิตติศพัยใ์นเร่ืองของความเก่าแก่และงดงาม เมืองน้ีจึงเป็นเมืองท่ีค่อนขา้งมี
มนตข์ลงัอีกเมืองหน่ึงทางภาคตะวนัตกของประเทศสเปน บนท่ีราบสูงริมแม่น ้าตอร์เมส ในอดีตเมืองซาลามงักา้ 
เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นศูนยก์ลางของการคา้ขายเม่ือคร้ังสมยัโรมนัยงัเรืองอ านาจอยู ่
น าท่านสู่ พลาซา มายอร์ (PLAZA MAYOR) ศูนยก์ลางของเมือง สร้างโดยศิลปะสไตลบ์าร็อกอนัเป็น
เอกลกัษณ์ของความอูฟู้่ ในยคุศตวรรษท่ี 16-18 ในฤดูร้อน พลาซา มายอร์ คือพื้นท่ีแห่งความบนัเทิงของชาว
สเปน หน่ึงในนั้นก็คือการสู้ววักระทิง จนในท่ีสุดก็เลิกจดัข้ึนท่ีพลาซาแห่งน้ีในกลางยคุปี ค.ศ. 1800 ปัจจุบนั
บริเวณน้ีเรียกไดว้า่เป็นจุดศูนยก์ลางของการท ากิจกรรม และการพบปะของผูค้น  จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั 
มหาวทิยาลัยซาลามังกา (UNIVERSITY OF  SALAMANCA) ซ่ึงเป็นมหาวทิยาลยัเก่าแก่ของประเทศสเปน
ยาวนานถึง 700 กวา่ปี นบัวา่มีอายเุก่าแก่ไม่แพม้หาวิทยาลยัช่ือดงัของประเทศอ่ืนๆ ในยโุรป อยา่งไรก็ตาม
สถาปัตยกรรมส าคญัของซาลามงักาคือ มหาวหิาร, พระราชวงั และตวัอาคารหลายแห่งของมหาวทิยาลยัยงัคงมี
สภาพสมบูรณ์ จนกระทัง่เม่ือปี ค.ศ. 1988 องคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนให้เขตเมืองเก่าของซาลามงักาเป็น
มรดกโลก และในปี ค.ศ. 2002 ก็ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมืองหลวงดา้นวฒันธรรมของยโุรปร่วมกบัเมืองบรูจส์
ของเบลเยยีม น าท่านถ่ายรูปกบั มหาวหิารซาลามังกา ท่ีอยูใ่นเขตเมืองเก่าเป็นส่วนหน่ึงของอาคารประวติัศาสตร์
ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก มหาวหิารในเมืองท่ีส าคญัมี 2 แห่งคือ มหาวิหารเก่าสร้างเม่ือศตวรรษท่ี 



12 ดว้ยรูปแบบศิลปะโรมนั และมหาวหิารใหม่ สร้างเม่ือศตวรรษท่ี 16 เป็นศิลปะแบบโกธิคท่ีดูทนัสมยัข้ึน ใช้
เวลาก่อสร้างนานกวา่ 200 ปีจึงแลว้เสร็จ ถ่ายรูปท่ีระลึกกบั บ้านหอย (HOUSE OF SHELL) ตั้งอยูร่ะหวา่ง
พลาซา มายอร์กบัมหาวหิารใหม่ ตึกน้ีมีช่ือตามเปลือกหอยท่ีประดบับนก าแพงดา้นนอก หอยท่ีใชป้ระดบัน้ีเป็น
ตราประทบัของเจา้ของเก่าคืออศัวินซานติอาโก และท่ีน่ีก็คือบา้นของอศัวินผูน้ี้ สร้างข้ึนตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 15 
ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นหอสมุดสาธารณะ ซ่ึงวา่ไปก็น่าจะเป็นหอสมุดท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก อิสระใหท้่าน
เดินเล่นชมเมืองหรือชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
 
 
 
 

 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 4) 
บ่าย ออกเดินทางสู่ ปอร์โต้ (Porto) (ประมาณ 350 กม.) เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองในโปรตุเกส และเป็นหน่ึงในเมือง

