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ROMANTIC ROUTE OF PORTUGAL & SPAIN  

10 วัน 7 คืน 

 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – อิสตนับลู 

วนัท่ี 2. อิสตนับลู – ปอรโ์ต ้– จตัรุสักลางเมือง - โกอิมบรา 

วนัท่ี 3. โกอิมบรา – ฟาติมา – โบสถแ์มพ่ระฟาติมา – ซินทรา – พระราชวงัเปนา – แหลมโรกา – ลิสบอน 

วนัท่ี 4. ลิสบอน –อนสุาวรียด์ิสคฟัเวอรี่ – หอคอยเบเลง็ - ฟารู   

วนัท่ี 5. ฟารู – เซบีย่า – พลาซา เดเอสปาญา – กอรโ์ดบา 

วนัท่ี 6. กอรโ์ดบา – มาลากา – กรานาดา 

วนัท่ี 7. กรานาดา – มรูเ์ซีย – วาเลนเซีย 

วนัท่ี 8. วาเลนเซีย – บารเ์ซโลน่า - โบสถซ์ากราดา แฟมิเลยี - ปารค์ กเูอล 

วนัท่ี 9.  บารเ์ซโลน่า – ชอ้ปป้ิง - สนามบิน – อิสตนับลู 

วนัท่ี 10  อิสตนับลู – กรุงเทพฯ 

 

เดินทาง มีนาคม – มิถุนายน 63 
ปอรโ์ต ้| โกอิมบรา | ฟาติมา | พระราชวงัเปนา  | แหลมโรกา | ลสิบอน | ฟารู | เซบีย่า | กอรโ์ดบา | มาลากา | กรานาดา | วาเลนเซีย | บารเ์ซโลน่า 

 

 

 

ราคาแนะน าเพยีง 55,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ – อสิตันบูล   
20.00 น. 

 
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู  10 เคานเ์ตอร ์U ของสายการบินเตอรก์ิช      
แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวก 

23.00 น. ออกเดินทางสูบ่ารเ์ซโลน่า โดยสายการบินเตอรก์ิช แอรไ์ลนเ์ท่ียวบินท่ี TK 69 
 ***คณะเดินทางวันท่ี 4 – 13 มี.ค. 63 ออกเดินทางด้วยเท่ียวบินท่ี TK 69 เวลา 23.30 น. ถึงอิสตันบูล เวลา 06.25 

น.*** 
 ***คณะเดินทางวันท่ี 10 มี.ค. – 19 มี.ค. 63 ออกเดินทางด้วยเท่ียวบินท่ี TK 65 เวลา 22.35 น. ถึงอิสตันบูล เวลา 

05.45 น.*** 
 ***คณะเดินทางตัง้แต่วันท่ี 1 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางด้วยเท่ียวบินท่ี TK 65 เวลา 21.45 น. ถงึอิสตันบูล 

เวลา 04.10 น.*** 

 

วันที ่2 อสิตันบูล – ปอรโ์ต้ – จัตุรัสกลางเมอืง - โกอมิบรา 
05.20 น. เดินทางถงึสนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตรุกี เพ่ือรอเปลี่ยนเคร่ือง 
08.15 น. ออกเดินทางสูป่อรโ์ต ้โดยสายการบินเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 1451 

***คณะเดินทางวันท่ี 4 – 13 มี.ค. 63 ออกเดินทางด้วยเท่ียวบินท่ี TK 1449 เวลา 09.10 น.ถึงปอรโ์ต้ เวลา 11.15 
น.*** 
***คณะเดินทางวันท่ี 10 – 19 มี.ค. 63 ออกเดินทางด้วยเท่ียวบินท่ี TK 1451 เวลา 12.35 น. ถงึปอรโ์ต้ เวลา 14.45 
น.*** 

