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ก ำหนดกำรเดนิทำง : เดอืนพฤษภำคม - สิงหำคม 2561 

WONDERFUL EUROPE 
โปรตุเกส – สเปน  10 วนั 7 คนื 

(โกอมิบรำ ปอร์โต้ ซำลำมังกำ บำร์เซโลน่ำ) 
 

 ชมเมืองลสิบอน เมอืงหลวงของโปรตุเกส ทีม่คีวำมสวยงำมเเละมกีำรผสมผสำนทีเ่เสนจะลงตัวของสถำปัตยกรรมทั้ง
จำกยุคใหม่เเละเก่ำทีว่่ำกนัว่ำสวยงำมเเละอนัทรงเสน่ห์ 

 เดินทำงสุดขอบโลกของยุโรป ที.่..แหลมโรก้ำ จุดตะวนัตกสุดของทวปียุโรป ทีจ่รดมหำสมุทรแอตแลนติค 

 เทีย่วเมอืงไวน์ช่ือดัง เมอืงปอร์โต้ อกีเมอืงทีเ่ก่ำแก่ของยุโรปตั้งแต่สมยัยุคโรมนั ตัวเมอืงเก่ำได้ถูกจดช่ือเป็นมรดกโลก
จำก UNESCO ในปี 1996 

 เทีย่วชมจุดไฮไลท์กรุงมำดริด สัมผสัเเดนกระทงิดุอย่ำงใกล้ชิด เข้ำชม พระรำชวงัหลวงเเห่งกรุงมำดริด ทีม่คีวำม
สวยงำม เก่ำเเก่ด้วยสถำปัตยกรรมสมยัใหม่ทีด่ัดแปลงมำจำกกรีก-โรมนั 

 บำร์เซโลน่ำ เมอืงแห่งสถำปัตยกรรมของสเปน เยอืนโบสถ์ทีม่คีวำมสูงโดดเด่นมำกทีสุ่ดของเมอืงทีช่ื่อว่ำ “ซำกำด้ำ 
แฟมเีลยี เดินเล่น ถนน ลำลมับรำ สองข้ำงถนนเต็มไปด้วยร้ำนขำยของทีร่ะลกึ แวะเทีย่วชมสนำมฟุตบอลคมัป์นู 
ของสโมสรบำร์เซโลน่ำ  ***พร้อมชิมอำหำรท้องถิ่น หมูหัน และข้ำวผดัสเปน 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

59,900.- 
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วนัแรก  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ

22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศประตู 9 เคำน์เตอร์ T สำยกำรบิน
เอมเิรสต์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

วนัที่สอง กรุงเทพฯ – ดูไบ – ลสิบอน 

01.15 น.  ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสำยกำรบินเอมเิรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385 
***คณะเดนิทำงตั้งแต่วนัที่ 2 ก.ค. 61 เป็นต้นไป ออกเดนิทำง เวลำ 01.35น. และถึงดูไบ เวลำ 04.45น.***  

04.45 น. เดินทางถึง สนำมบินดูไบ แวะรอเปลีย่นเคร่ือง 
07.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงลสิบอน โดยสำยกำรบินเอมเิรตส์ เที่ยวบิน EK 191 
12.35 น. เดินทางถึง สนำมบินลิสบอน ประเทศโปรตุเกส (Portugal) (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง และจะ

เปล่ียนเป็น 7 ชัว่โมงในวนัท่ี 29 ตุลาคม 2561) ผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านถ่ายภาพ
กบั อนุสำวรีย์ดสิคัฟเวอร่ี สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1960 เพ่ือฉลองการครบ 500 ปี แห่งการส้ินพระชนมข์องเจา้ชาย
เฮนร่ี เดอะเนวิเกเตอร์  แวะถ่ายรูปกับ หอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดิมสร้างไวก้ลางน ้ าเพ่ือเป็นป้อม
รักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเขา้ออก เป็นจุดเร่ิมตน้ของการเดินเรือออกไปส ารวจ และคน้พบโลกของ วาสโก 
ดากามา นกัเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกหน่ึงสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ท่ีสวยงาม น าเขา้ชม มหำวิหำร
เจอโร นิโม (Jeronimos Monastry) ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแก่ วาสโกดากามา ท่ีเดินทางสู่อินเดียเป็นผลส าเร็จ 
ในปี ค.ศ.1498 จดัเป็นผลงานอนัเยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมท่ีเรียกกนัว่ามานูเอลไลน์ (Manueline) ใช้
เวลาก่อสร้างทั้งส้ินถึง 70 ปี จึงแลว้เสร็จสมบูรณ์ และไดรั้บการรับรองจากองค์การยูเนสโกว้่าให้เป็นมรดก
โลก (UNESCO World Heritage) 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี 
 เข้ำสู่ทีพ่กั โรงแรม  VIP EXECUTIVE ART’S หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่สำม ลสิบอน – แหลมโรกำ – ซินทรำ – ฟำตมิำ – โกอมิบรำ 

 เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินทางชม แหลมโรกำ (Capo Da Roca) จุดท่ีเป็นปลายด้านตะวนัตกสุดของทวีปยุโรป ซ่ึงท่าน
สามารถซ้ือใบประกาศนียบตัร (Certificate) เป็นท่ีระลึกในการมาเยือน ณ ท่ีแห่งน้ี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
เมืองซินทรำ (Sintra) อีกหน่ึงเมืองตากอากาศยอดนิยมของนกัท่องเท่ียว เป็นท่ีตั้งของพระราชวงัท่ีสวยงามท่ี
ไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกใ้ห้เป็นมรดกโลก ความร่มร่ืนของเขตอุทยานเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจใน
วนัหยุดของชาวเมือง เป็นอีกเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีค่อนขา้งมีความโดดเด่นของแควน้แกรนด์ลิสบอน 
ประเทศโปรตุเกส   

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมอืง 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟำติมำ (Fatima) ซึงเป็นอีกเมืองหน่ึงท่ีมีความส าคญัของคริสตศ์าสนิกชน น าท่านเขา้

ชม โบสถ์แม่พระฟำติมำ (The Lady of Fatima Basilica) ซ่ึงเป็นโบสถ์โรมนัคาทอลิก ก่อสร้างในปี 1928 – 
1953 ชมรูปป้ันพระแม่มารี ท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นหน่ึงในหลายเสน้ทางของคริสตศ์าสนิกชนในการแสวง
บุญ ท่ีมีความเช่ือว่าพระแม่มารีได้เคยปรากฏตัวให้เด็กน้อย 3 คนได้เห็นเป็นคร้ังแรกท่ีแอบหลบภัย
สงครามโลกคร้ังท่ี 1 และไดบ้อกกบัเด็กทั้ งสามคนถึงเหตุผลท่ีพระองค์ลงมาจากสวรรค์ เพ่ือให้ลูเซีย ได้
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บนัทึกไวถึ้งค าท านายและค าสอนของพระแม่มารี ซ่ึงเหตุการณ์ต่างๆท่ีลูเซียไดบ้นัทึกไวก้ล็ว้นเป็นความจริงท่ี
ปรากฏข้ึนมาภายหลงั น าท่านเดินทางสู่ เมืองโกอิมบรำ (Coimbra) อีกเมืองหน่ึงท่ีส าคญัของโปรตุเกส ตั้งอยู่
บนเนินเขาเหนือแม่น ้ามอนเดโก (Mondego) ซ่ึงสมยัถูกปกครองโดยอาณาจกัรโรมนัไดรั้บการเรียกขานวา่ เอ
มีเนียม และไดถู้กยึดครองโดยชาวแขกมวัร์ ในปี ค.ศ.711 และเป็นเมืองท่ีเช่ือมการคา้ระหว่างชาวคริสตท์าง
เหนือและชาวมุสลิมทางใต ้จนในปี ค.ศ.1064 กษตัริยเ์ฟอร์ดินัลท่ี 1 แห่งลีออน ไดร้บชนะแขกมวัร์และ
ปลดปล่อยเมืองโกอิมบรา น าชม มหำวิทยำลัยโกอิมบรำ (Coimbra University) ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ก่อตั้งในปี ค.ศ.1290 แต่กถ็กูเปล่ียนเป็นพระราชวงัหลวง (Coimbra Royal Palace) โดย
กษตัริย ์คิงส์จอห์นท่ี 3 ในปี ค.ศ.1537 ซ่ึงยงัคงศิลปะสไตลบ์าร็อคท่ีสวยงาม   

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมอืง 
 เข้ำสู่ที่พกั โรงแรม TRYP COIMBRA หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่ส่ี  โกอมิบรำ – ปอร์โต้ – ซำลำมงักำ    

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมอืงปอร์โต้ (Porto) ทางเหนือของประเทศโปรตุเกส เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงถึง “ไวน์ปอร์โต”้ 
ซ่ึงเป็นแหล่งไวนช์ั้นดีของคนท่ีมีรสนิยมในการด่ืมไวน์ และเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองและตั้งอยู่ริมแม่น ้า
โดรู และเมืองน้ียงัไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยเูนสโก ้ในปี ค.ศ.1996 อีกดว้ย น าท่านชมเมือง
มรดกโลกปอร์โต ้ชมย่าน จัตุรัสกลำงเมือง (Praça dos Liberdade) ประกอบดว้ยอาคารสวยงามท่ีเป็นท่ีท าการ
ของธนาคารและโรงแรม และศาลาว่าการเมือง ชมสถำนีรถไฟ São Bento ซ่ึงภายในมีการตกแต่งด้วย
กระเบ้ืองเขียนสีท่ีมีลวดลายสีน ้ าเงิน ท่ีเล่าเร่ืองราวของชาวโปรตุเกส แวะถ่ายรูปกบัโบสถ์ Sé de Porto ท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดของเมือง อายุกว่าพนัปี โบสถ์แห่งน้ีเป็นท่ีจดังานอภิเษกสมรสของกษตัริย ์João ท่ี 1 บิดาของ
เจา้ชายเฮนร่ี ผูบุ้กเบิกการเดินเรืออนัยิ่งใหญ่ของโปรตุเกส สร้างอยูบ่นเนินท่ีสามารถมองเห็นทิวทศันข์องเมือง 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรจนี  
บ่ำย น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่เมืองซำลำมังกำ (Salamanca) ในแควน้คาสตีลและเลออน ทางภาคตะวนัตก