ศูนยก์ลางเก่าแก่ของยโุรป ตั้งอยูใ่นภาคเหนือของโปรตุเกสท่ีปากของแม่น ้าดูวโ์ร (Duero Hisz) เป็นเมืองท่าท่ีมี
ช่ือในดา้นไวน์ปอร์โต ้ ซ่ึงเป็นแหล่งน ้าเมาชั้นดีของคนท่ีรักในการด่ืม เพราะมีCaveไวน์ของแต่ละแบรนด์
กระจายไปทัว่ ดว้ยปัจจยัเหล่าน้ีปอร์โตจึ้งไดถู้กข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 
1996 เมืองน้ีแบ่งการท่องเท่ียวเป็นสามส่วนใหญ่ๆ  คือ โซนชายฝ่ังทะเล ซ่ึงสร้างช่ือตอนหนา้ร้อนใหก้บัเมืองน้ี
ไดอ้ยา่งดี โซนเมืองเก่า ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโบสถเ์ก่า, สถานีรถไฟเก่าแก่, ตลาดดั้งเดิมและตึกรามบา้นช่องท่ีบอกถึง
ความเก่าไดอ้ยา่งดี และส าหรับโซนน้ีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัและเป็นท่ีท่ีโรแมนติกมากคือท่ีริมแม่น ้าท่ีช่ือวา่ 
The Ribeira ซ่ึงมีทิวทศัน์ทั้งในกลางคืนและกลางวนั ส่วนโซนท่ีสามท่ีมีแม่น ้าดูวโ์รผา่นกลาง คือ โซนเมืองใหม่ 
หรือ ย่าน Vila Nova de Gala โซนน้ีจะเป็นโซนท่ีส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีชอบในการด่ืม เพราะเป็นแหล่งผลิต
ไวน์ปอร์โตข้องทุกยีห่้อแลว้แต่เลือกสรรกนัไป ซ่ึงสองยา่นน้ีถูกเช่ือมดว้ยสะพานเหล็กท่ีสูงเฉียดฟ้า และ
แขง็แกร่งซ่ึงคนท่ีสร้างสะพานแห่งน้ีมีช่ือวา่GustaveEiffelเป็นคนเดียวท่ีสร้างหอไอเฟลในปารีส  
 
 

 
 
 

ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี5) (อาหารพืน้เมือง)  
 พกัคา้งคืน ณ HOTEL HOLIDAY INN PORTO GAIA หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 2 ) 
 

วนัทีส่ี่ ล่องเรือแม่น า้ดูว์โร – จัตุรัสอเลยีโดส – ปอร์โต้ – แหลมโรก้า – ลสิบอน (โปรตุเกส) 
เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี6) 
 จากนั้นน าท่านลงเรือ ล่องชมความงามสองฟากฝ่ังแม่น า้ดูว์โร ผา่นชม Cais da Ribeira เรือขนไวน์โบราณ 

Rabelos ท่ีจอดเรียงรายใหช่ื้นชมความเป็นมาของเมืองน้ีและแม่น ้าดูวโ์ร  สถานท่ีแห่งน้ีเคยเป็นสถานท่ีท่ีรุ่งเรือง
มากในสมยัท่ีเป็นท่าเรือโบราณและตลาดคา้ขายมาตั้งแต่สองสามร้อยปีก่อน บริเวณน้ีจึงไดรั้บข้ึนทะเบียนเป็น