11.10 น. ถงึสนามบินฟรานซิสโก้ ซา คาเนียรโ์ร เมืองปอรโ์ต้ ประเทศโปรตุเกส (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง และ
จะเปลี่ยนเป็น 6 ชั่วโมงในวนัที่ 29 มีนาคม 2563) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้
เมืองและศลุกากร จากนัน้น  าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองปอรโ์ตซ้ึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศโปรตุเกสตั้งอยู่ทางตอน
เหนือของประเทศ เป็นเมืองที่มีช่ือเสยีงเรื่องการผลติไวน ์หรอื ปอรโ์ตไ้วนด์ว้ยและนอกจากนั้นเมืองนีย้ังไดร้บัการขึน้ทะเบียน
เป็นมรดกโลกในปี 1996 อีกดว้ย 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านชมย่านจตัุรัสกลางเมือง Praça dos Liberdade ประกอบดว้ยอาคารสวยงามที่เป็นที่ท  าการของธนาคารและโรงแรม 

และศาลาว่าการเมือง ชมสถานีรถไฟ São Bento ซึ่งภายในมีการตกแต่งดว้ยกระเบือ้งเขียนสทีี่มีลวดลายสนี  า้เงิน ที่เลา่
เรื่องราวของชาวโปรตเุกส แวะถ่ายรูปกบัโบสถ ์Sé de Porto ที่เก่าแก่ที่สดุของเมือง อายกุว่าพนัปี โบสถแ์ห่งนีเ้ป็นที่จดังาน
อภิเษกสมรสของกษัตรยิ ์João ที่ 1 บิดาของเจา้ชายเฮนรี่ ผูบุ้กเบิกการเดินเรอือนัยิ่งใหญ่ของโปรตเุกส สรา้งอยู่บนเนินที่
สามารถมองเห็นทิวทศันข์องเมือง จากนัน้เดินทางสูเ่มืองโกอิมบรา (Coimbra) อีกเมืองหนึ่งที่ส  าคัญของโปรตเุกส 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ท่ีพัก เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก TRYP หรือเทียบเท่า 
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วันที ่3 
โกอมิบรา – ฟาตมิา – โบสถแ์ม่พระฟาตมิา – ซินทรา – พระราชวังเปนา 
– แหลมโรกา – ลิสบอน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองฟาติมา (Fatima) ซึงเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความส  าคัญของคริสตศ์าสนิกชน น าท่านชม โบสถแ์ม่

พระฟาติมา (The Lady of Fatima Basilica) ซึ่งเป็นโบสถโ์รมนัคาทอลกิ ก่อสรา้งในปี 1928 - 1953 ชมรูปป้ันพระแม่มารี ที่
มีความศกัด์ิสทิธ์ิและเป็นหนึ่งในหลายเสน้ทางของครสิตศ์าสนิกชนในการแสวงบุญ ที่มีความเช่ือว่าพระแม่มารีไดเ้คยปรากฏ
ตวัใหเ้ด็กนอ้ย 3 คนไดเ้ห็นเป็นครัง้แรกที่แอบหลบภัยสงครามโลกครัง้ที่ 1 และไดบ้อกกบัเด็กทัง้สามคนถึงเหตุผลที่พระองคล์ง
มาจากสวรรค ์เพื่อใหล้เูซีย ไดบ้ันทึกไวถ้ึงค  าท  านายและค าสอนของพระแม่มารี ซึ่งเหตุการณต่์างๆที่ลเูซียไดบ้ันทึกไวก็้ลว้น
เป็นความจรงิที่ปรากฏขึน้มาภายหลงั 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้เดินทางสูเ่มืองซินทรา (Sintra) อีกหนึ่งเมืองตากอากาศยอดนิยมของนกัท่องเที่ยว เป็นที่ตั้งของพระราชวังที่สวยงาม