ของประเทศสเปน (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง และจะเปล่ียนเป็น 6 ชัว่โมงในวนัท่ี 29 ตุลาคม 
2560) ตั้งอยู่บนท่ีราบสูงริมแม่น ้ าตอร์เมส เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัเน่ืองจากเป็นศูนยก์ลางของการคา้ขายใน
สมยัโรมนัเรืองอ านาจ ปัจจุบนัเมืองน้ีไดรั้บข้ึนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ้ในปี ค.ศ. 1988 น าท่านสู่ พลำซ่ำ 
มำยอร์ (La Plaza Mayor) ศูนยก์ลางของเมืองท่ีสร้างโดยศิลปะสไตลบ์าร็อค ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของความร ่ารวย
ในยคุศตวรรษท่ี 16 -18 อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี 
 เข้ำสู่ที่พกั โรงแรม GRAND CORONA SOL หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่ห้ำ  ซำลำมงักำ – เซอโกเบีย – มำดริด – พระรำชวงัหลวง     

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองท่องเท่ียวอีกเมืองหน่ึงของสเปน องค์การ UNESCO ยงัได้

ข้ึนทะเบียนให้เมืองน้ีเป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985 ชม รำงส่งน ้ำโรมัน (Acueducto de Segovia) ท่ีสร้างข้ึน
ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 1 โดยไม่มีการใช้กาวหรือวสัดุเช่ือมหินแต่ละกอ้นแต่อย่างใด จึงไดรั้บการยกย่องว่าเป็น

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99
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
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ส่ิงก่อสร้างทางวิศวกรรมโดยชาวโรมนัท่ีส าคญัท่ีสุดของสเปน และยงัมีสภาพสมบูรณ์ท่ีสุดอีกดว้ย รางส่งน ้า
ประกอบข้ึนจากหินแกรนิตกว่า 25,000 กอ้น มีความยาว 818 เมตร มีโคง้ 170 โคง้ จุดท่ีสูงท่ีสุดสูงถึง 29 เมตร 
จุดเร่ิมตน้ของรางส่งน ้ าน้ี เร่ิมตั้งแต่นอกเมือง แลว้ล าเลียงส่งน ้ าเขา้มาในเมือง รางส่งน ้ าแห่งน้ีถือไดว้่าเป็น
สัญลกัษณ์ของเมืองเซอโกเบีย และเป็นไฮไลท์หลกัของเมือง  น าท่านเดินเล่นในเขตเมืองเก่า ซ่ึงเต็มไปดว้ย
สินคา้นานาชนิดตลอดสองขา้งทาง 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมอืง (หมูหันสเปน) 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ กรุงมำดริด (Madrid) เมืองหลวงของประเทศสเปน ตั้งอยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดบั

ความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอนัทนัสมยัล ้ายุค ท่ีซ่ึงกษตัริยฟิ์ลลิปท่ี 2 ไดท้รงยา้ยท่ีประทบัจากเมืองโทเล
โดมาท่ีน่ี และประกาศใหม้าดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ ยกเวน้ในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมืองมาดริดได้
ช่ือวา่เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก และสูงสุดแห่งหน่ึงในยโุรป น าท่านเขา้ชม พระรำชวังหลวง 
(Royal Palace) ซ่ึงตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝ่ังแม่น ้ าแมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่าอลงัการไม่แพพ้ระราชวงัใดใน
ทวีปยโุรป พระราชวงัหลวงแห่งน้ีถูกสร้างในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหินทั้งหลงัในสไตลบ์าโรค โดยการผสมผสาน
ระหวา่งศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิตาเลียน ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆกว่า 2,830 หอ้ง ซ่ึงนอกจากจะมีการตกแต่ง
อยา่งงดงามแลว้ ยงัเป็นคลงัเกบ็ภาพเขียนช้ินส าคญัท่ีวาดโดยศิลปินในยคุนั้น รวมทั้งส่ิงของมีค่าต่างๆอาทิ พดั
โบราณ, นาฬิกา, หนงัสือ, เคร่ืองใช ,้ อาวุธ จากนั้นน าท่านชมอุทยานหลวงท่ีมีการเปล่ียนพนัธ์ุไมทุ้กฤดูกาล 
ชมอนุสาวรียเ์ซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปนท่ีตั้งอยูเ่หนืออนุสาวรียด์อนกิโฆเตใ้นสวนสาธารณะ  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรไทย 
  เข้ำสู่ที่พกั โรงแรม AXOR FERIA หรือเทียบเท่า 