มรดก จากนั้นน าท่านชมความงามของ เมืองมรดกโลกปอร์โต้ โดยเร่ิมจาก ย่านจัตุรัสอเลยีโดส หรือ (Praça dos 
Liberdade) เป็นจตุัรัสใจกลางเมืองปอร์โต ้ท่ีประกอบดว้ยอาคารสวยงามท่ีเป็นท่ีท าการของธนาคารและโรงแรม 
และศาลาวา่การเมือง (City Hall) จตุัรัสแห่งน้ีเป็นจตุัรัสขนาดใหญ่ และเป็นแหล่งรวมอาคารสถาปัตยกรรม
เก่าแก่ของปอร์โต ้ อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูปบริเวณจตุัรัสอเลียโดสแห่งน้ี จากนั้นน าท่านชม สถานีรถไฟ Sao 
Bento ซ่ึงเป็นอาคารสถานีรถไฟโบราณ ภายในมีการตกแต่งดว้ยกระเบ้ืองเขียนสีและลวดลายสีน ้าเงินบอกเล่า
เร่ืองราวของชาวโปรตุเกสสวยงามมาก จากนั้นแวะถ่ายรูปกบัโบสถห์ลกัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง โบสถ์ Se 
Catedral อายกุวา่พนัปี โบสถแ์ห่งน้ีเป็นท่ีจดังานอภิเษกสมรสของกษตัริย ์ Joao ท่ี 1 บิดาของเจา้ชายเฮนร่ี ผู ้
บุกเบิกการเดินเรืออนัยิง่ใหญ่ของโปรตุเกสเพื่อออกแสวงดินแดนใหม่ จนโปรตุเกสมีอาณานิคมมากมายทัว่ โลก 
และโปรตุเกสคือประเทศตะวนัตกประเทศแรกท่ีมาติดต่อกบัไทยในปี พ.ศ. 2054 โบสถแ์ห่งน้ีสร้างอยูบ่นเนินท่ี
สามารถมองเห็นทิวทศัน์ของเมืองและแม่น ้า  ดูวโ์ร เป็นจุดชมววิท่ีสวยอีกจุดใหท้่านเก็บภาพประทบัใจ  จากนั้น
น าท่านสู่ ย่าน Shopping Street หลกัของเมืองท่ีถนน Santa Catarina มีเวลาใหท้่านเลือกซ้ือของฝากของท่ี
ระลึกกนัตามอธัยาศยั  
 
 
 
 
 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี7) 
บ่าย ออกเดินทางสู่ แหลมโรก้า (Capo Da Roca) (ประมาณ 352 กม.) จุดตะวนัตกสุดของโปรตุเกสและของทวปี

ยโุรป ตั้งอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติซินทรา ห่างจากลิสบอนเมืองหลวงประมาณ 45 กม. ตวัแหลมจะยื่นออกไป
ทางตะวนัตกสู่มหาสมุทรแอตแลนติก ซ่ึงบริเวณน้ีจะเป็นชะง่อนผาสูงประมาณ 100 เมตรเกิดจากการกดัเซาะ
ของน ้าทะเลซ่ึงท าใหเ้กิดคล่ืนขนาดใหญ่สูงกวา่ 30 เมตร และถือไดว้า่ใหญ่ท่ีสุดในโลกก็วา่ได ้จากตรงน้ีท่านจะ
ไดช้มความงามของมหาสมุทรแอตแลนติกอนัยิง่ใหญ่ไพศาลเป็นภาพท่ีงดงามยิง่นกั สมควรแก่เวลาน าคณะ
เดินทางไปยงั กรุงลสิบอน (ประมาณ 41 กม.)  เมืองหลวงเก่าแก่มีประวติัยาวนานกวา่ 800 ปี ของประเทศ
โปรตุเกส เมืองท่ีไดรั้บการบูรณะข้ึนมาใหม่จากเหตุการณ์แผน่ดินไหว ตั้งอยูใ่นทวปียโุรปตอนใตบ้นคาบสมุทร
ไอบีเรีย  
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี8) 
 พกัคา้งคืน ณ HOTEL HOLIDAY INN LISBON - CONTINENTAL หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 3) 
 



วนัทีห้่า กรุงลสิบอน – หอคอยเบเลม็ – อนุสาวรีดิสคัฟเวอรร่ี – บาราจอร์ท (สเปน) 
เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี9) 
 น าคณะเท่ียวชม กรุงลิสบอน ผ่านชมอดีตพระราชวงัหลวง อายุเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 ผสมผสานระหว่าง