ที่ได้รบัการรบัรองจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ความร่มรื่นของเขตอุทยานเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดของ
ชาวเมือง เป็นอีกเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่ค่อนขา้งมีความโดดเด่นของแควน้แกรนดล์ิสบอน ประเทศโปรตุเกส น าท่านเข้าชม
พระราชวังเปนา (Pena National Palace) พระราชวังฤดูรอ้นที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือเมืองซินตรา้หน่ึงเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์
ของโปรตุเกส ( 7 Wonders of Portugal) ในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผูเ้ขา้ชมมากที่สดุในโปรตเุกส โดยในอดีตเป็นที่ประทับของ
กษัตรยิโ์ปรตเุกสมาตั้งแต่คริสต ์ศตวรรษที่ 14 โดยตัวปราสาทถูกสรา้งต่อเติมหลายยุคสมัย เดิมเริ่มแรกตั้งแต่สมัยยุคกลาง
เป็นพียงโบสถ ์ต่อมาในปี ค.ศ. 1493 King John II และ Queen Leonor สรา้งต่อเติมจากโบสถใ์หใ้หญ่ขึน้เป็นอารามเพื่อ
ร  าลกึถงึนกับญุ St.Jerome โดยภายในถกูตกแต่งประดบัประดาอย่างวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะพืน้กระเบือ้งที่ว่ากันว่าสวยงาม
ที่สดุในโปรตเุกส และในอดีตอารามแห่งนีไ้ดถู้กฟ้าผ่าหลายต่อหลงัครัง้ รวมทั้งไดร้บัความเสียหายจากแผ่นดินไหวครัง้ใหญ่
เมื่อปี 1755  และพาท่านเดินทาง ชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดที่เป็นปลายดา้นตะวันตกสดุของทวีปยุโรป ซึ่งท่าน
สามารถซือ้ใบประกาศนียบัตร (Certificate) เป็นที่ระลกึในการมาเยือน ณ ที่แห่งนี ้จากนั้นเดินทางสู่เมืองซินทรา (Sintra) 
อีกหนึ่งเมืองตากอากาศยอดนิยมของนกัท่องเที่ยว เป็นที่ตัง้ของพระราชวงัที่สวยงามที่ไดร้บัการรบัรองจากองคก์ารยูเนสโกให้
เป็นมรดกโลก ความร่มรื่นของเขตอุทยานเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดของชาวเมือง เป็นอีกเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่
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ค่อนขา้งมีความโดดเด่นของแควน้แกรนดล์ิสบอน ประเทศโปรตุเกส  น  าท่านเดินทางต่อไปยังกรุงลิสบอน (Lisbon) เมือง
หลวงประเทศโปรตุเกส นครเก่าแก่นครหนึ่งในยุโรป ทั้งยังเป็นเมืองท่าที่ส  าคัญ และเป็นศูนยก์ลาง ทางการเมือง การค้า 
อตุสาหกรรม พรอ้มทัง้ยงัเป็นอทุยานนครที่เขียวชอุ่มรม่รื่น  

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ท่ีพัก เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก RAMADA LISBON หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

วันที ่4 ลิสบอน –อนุสาวรียด์สิคัฟเวอร่ี – หอคอยเบเล็ง - ฟารู   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านถ่ายภาพกับอนุสาวรียด์ิสคัฟเวอร่ี สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่งการสิน้พระชนมข์อง
เจา้ชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร ์แวะถา่ยรูปกับหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดิมสรา้งไวก้ลางน า้เพื่อเป็นป้อมรกัษาการณ์
ดูแลการเดินเรือเขา้ออก เป็นจุดเริ่มตน้ของการเดินเรือออกไปส  ารวจ และค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา นักเดินเรือชาว
โปรตเุกส เป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมแบบมานเูอลไลนท์ี่สวยงาม  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางไปยงัเมืองฟารู (Faro) เมืองท่าที่ส  าคัญของโปรตเุกสโดยเมืองนีเ้ป็นเขตที่อยู่ทางใตส้ดุของโปรตเุกส มี