วนัที่หก มำดริด – โทเลโด – มหำวหิำรแห่งโทเลโด – พลำซ่ำ มำยอร์  – ชมโชว์ระบ ำฟลำมนิโก้       
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด (Toledo) เมืองแห่งน้ีตั้งอยูท่างภาคกลางของประเทศสเปน องคก์ารยเูนสโกได้
ประกาศใหเ้มืองน้ีเป็นแหล่งมรดกโลกอีกดว้ย มีทศันีภาพท่ีสวยงาม เน่ืองจากมีแม่น ้าเทกสั ไหลผ่านเมือง น า
ท่านเขา้ชม  มหำวิหำรแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) เน่ืองจากเป็นวิหารท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของสเปน รอง
จากวิหารเมืองเซบีญ่า ท่ีสร้างตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13  ความงดงามอลงัการสไตลโ์กธิก ภายในมหาวิหารมีการ
ตกแต่งอยา่งงดงามวิจิตรดว้ยไมแ้กะสลกัและภาพสลกัหินอ่อน 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรจนี 
บ่ำย น าท่านเดินกลบัสู่ กรุงมำดริด เพ่ือน าท่านสู่ พลำซ่ำ มำยอร์ (Plaza Mayor of Madrid) ใกลเ้ขตปูเอตา้เดลซอล 

หรือประตูพระอาทิตย ์ซ่ึงเป็นจตุรัสใจกลางเมือง นับเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรท่ีศูนย)์ 
และยงัเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตดิ้นและรถเมล์ทุกสาย นอกจากน้ียงัเป็นจุดตดัของถนนสายส าคญัของเมืองท่ี
หนาแน่นดว้ยร้านคา้และห้างสรรพสินคา้ใหญ่มากมาย น าท่านแวะถ่ายรูปกบั รูปป้ันหมีเกำะต้นเชอร่ี (The 
bear and the cherry tree in Madrid) อนัเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัอีกแห่งของกรุงมาดริด 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำร อำหำรพืน้เมอืง  
พร้อมชมโชว์ ระบ ำฟลำมิงโก ศิลปะระบ าสเปน หน่ึงในการแสดงท่ีข้ึนช่ือลือชาไปทัว่โลกทั้งท่วงท่าการร่าย
ร าประกอบเสียงดนตรีท่ีเร้าใจสนุกสนาน 
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เข้ำสู่ที่พกั โรงแรม AXOR FERIA หรือเทียบเท่า 

วนัที่เจด็ มำดริด – วำเลนเซีย  – มหำวหิำรวำเลนเซีย   

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองวำเลนเซีย (Valencia) เมืองหลวงของแควน้บาเลนเซีย แควน้ปกครองตนเองท่ีตั้งอยู่

ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศสเปน ตั้งอยู่บนฝ่ังแม่น ้ าตูเรีย (Turia River) เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็น
อนัดบัท่ี 3 ของประเทศสเปน และยงัเป็นท่ีตั้งของสโมสรฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียงคือ สโมสรฟุตบอลวาเลนเซีย ชม
ยา่นใจกลางจตุัรัสเมืองเก่า ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของศาลากลาง, ท่ีท าการไปรษณีย,์ ร้านคา้, สนามสูว้วักระทิง 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมอืง 
บ่ำย น าท่านชมยา่นใจกลางจตุัรัสเมืองเก่า ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของศาลากลาง, ท่ีท าการไปรษณีย,์ ร้านคา้, สนามสูว้วักระทิง  

น าท่านถ่ายรูปกบั มหำวิหำรวำเลนเซีย หรือ มหำวหิำรซำนตำมำเรียแห่งวำเลนเซีย (Catedral de Santa Maria 
de Valencia) มหาวิหารท่ีตั้งอยูบ่ริเวณใจกลางเมืองเก่า สร้างข้ึนในสไตลผ์สมผสานอาทิ โกธิค, นีโอคลาสสิก, 
บาร็อค และอ่ืนๆ ดา้นขา้งจะเป็น หอระฆังเอล มิกูเลต (El Miguelete) ท่ีถูกสร้างข้ึนในช่วงระหว่างปี 1381 
และส้ินสุดในปี 1429 และติดกนัเป็นโบสถแ์ม่พระ นกับุญอุปถมัถป์ระจ าเมือง ตลอดสองขา้งทางมีภตัตาคาร, 
บาร์, ร้านกาแฟ และร้านขายของท่ีระลึกมากมาย จากนั้นน าชมเขตเมืองใหม่ท่ีตั้งของท่าเรือเป็นโครงการท่ี
ยิ่งใหญ่ท่ีสุดในเมือง ประกอบไปดว้ย โรงภาพยนตร์, โรงศิลปะการแสดง, พิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตร์และอุทยาน
สมุทรภูมิศาสตร์ 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี 
 เข้ำสู่ที่พกั โรงแรม TRYP VALENCIA AZAFATA หรือเทียบเท่า 