สถาปัตยกรรมโกธิกและมวัร์อย่างสวยงาม ปัจจุบนัเป็นท่ีพ  านกัอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดี ชมเมือง
วิหารเจอโรนิโม ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่วาสโก ดากามา และการเดินทางสู่อินเดียเป็นผลส าเร็จ ในปี ค.ศ. 
1498 จดัเป็นผลงานอนัเยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมท่ีเรียกกนัว่ามานูเอลไลน์ (MANUELINE) ใช้เวลา
ก่อสร้างทั้งส้ิน 70 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ และไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยูเนสโกว้่าเป็น WORLD HERITAGE 
SITE ภายในประกอบไปดว้ยอาคารส าคญัต่างๆ แลว้ไปชม หอคอยเบเล็ม (BELEM TOWER) เดิมสร้างไวก้ลาง
น ้าเพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเขา้ออก และเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเดินเรือออกไปส ารวจและคน้พบ
โลกของวาสโก ดากามา และนกัเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกตวัอย่างหน่ึงของสถาปัตยกรรมมานูเอลไลน์ท่ี
สวยงาม บนัทึกภาพกบั อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอร่ี สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่งการ
ส้ินพระชนมข์องเจา้ชายเฮนร่ี เดอะเนวเิกเตอร์ และยกยอ่งนกัเดินเรือส ารวจรอบโลก เชิญท่านลองชิมขนมทาร์ต
คสัตาร์ด (NATA DE PASTEIS) ในร้านขนมเก่าแก่ท่ีใหบ้ริการมากวา่ร้อยปี แวะชิมขนมโปรตุเกสตน้ต ารับของ
ขนมไทย อาทิ ทองหยอด ท่ีมีตน้ต ารับแทอ้ยูท่ี่โปรตุเกสและเขา้ไปเผยแพร่ในกรุงศรีอยุธยาโดยท่านทา้วทองกีบ
มา้ จากนั้นน าชม สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในยุโรป ซ่ึงสะพานน้ีมีช่ือว่า PONTE 25 ABRIL (ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 25 
APRIL ปี 1974 ไดเ้กิดการปฏิวติัเปล่ียนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตย)  

  
 
 
 
 
กลางวนั    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี10) 
 น าคณะเดินทางสู่ บาดาจอซ (ประมาณ 219 กม.) เมืองหลวงของแควน้เอก็ซ์เรามาดูราทางตอนใต ้ ห่างจาก

ชายแดนประเทศโปรตุเกสเพียง 6กิโลเมตร เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของแควน้ และมีความโดดเด่นในดา้น
สถาปัตยกรรมท่ีพวกมวัร์ทิ้งไวใ้หค้นรุ่นหลงั ภาพของเมืองท่ีมีปราสาทอลักาซาบาบนเนินเขาโอรินาเซเหนือ
แม่น ้ากวัเดียน่าเป็นฉาก ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นอาหรับไดอ้ยา่งชดัเจน 

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี11)  
 พกัคา้งคืน ณ AC BARAJOZ BY MARRIOTT หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 4)  

 

วนัทีห่ก บาราจอซ – โตเลโด้ – มหาวหิารโตเลโด้ – มาดริด (สเปน) 
เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี12) 
 น าคณะเดินทางต่อไปยงั โตเลโด้ (ประมาณ 367 กม.) เมืองประวติัศาสตร์ซ่ึงมีความหมายวา่ “เมืองป้อมน้อย” ใน