ความส  าคัญเพราะเป็นเมืองท่าที่ติดกบัสเปน เมืองนีเ้ป็นเมืองรมิทะเลตากอากาศอนัโด่งดังของประเทศและเป็นที่นิยมที่
นกัท่องเที่ยวมักมาพกัผ่อน ใหท้่านไดถ่้ายรูปกบัป้ายเมืองฟารูสญัลกัษณท์ี่มีชื่อเสยีงของเมือง 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก FARO หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 ฟารู – เซบีย่า – พลาซา เดเอสปาญา – กอรโ์ดบา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสูเ่มืองเซบีย่า (Seville) เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 4 ของสเปน  ชมปลาซา เดเอสปาญา (Plaza De Espana) ที่
สรา้งขึน้เมือปี ค.ศ. 1982 เป็นกลุ่มอาคารรูปครึ่งวงกลมซึ่งรวมความเป็นสถาปัตยกรรมแบบสเปนที่เรียงต่อกันเป็นแนวยาว
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สวยงามย่ิงนัก แต่ละซุม้โคง้ประตูมีตราประจ าจังหวัดไล่เรียงตามตัวอักษร อิสระใหท้่านเก็บภาพความงามรอบบริเวณ น า
ท่านถ่ายรูปกับหอคอยฆีรัลดา (Giralda Tower) หอศักด์ิสิทธ์ิแห่งนีเ้ป็นหอคอยที่สรา้งขึน้โดยชาวมุสลิม เป็นตึกทรงรูป
สี่เหลี่ยมผืนผา้สงู 93 เมตร ติดกนักบัมหาวิหารเป็นลานสม้และน า้พ ุ เพื่อใชใ้นพิธีช  าระรา่งกายของชาวมุสลิม  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
บ่าย น าท่านชมภายนอกและถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่า (Seville Cathedral) เริ่มสรา้งใน ค.ศ.1042 และสรา้งเสร็จ 

ค.ศ.1519 ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสาม รองจากมหาวิหารเซนตปี์เตอรท์ี่กรุงโรม และเซนตป์อลที่ลอนดอน และใหญ่ที่สดุใน
สเปน สรา้งด้วยศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแต่งไดอ้ย่างวิจิตรตระการตา สรา้งขึน้แทนที่ตั้งของสุเหร่าเดิม โดยตอ้งการให้
ย่ิงใหญ่แบบไม่มีใครเทียบเทียมได ้ในหอ้งเก็บทรพัยส์มบติัล  า้ค่า มีทัง้ภาพเขียน เครื่องใชใ้นศาสนพิธี ที่ท  ามาจากทองค าและ
เงินลว้นแลว้แต่ประเมินค่ามิได ้ตอนกลางโบสถเ์ป็นที่ตั้งของสสุานคริสโตเฟอรโ์คลมับัส ซึ่งสรา้งอย่างย่ิงใหญ่สมเกียรติยศ 
เป็นหีบศพหินอ่อนที่ตั้งอยู่บนบ่าของรูปสลักชายหนุ่ม 4 คน ซึ่งเป็นผู้แทนของราชอาณาจักรของกษัตริย์คาทอลิกทั้ง 2 
พระองค์อันไดแ้ก่คัสตีล เลออน อาราก็อนและนาวารเ์ร จากนั้นน  าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองกอร์โดบา(Cordoba) เมืองที่
สวยงามในแบบมเูดฆารแ์ละเป็นเมืองที่เจริญรุง่เรอืงที่สดุในยุคที่มวัรป์กครอง 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ท่ีพัก เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก  AYRE CORDOBA หรือเทียบเท่า   