วนัที่แปด วำเลนเซีย – บำร์เซโลน่ำ       

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินทางเลาะเลียบชายฝ่ังทะเล กอสตำ เดล อะซำร์ (Costa del Azahar) หรือ ชายฝ่ังดอกส้มบาน ตั้งช่ือ
ตามสวนสม้ท่ีปลูกทัว่ท่ีราบชายฝ่ังและส่งกล่ินหอม หวานในฤดูใบไมผ้ลิ ผ่านเมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงแถบ
เมดิเตอร์เรเนียน จนเขา้สู่ เมืองบำร์เซโลน่ำ (Barcelona) นครใหญ่แห่งคาตาลนัยา และเมืองส าคญัอนัดบั 2 
ของสเปน 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี 
บ่ำย น าท่านเขา้ชมภายใน โบสถ์ซำกรำดำ แฟมิเลีย (La Sagrada Familia) โบสถศ์กัด์ิสิทธ์ิสัญลกัษณ์ของเมือง โดย

ฝีมือการออกแบบของ อนัตอนี เกาดี สถาปนิกชาวคาตาลนั เป็นผลงานท่ีเรียกวา่ โมเดิร์นนิสโม เป็นงานศิลปะ
เฉพาะถ่ินและเป็นอาร์ตนูโวท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดยเร่ิมสร้างตั้งแต่ปี 1882 แมก้ระทั้งจนถึงปัจจุบนัก็ยงั
สร้างไม่แลว้เสร๊จ ถึงกระนั้นองคก์ารยเูนสโก ้กไ็ดจ้ดัใหเ้ป็นมรดกโลก โดยมหาวิหารมีลกัษณะสถาปัตยกรรม
โดดเด่นแปลกตาไม่เหมือนท่ีใดในโลก น าท่านเขา้ชม ปำร์ค กเูอล (Parque Guell) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ี
โชวผ์ลงานอนัโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมของอนัตอนี เกาดี ส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ ท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยความ
ร่มร่ืนของตน้ไม ้ดว้ยรูปแบบของสถาปัตยกรรมงานกระเบ้ืองท่ีเนน้รูปทรงธรรมชาติในสีสันท่ีตดักนั ดูโดด
เด่น แปลกตา และเป็นเอกลกัษณ์อยา่งมาก ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมอืง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B5_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A7
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  เข้ำสู่ที่พกั โรงแรม NOVOTEL ST JOAN DESPI หรือเทียบเท่า 

วนัที่เก้ำ  บำร์เซโลน่ำ – เนินเขำ Montjuïc – สนำมคัมป์นู – สนำมบิน   

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ตวัเมือง เพ่ือน าท่านข้ึนสู่จุดชมวิวของเมืองท่ี เนินเขำ Montjuïc เป็นเนินเขาในบาร์
เซโลน่าท่ีมีทศันียภาพอนังดงาม ทางดา้นตะวนัออกของเนินเขายงัมีหนา้ผาสูงชนัซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นดัง่ก าแพง
เมือง ส่วนดา้นบนเป็นท่ีตั้งของป้อมปราการหลายแห่ง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนำมฟุตบอลของสโมสรบำร์
เซโลน่ำ สนำมคัมป์นู (Camp Nou) ท่ีมีขนาดใหญ่มาก โดยมีความจุผูเ้ขา้ชมไดถึ้งเกือบ 99,000 คน มีเวลาให้
ท่านไดถ่้ายรูปคู่กบัสนามฟุตบอล พร้อมทั้งเลือกซ้ือของท่ี MEGA STORE ของทีมบาร์เซโลน่า 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี 
บ่ำย น าท่านเดินเล่นบริเวณ ถนน ลำ รัมบลำส (La Ramblas) ถือเป็นถนนช่ือดงัของเมืองบาร์เซโลน่า นอกจากจะ

สะอาดสะอา้นและมีตน้ไมค้อยสร้างความร่มร่ืนใหต้ลอดทางแลว้ ยงัมีร้านคา้มากมาย โดยท่ีปลายสุดของถนน
สายน้ีเป็นท่ีตั้งของ อนุสำวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลมับัส ผูค้น้พบทวีปอเมริกาในปี ค.ศ.1492    