อดีตเป็นเมืองหลวงเก่าของสเปน และเคยถูกชาวโรมนัเขา้ยึดครองเมืองเม่ือ 2,200 ปีมาแลว้ ปัจจุบนัอารยะธรรม
ของชนต่างชาติคร้ังก่อนยงัคงฝังแน่นคละกนัอยู่ในชีวิตประจ าวนัของชาวเมือง ลกัษณะผงัเมืองโตเลโดเ้ป็น
เอกลกัษณ์ท่ีน่าช่ืนชมท่ีสุดของการจดัสร้างเมืองโบราณอนัสมบูรณ์แบบ ตวัเมืองรายลอ้มด้วยเนินเขามากมาย 
ประดุจก าแพงธรรมชาติดว้ยหุบผา 3 แห่งโดยมีแม่น ้ าทาโคเป็นเส้นทางคมนาคม นอกจากน้ีเมืองโตเลโดเ้ป็นใจ
กลางของประวติัศาสตร์และวฒันธรรม และไดรั้บรองจากยเูนสโกป้ระกาศใหเ้มืองโตเลโดเ้ป็นเมืองมรดกโลก  



 
 
 
 
 
กลางวนั    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี13) 
บ่าย น าคณะเท่ียวชม นครโตเลโด้ ซ่ึงเป็นนครท่ีคงความงดงามและความเป็นมาในฐานะเมืองเก่าอนัเปรียบเป็น

อนุสรณ์แห่งประวติัศาสตร์ ยงัคงไดรั้บการยอมรับและบนัทึกเอาไวโ้ดยองคก์ารสหประชาชาติวา่เป็น “เมือง
มรดกโลก” จากนั้นน าคณะเขา้ชม มหาวหิารแห่งโตเลโด้ มหาวหิารท่ีใหญ่ท่ีสุดในสเปน เร่ิมสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 
1227 อนัเป็นสมยัท่ีศิลปะแบบโกธิคก าลงัแพร่หลายอยูใ่นยโุรป และเสร็จส้ินสมบูรณ์เม่ือปี ค.ศ. 1493 ถือเป็น
มหาวหิารสไตส์โกธิคท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึง และเป็นศูนยก์ลางแห่งศาสนาคริสตใ์นประเทศสเปนอีกดว้ย ชม
หอ้งเก็บสมบติัของบิช็อบแห่งโตเลโดท่ี้เตม็ไปดว้ยมงกุฎและคฑาเพชร น าคณะเดินลดัเลาะตามตึกรามบา้นช่อง
เก่าแก่สมยัโรมนั ท่านจะประทบัใจกบัความงดงามและความเก่าแก่ของโตเลโด ้ ซ่ึงเหมือนกบัพิพิธภณัฑท์ั้งเมือง 
น าชมโรงงานผลิตเคร่ืองถมของสเปนดามาสกิโน่ท่ีสวยงามดว้ยการน าทองและเงินมาตีเป็นเส้น และตอกลงบน
โลหะสีด าเป็นงานฝีมือท่ีมีช่ือเสียงของโตเลโดม้าชา้นาน เดินทางสู่ กรุงแมดดริด (ประมาณ 73 กม.)  เมืองหลวง
ของประเทศสเปนมหานครอนัทนัสมยัล ้ายคุ ท่ีซ่ึงกษตัริยฟิ์ลลิปท่ี 2ไดท้รงยา้ยท่ีประทบัจากเมืองโตเลโดม้าไว้
ท่ีน่ี และประกาศใหแ้มดดริดข้ึนเป็นเมืองหลวงใหม่ของพระองค ์จากนั้นระหวา่งปี ค.ศ. 1601-1607 เม่ือพระเจา้
ฟิลลิปท่ี 3 ไดย้า้ยไปท่ีเมืองวลัลาโดลิด แมดดริดก็ไดค้วามเป็นเมืองหลวงสืบมาจนถึงบดัน้ี และไดช่ื้อวา่เป็น
เมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลกและสูงสุดแห่งหน่ึงในยโุรป น าคณะเท่ียวชมเมืองเก่าแก่นบัพนัปีตั้งอยูใ่จ
กลางแหลมไอบีเรียนเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  
 
 

 
 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมือง (ม้ือท่ี14)  เมนูข้าวผดัสเปนอนัเลือ่งช่ือของสเปน  

 พกัคา้งคืน ณ AYRE GRAN COLON HOTEL หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 5) 
 

วนัทีเ่จ็ด สนามกฬีาซานเตียโก เบร์นาเบว – พลาซาร์มายอร์ – ปูเอต้าเดซอล – มาดริด – กรุงเทพฯ  
เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่5) 
 น าท่านคณะ ถ่ายรูปด้านหน้าสนามกฬีาซานเตียโก เบร์นาเบว เป็นสนามฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียงในกรุงมาดริดของ

ประเทศสเปน เป็นสนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอลเรอลัมาดริด เร่ิมเปิดใชส้นามเม่ือ วนัท่ี 27 ตุลาคม ค.ศ. 
1944 เดิมมีช่ือวา่เอสตาดีโอชามาร์ติน (Estadio Chamartín) ตามช่ือของสนามเดิมของสโมสร เปิดใชส้นามอยา่ง
เป็นทางการในเดือนธนัวาคม 1947  เรอลัมาดริดไดป้ระกาศใชช่ื้อท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัคือ เอสตาดีโอซานเตียโก 
เบร์นาเบว เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 1955 เพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานสโมสรคือ ซานเตียโก เบร์นาเบว เยสเต น าคณะ
เท่ียวชมสถานท่ีส าคญัๆ ในกรุงแมดริด เร่ิมตน้จาก ปลาซา เดอ เอส ปันญา  อนุสาวรียเ์ซอร์แวนเตส กวเีอกชาว
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สเปนท่ีตั้งอยูเ่หนืออนุสาวรียด์อนกิโฮเตแ้ละซนัโซปันซาในสวนสาธารณะปลาซ่า มายอร์จตุัรัสหลวง ศูนยก์ลาง
เมืองอนัเก่าแก่ ถูกสถาปนาข้ึนในปี ค.ศ. 1620 จากนั้นน าคณะชมยา่นเมืองเก่า พลาซ่าร์ มายอร์ เป็นจตุรัสใหญ่
ใจกลางเมืองเก่าอดีตใชป้ระกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นท่ีประกอบพิธีราชาภิเษกและงานฉลองพิธีส าคญั ๆ 
เป็นท่ีประลองฝีมือของบรรดาอศัวนิ และเคยเป็นแหล่งสู้รบอยา่งดุเดือดระหวา่งทหารของนโปเลียนกบัชาว
สเปน ปัจจุบนัยงัคงมีบรรยากาศ และความงามสมยัศตวรรษท่ี 1 น าท่านเขา้สู่ ย่าน ปูเอต้า เดล ซอล หรือ ประตู
พระอาทติย์ จตุัรัสใจกลางเมือง ซ่ึงนอกจากจะเป็นจุดนบักิโลเมตรแรกของสเปนแลว้ ยงัเป็นศูนยก์ลางรถไฟใต้
ดินและรถเมลทุ์กสาย และยงัเป็นจุดตดัของถนนสายส าคญัของเมืองท่ีหนาแน่นดว้ยร้านคา้มากมาย และ
หา้งสรรพสินคา้ใหญ่อีกดว้ย ถ่ายรูปคู่กบั อนุสาวรีย์หมีกบัต้นมาโดรนา สัญลกัษณ์ของเมือง จากนั้นอิสระให้
ท่านเดินเท่ียว WALKING STREET  ถึงเวลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่ สนามบินบาราคัส-แมดริด น าท่านท า
รายการTAXREFUNDพร้อมกบัเช็คอิน 
 
 
 
 
 

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

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

ขอบคุณท่านทีใ่ช้บริการ 

 

 สเปน – โปรตุเกส 8 วนั 
โดย QATAR AIRWAYS 

อตัราค่าบริการ 
ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งคู่) 
พกัเด่ียว 