18.00 น. น าเดินทางสู่ สนำมบินบำร์เซโลน่ำ เพ่ือใหท่้านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซ้ือสินคา้จาก
ร้านคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

22.40 น. ออกเดินทางสู่ สนำมบินดูไบ โดยสำยกำรบินเอมเิรตส์ เที่ยวบินที่ EK 188 

วนัที่แปด ดูไบ – กรุงเทพฯ   
07.35 น.  เดินทางถึง สนำมบินดูไบ เพือ่รอเปลีย่นเคร่ือง 
09.40 น.  อกเดินทางสู่ สนำมบินสุวรรณภูม ิโดยสำยกำรบินเอมเิรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 

***คณะเดนิทำงวันที่ 6-15 ส.ค. 61 ออกเดนิทำง โดยเที่ยวบินที่ EK 370 เวลำ 11.45น. และถึงกรุงเทพฯ เวลำ 21.25น.*** 
18.55 น.  เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 

***คณะเดนิทำงวนัที่ 2-11 ก.ค. 61 ถึงกรุงเทพฯ เวลำ 19.15น.*** 
ข้อควรทรำบ :  

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในกำรที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อันเกิดจำกเหตุสุดวิสัยที่ทำง บริษัทฯ ไม่สำมำรถ
ควบคุมได้ เช่น กำรนัดหยุดงำน, จลำจล,กำรล่ำช้ำหรือยกเลกิของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมอืงไม่อนุญำตให้
เดินทำงออกหรือกองตรวจคนเข้ำเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตให้เข้ำเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่ำนจะใช้หนังสือเดินทำง
รำชกำร (เล่มสีน ำ้เงนิ) เดนิทำง หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเดนิทำงเข้ำหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงอตัรำค่ำบริกำร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
 กรณีที่คณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในกำรงดออกเดินทำง โดยทำงบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่ำนทรำบ
ล่วงหน้ำ 14 วนัก่อนกำรเดนิทำง  

 เมือ่ท่ำนท ำกำรซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทำงบริษทัฯ จะถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับเงือ่นไขของหมำยเหตุทุกข้อแล้ว 
 ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท ำกำรในวันอำทิตย์ , ขอสงวนสิทธ์ิกำรย้ำยเมืองที่เข้ำพัก เช่น กรณีที่เมืองน้ันมีกำรจัดงำน 

TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพกัเมอืงที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอำจมกีำรปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม 
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อตัรำค่ำบริกำร     

ก ำหนดกำรดนิทำง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่ำน 

เดก็ อำยุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่ำนละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ มเีตยีง 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่

ไม่มเีตยีง 

13-22 ม.ิย. 2561 59,900.- 59,900.- 59,900.- 59,900.- 6,900.- 

25 ม.ิย.-4 ก.ค. 2561 59,900.- 59,900.- 59,900.- 59,900.- 6,900.- 

2-11 ก.ค. 2561 59,900.- 59,900.- 59,900.- 59,900.- 6,900.- 

6-15 ส.ค. 2561 59,900.- 59,900.- 59,900.- 59,900.- 6,900.- 
 

อตัรำนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมือง 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก.  
 ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครอง
ในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 
500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

- ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพ่ิมเติมกบั
ทางบริษทัได ้**  

- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
- **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** 
- [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
อตัรำนีไ้ม่รวม  

 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
 ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
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 ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซ่ึงท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ำและทรัพย์สินด้วยตวัท่ำนเอง 
 ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำประเทศสเปน (จ ำนวน 3,000 บำท ช ำระพร้อมเงนิมดัจ ำ) 
 ค่ำทิปมคัคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงำนขับรถ (20 ยูโร) 
 ค่ำทิปมคัคุเทศก์จำกเมอืงไทย (โดยมำตรฐำน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวนั : 10 x 3 = 30 ยูโร )  
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  

เงือ่นไขกำรเดนิทำง 
 ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือไดรั้บเงินมดัจ าแลว้
เท่านั้น 

 ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วนันบั
จากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตทางบริษทัขออนุญาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 

 เม่ือไดรั้บการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
 หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสาร
ทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

 การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 
(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว
ของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

 เง่ือนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผา่นการอนุมติั
วีซ่า หรือ ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุ จ าเป็นทางบริษทัขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 
 ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและ
ช่วงเวลาเดินทาง   

  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึน
จริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

 นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉิน
ได ้(น ้าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ข้ึนอยู่
กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 
 แจง้ยกเลิก 45 วนั ข้ึนไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
 แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  
 แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 
 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
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 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวน
ท่ีบริษทัฯก าหนดไว ้(30ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั
บริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ 
และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเกบ็  

 กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์หรือมดัจ ามาแลว้ ทาง
บริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน 
(กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

 กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด    
 กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษทั
ของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single), ห้องคู่ 
(Twin/Double) ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และโรงแรมในรัสเซียไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้
พกั 3 ท่าน ผูเ้ดินทาง จะไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคู่แบบไม่มีเตียงเสริม 

 โรงแรมในรัสเซียส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
 กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มี
อ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสำรประกอบกำรยืน่วีซ่ำในประเทศกลุ่มเชงเก้น 
ผูท่ี้ประสงคย์ืน่ค  าร้องขอวซ่ีา ต้องมำยืน่เอกสำรด้วยตนเอง  เน่ืองจากตอ้งสแกนลายน้ิวมือและถ่ายภาพดิจิตอล 

1. หนังสือเดินทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหน้าเหลือส าหรับประทบั    
วีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลบั  และหนังสือ
เดินทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซ่ีาดว้ย)  
***ในกรณีท่ีถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ  านกัอยูต่่างประเทศ, ท างานอยูต่่างประเทศ หรือนกัเรียน 
นกัศึกษาศึกษาอยูต่่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีของทางบริษทัใหท้ราบทนัที เพราะการยืน่ขอวซ่ีาจะ
มีเง่ือนไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวี
ซ่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดน้ีรวมไปถึงผูเ้ดินทางท่ีถือพาสปอร์ตต่างชาติดว้ย*** 

2. รูปถ่ำย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ  านวน 2 ใบ (พื้นหลงัขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้าม
สวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 

3. หลกัฐำนกำรเงิน กรณผู้ีเดินทำงออกค่ำใช้จ่ำยเอง 
3.1.  กรณผู้ีเดินทำง ออกค่ำใช้จ่ำยเอง ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัว่ไป ส่วนตวั

ของผูเ้ดินทาง ถ่ายส าเนา ยอ้นหลงั 6 เดือน รบกวนลูกคา้ท ารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือ
ถอน ก่อน แลว้ค่อยปรับยอดเงินในบญัชี อพัเดทไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยื่นวีซ่า และบญัชีตอ้งมี
ครบทุกเดือน ในกรณีท่ีมีไม่ครบ 6 เดือน ใหข้อเป็น STATEMENT พร้อมท าจดหมายช้ีแจง  

3.2.  กรณเีปลีย่นบัญชีเป็นเล่มใหม่ ใหท่้านถ่ายส าเนาสมุดบญัชีมาทั้งสองเล่ม (ทั้งเล่มเก่า –เล่มใหม่) 
3.3.  หนังสือรับรองกำรเงินจำกธนำคำร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดช่ือ-สกุล ให้ตรงตามหน้า

พาสปอร์ต ออกมาไม่เกิน 1 เดือน ตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนักบับญัชีออมทรัพยใ์นขอ้ 3.1 
3.4.  กรณีผู้เดินทำงไม่ได้ออกค่ำใช้จ่ำยเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใชจ่้ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ พี่นอ้ง 

ท่ีมีสายเลือดเดียวกนั หรือ สามีภรรยา เท่านั้น) 
3.4.1.1. ตอ้งท า BANK GUARANTEE ท่ีออกจากทางธนาคารเท่านั้น ฉบบัภาษาองักฤษ โดย

ระบุช่ือเจา้ของบญัชี (บุคคลท่ีออกค่าใช้จ่าย) ต้องสะกดช่ือ – สกุล ให้ตรงตำมหน้ำ
พำสปอร์ต และบุคคลท่ีเจา้ของบญัชีออกค่าใชจ่้ายให ้(ผูเ้ดินทาง) ต้องสะกดช่ือ – สกุล 
ให้ตรงตำมหน้ำพำสปอร์ต กรุณายืน่ขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนินงาน
ประมาณ 3 วนั และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกิน 30 วนั หลงัจากธนาคารออกให ้ 

3.4.1.2. ถ่ำยส ำเนำสมุดบัญชี หรือ Statement ยอ้นหลงั 6 เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใช้จ่าย 
และตอ้งเป็นบัญชีเดียวกนั กบัท่ีออก BANK GUARANTEE  
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3.4.1.3. ตอ้งท าหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายท่ีมีการช้ีแจงความสัมพนัธ์อีกหน่ึงฉบับ (Sponsor 
Letter) 

3.4.1.4. ตอ้งใชสู้ติบตัรเท่านั้น ในกรณีเป็น พ่อ แม่ ลูก เพื่อเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างผู ้
ออกค่าใชจ่้ายให้และผูเ้ดินทาง ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม หรือใช้ทะเบียนสมรสใน
กรณีสามี-ภรรยา ท่ีแต่งงานจดทะเบียน 

 
**สถำนทูตไม่รับพจิำรณำบัญชีติดลบ บัญชีฝำกประจ ำ บัญชีกระแสรำยวนั บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ 

พนัธบัตร ตรำสำรหนี ้กองทุน และสลำกออมสิน** 
 

4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   
- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD) ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้ส่วน อายไุม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่า