จ่ายเพิ่ม 

วนัที ่10 – 17 ต.ค. (วนัหยดุชดเชย)  59,900 11,000 

วนัที ่ 17 – 24 ต.ค. (วนัปิยมหาราช) 59,900 11,000 

วนัที ่14 – 21 พ.ย. 58,900 11,000 

วนัที ่5 – 12 ธ.ค. (วนัพ่อแห่งชาติ + วนัรัฐธรรมนูญ)  59,900 11,000 

วนัที ่12 – 19 ธ.ค. 59,900 11,000 

วนัที ่16 – 23 ม.ค. 58,900 11,000 



วนัที ่6 – 13 ก.พ.   58,900 11,000 

วนัที ่20 – 27 ก.พ. (วนัมาฆบูชา) 58,900 11,000 

วนัที ่6 – 13 ม.ีค.  58,900 11,000 

วนัที ่20 – 27 ม.ีค. 58,900 11,000 
 

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีน า้มันและภาษีสนามบินเพิม่เติม ** 
 ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึน้ไป เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

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

ส าหรับท่านทีเ่ป็นมุสลมิ ,  ทานมังสวรัิติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนื้อ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  
 
* ในกรณเีลือ่นการเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนท าการยืน่วซ่ีา ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายใน
การเล่ือนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมทีอ่ยู่ต่อ  
อตัรานีร้วม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวนัเดินทางไปและกลบัพร้อมคณะ (น ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 

กิโลกรัม / กระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 

2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 

12 ช่ัวโมง/วนั) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  

5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มี
เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในภูมิประเทศทีม่ีอากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเท่าตัว หากวันเข้า
พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท าให้ต้องมีการเปลีย่นย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะ
ค านึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวยโุรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยืน่วซ่ีาให้ ไม่ว่าวซ่ีาจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 
10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ เท่านั้น ท่านใดต้องการซ้ือประกันสุขภาพเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัท
ทวัร์ 

 
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 2 ช้ิน (ระเบียบของสายการบิน)  
5)  ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ 16 ยูโรต่อท่าน 
6)  ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรป (ท่านละ 12 ยูโร) 
***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทวัร์*** 
 
เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหน้าอยา่งนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาส / 
เทศกาลปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์  มัดจ าท่านละ 40,000 บาท 

 ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทหีรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนัไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะน้ันจะถือว่า
ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ30,000
บาท) ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาส / เทศกาลปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์  มัดจ าท่านละ 40,000 บาท 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินการท่ีไดช้ าระไปแลว้จ านวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

 ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง
สถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจาก
ทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

 ในการยื่นวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรน
ลายนิว้มือ โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่าน
ท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาทีท่่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่าธรรมเนียมวซ่ีา ค่าด าเนินการและ ค่าบริการ  4,500 บาท 
- ค่าตั๋วเคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วันยืน่วซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตั๋ว
เคร่ืองบินถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืน
ได ้ 
- ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้ และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% 
ในทนัที  



หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน 

 ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิม่เติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่
น่าเช่ือถือ / มีการปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตก าหนด (มาสาย) / ไม่รับ
โทรศัพท์สถานทูต / การใช้ค าพูดไม่สุภาพกับสถานทูต และส่งผลท าให้วีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากสถาน
ฑูต ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืเงินให้ท่าน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้าย
ในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 
100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 
 

หมายเหตุ   
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถ
ติด  ท าใหไ้ม่สามารถกิน-เท่ียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่
คืนค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวสิัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด 
ๆ ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสม
โดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสาย
การบิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนท าให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย 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 ต้องมีหน้าว่างเหลอื
ส าหรับประทบัวซ่ีาอย่างน้อย 2 หน้า 

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



3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร/ ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณี
อ่ืน 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 และ
ใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว (พอ่และเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่ 
มารดายนิยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่ 
บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  (พอ่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.4 กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบส าเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม่) 
7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 
เช่น ส าเนาใบหย่า พร้อมทั้งบนัทึกการหย่าซ่ึงแสดงว่าเป็นผูรั้บผิดชอบเด็ก เด็กอยู่ในความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น ใบปกครองบุตร (ปค.14) จากทางอ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น)  , 
หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูท่ี้เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

8. หลกัฐานการท างาน  
8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ(ส าเนาอายไุม่เกิน 3 เดือน) 
8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้(ส าเนา) 
8.3 กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุช่ือ-นามสกุล , ต  าแหน่ง , วนั/เดือน/ปีท่ีเร่ิม
ท างาน , เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทั เบอร์โทร และตราประทบับริษทัดว้ย จดหมายรับรองการท างานให้
ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง พมิพ์เป็น
ภาษาองักฤษเท่าน้ัน (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน) 

8.4 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY 
CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน (ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่าน
นั้น หา้มใส่ปีเป็น พ.ศ.) (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน)  
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา พมิพ์เป็น
ภาษาองักฤษเท่าน้ัน (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน) / พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา   

8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ท าธุรกิจส่วนตวั, ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย
สถานท่ีท างานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ    

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน)  



9.1  สเตทเมนท ์(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน ซ่ึงออกโดยธนาคาร ขอสเตทเมน้ช่ือ-นามสกุลเป็นภาษาไทย พร้อมตรา
ประทบัจากธนาคาร น าเล่มจริงมาแสดงวนัทีย่ื่นวซ่ีา 
 กรณีเงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยืน่วซ่ีา 1 ท่าน และ ตอ้ง

มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ หา้มท าการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วซ่ีาเด็ดขาด!!) 
 ก่อนยืน่วซ่ีา 7 วนั  รบกวนปรับสมุดบญัชี ใหมี้ยอดล่าสุด 7 วนั ก่อนถึงวนัยื่นวซ่ีา  และส าเนาหนา้ท่ีปรับสมุด + หนา้

แรกท่ีมีช่ือบญัชี น ามายืน่เพิ่มเติมในวนัท่ียืน่วซ่ีา  หากน าสมุดไปปรับแลว้ไม่มียอด รบกวนน าเงินเขา้ หรือ น าเงิน
ออก เผื่อจะไดมี้ยอดในการปรับสมุด  

9.2 ขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  (ขอเป็นภาษาองักฤษ) ตอ้งมีอายไุม่เกิน 15 วนั 
นบัจากวนัท่ีไดคิ้วยื่นวซ่ีา พร้อมทั้งตอ้งระบุ จ  านวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสือรับรองดว้ย เช่นท่านไดคิ้วยืน่วซ่ีาวนัท่ี 18 
กนัยายน หนงัสือรับรองการเงินจากทางธนาคารท่ีใชใ้นการยืน่วซ่ีา ตอ้งออกให ้ ณ วนัท่ี 4 กนัยายน หรือ หลงัจากนั้น
เท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) โดยไม่ตอ้งระบุ
วนั และประเทศท่ีเดินทาง (ช่ือในหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตอ้งถูกตอ้งและ
ตรงตามหนา้พาสปอร์ต วนัท่ีขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคารให้น าส าเนาหนา้พาสปอร์ตไปดว้ย เพื่อไม่ให้
ผดิพลาดในการออกเอกสาร)  

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

10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น – หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง
ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี 
ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย, ลุง, ป้า, นา้, อา ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายให้หลาน
ได)้ 

** 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 70ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พื่อเป็นเอกสารประกอบการยืน่วซ่ีา 
12. กรณีผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีา ณ ประเทศท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู ่ 
 
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวซ่ีาท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัท าข้ึนจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 
 

วนัทีม่ายืน่วซ่ีากรุณาน าสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงมาด้วย (กรณมีเีล่มต่อจากสมุดเดิมรบกวนน าเล่มเก่ามาด้วย) 
เอกสารทุกอย่างทีเ่ป็นส าเนา เช่น ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ , สูติบัตร , น าตัวจริง
มาวนัทีย่ืน่วซ่ีาด้วย 



 

***** ส าหรับคนที่จะใช้เล่มไปทีอ่ืน่ก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดงึเล่มไม่ว่ากรณใีด ๆ ***** 

 
กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 
1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น 
2. การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอ่ืนใดในหนงัสือเดินทาง ถือวา่ “ หนงัสือเดินทางช ารุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศ
ต่างๆ หรือถูก Blacklist หา้มเขา้ประเทศนั้นอีก 
 

 

 

 

 