ท่ี โฉนดท่ีดิน เป็นตนั 
- เป็นพนกังาน    หนงัสือรับรองการท างาน จากบริษทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน (ขอ

เป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค  าว่า “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีก าลังศึกษาอยู่ (ขอเป็น
ภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหน้าพาสปอร์ต)ใช้ค  าว่า “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 

5. เอกสำรส่วนตัว 
- ส าเนาทะเบียนบา้น 
- บตัรประชาชน 
- สูติบตัร(กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้มี) 
- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ (ถา้มีการเปล่ียน) 

***เอกสำรส่วนตัวของท่ำนห้ำมเซ็นส ำเนำถูกต้องทุกกรณ*ี** 
6. กรณเีด็กอำยุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทำงไปต่ำงประเทศพร้อมบิดำ มำรดำ  
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- หำกเด็กเดินทำงไปกับบิดำ จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยมารดา
จะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบส าเนาบัตร
ประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดินทำงกับมำรดำ จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยบิดาจะตอ้ง
คดัหนงัสือยนิยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชน
หรือหนา้พาสปอร์ตบิดามา 

- หำกเด็กไม่ได้เดินทำงพร้อมกบับิดำและมำรดำ ทั้งบิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยนิยอมให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบัใคร มีความสัมพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอตน้สังกดั พร้อม
แนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่า
ฝ่ายใดเป็นผูมี้อ  านาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 
*** กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี บิดำและมำรดำต้องลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวซ่ีำ 

7. ท่ำนห้ำมเซ็นรับรองส ำเนำถูกต้องเด็ดขำด ใหท่้านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวซ่ีาเท่านั้น หาก
ไม่ไดเ้ซ็นในแบฟอร์มมา ท่านอาจจะตอ้งไปโชวต์วัท่ีสถานฑูตดว้ยตนเอง 

 

เอกสำรยืน่วซ่ีำอำจมีกำรปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้ทุกเวลำ หำกทำง
สถำนทูตแจ้งขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลวซ่ีำเชงเกนประเทศสเปน 
(กรุณำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง เน่ืองจำกจะมผีลต่อกำรพจิำรณำวซ่ีำของท่ำน) 

ช่ือ – นามสกลุ ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]……………………………………………………………………….. 
1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………..……………………… 
2. นามสกลุตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]………………………………………………..……………………….. 
3. ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]…………………………………………..……………………………………….… 
4. วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………….…………………………………….…... 
5. สถานท่ีเกิด (จงัหวดั) …………………………………………………..……………………………..…..  
6. ประเทศท่ีเกิด……………………….……………………………..……………………………………… 
7. สัญชาติปัจจุบนั .................................สัญชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั………………………….. 
8. 8.1 ช่ือ- นามสกลุ บิดา................................................................................................................................. 
   8.2 ช่ือ- นามสกลุ มารดา.............................................................................................................................. 
8. เพศ   ชาย           หญิง 
9. สถานภาพ         โสด                      แต่งงาน (จดทะเบียน)         แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) 
   หยา่        แยกกนัอยู ่                    หมา้ย 
    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………..…. 
10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอกช่ือ-นามสกลุ ท่ีอยู(่หากต่างจากผูข้อ) และสัญชาติของผูมี้อ  านาจ
ปกครอง/ดูแลผูเ้ยาว ์
……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
11. ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้นของผูข้อ 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…………………รหสัไปรษณีย…์…………………    
หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ.............................................. อีเมล......................................................................... 
 
12. อาชีพปัจจุบนั 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…..………………… 
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13. ช่ือบริษทัหรือร้านคา้ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนกัเรียน นกัศึกษา กรุณากรอกช่ือ ท่ีอยูข่อง
สถาบนัศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์………….…… 
 
14. วซ่ีาเท่ีเคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา(ระบุวนัเดินทาง ไป-กลบั) 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 
15.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่ 
    ไม่เคย                 เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................................................... 
 
16. ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านกัอยูข่องผูร้้องขอ 
 

ตวัผูข้อวซ่ีาเอง     มีผูอ่ื้นออกให(้ญาติ/บริษทั/องคก์ร)  
        กรุณาระบุช่ือ ................................................   
ส่ิงท่ีช่วยในการด ารงชีพ     ……………………………………..……….  

เงินสด     ส่ิงท่ีช่วยในการด ารงชีพ   
  เช็คเดินทาง      เงินสด 
  บตัรเครดิต      ท่ีพกัท่ีมีผูจ้ดัหาให ้
  ช าระค่าท่ีพกัล่วงหนา้แลว้    ค่าใชจ่้ายทั้งหมดระหวา่งพ านกัมีผูอ้อกให ้
  ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้    ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมติัวซ่ีาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทั
เป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 