วันที ่6 กอรโ์ดบา – มาลากา – กรานาดา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูม่าลากา (Malaga) เป็นเมืองท่าในแควน้ปกครองตนเองอนัดาลเูซียทางภาคใตข้องประเทศสเปน ริมชายฝ่ัง
โกสตาเดลโซล (Costa del Sol) ซึ่งเป็นชายฝ่ังหนึ่งของทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน  และเป็นบ้านเกิดของจิตรกรชื่อกอ้งโลก
อย่างปิกัสโซ่ หรือชื่อเต็มๆคือ Pablo Picasso อีกด้วย เรียกไดว้่าเมืองนี ้เป็นเมืองที่มีความคึกคักมากเมืองหนึ่งของสเปน 
เพราะมีท่าเรอืพาณิชย ์และเป็นที่จอดเรอืเดินสมทุรมากมายเพราะอยู่ห่างจากช่องแคบยิบรอลตา้ประมาณ 100 กิโลเมตร ใน
อดีตมาลากาเป็นหนึ่งในหัวเมืองที่ส  าคัญมากที่สุดของยุโรป ซึ่ง ก่อตั้งโดยชาวฟินิเชียน ต่อมาโรมันเขา้มาครอบครองหลัง
จากนัน้ถกูพวกแขกมวัรย์ดึไปแลว้ จงึกลบัมาสูก่ารครอบครองโดยชาวคริสต ์จะเห็นไดว้่าสถาปัตยกรรมของเมืองนี ้นั้นมีเสน่ห์
โดดเด่นผสมผสานทั้งแบบอาหรับ และตะวันตกได้อย่างสวยงาม เป็นตั้งของป้อมอัลคาซาบา(Alcazaba) ที่สรา้งโดย
ผูป้กครองชาวมัวรใ์นช่วงกลางศตวรรษที่ 8 บนซากปรกัหักพังของป้อมปราการโรมัน และไดถู้กสรา้งขึน้ใหม่อีกครัง้ในช่วง
ศตวรรษที่ 11 โดยสลุต่านแห่งกรานาดา ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑส์องแห่ง คือ พิพิธภัณฑว์ิจิตรศิลป์ และพิพิธภัณฑ์
โบราณคดี น  าท่านชม Roman Theater หรือ โรงละครโรมันแห่งมาลากา สรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษที่ 1 เป็นอนุสาวรีย์ที่
เก่าแก่ที่สดุในเมืองและเป็นสิ่งก่อสรา้งยุคโรมันที่เหลือเพียงไม่ก่ีแห่งในแควน้อันดาลเูซีย  น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้คู่กับมหา
วิหารแห่งมาลากา (Malaga Cathedral) ที่สง่างาม ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส  าคัญของเมือง ลกัษณะสถาปัตยกรรมเป็น
แบบเรอเนซองสแ์ละบาโรก สรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที่ 16 บรเิวณนีแ้ต่เดิมนั้นเคยเป็นที่ตั้งของมัสยิดมาก่อน แรกสรา้งนั้น  น า
ท่านเดินชมบริเวณจัตุรัสปิกัสโซ่ (Picasso Square) ตรงกลางจัตุรสัคืออนุสาวรีย ์Torrijos และมีรูปป้ันปิกัสโซ่อยู่ทางดา้น
ขา้งของ “Natal House” ซึ่งเป็นสถานที่ก  าเนิดของปิกสัโซ่ จตัรุสัแห่งนีล้อ้มรอบดว้ยคาเฟ่และรา้นอาหารมากมาย 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนั้นน  าท่านเดินทางต่อสู่เมืองกรานาด้า ตั้งอยู่เชิงเทือกเขาเซียรร์าเนวาดา (Sierra Nevada Mountains) ตรงบริเวณที่

แม่น  า้ดารโ์ร (Darro) และแม่น  า้เฮนิล (Genil) มาบรรจบกัน ส่วนตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ที่ระดับความสงูประมาณ 738 เมตร จาก
ระดบัน  า้ทะเล จงัหวดักรานาดาอยู่ในแควน้ปกครองตนเองอนัดาลเูซียของประเทศสเปน กรานาดาเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรม
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ที่สวยงาม แต่ที่โดดเด่นและมีเสน่หม์ากที่สดุคือ พระราชวังอาลมับลา (AL ALHAMBRA) นับว่าเป็นสิ่งปลกูสรา้งที่เป็นมรดก
ทางประวติัศาสตร ์ ถกูสรา้งขึน้ดว้ยลกัษณะสถาปัตยกรรมศิลปะของแขกมัวร ์และยังนับว่าเป็นพระราชวังสถาปัตยกรรมของ
แขกมัวรเ์พียงแห่งเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ในทวีปยุโรปอีกดว้ย น  าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้กับโบสถก์รานาดา (Cathedral of 

Santa Maria de la Encarnacion) โบสถแ์ห่งนีเ้ป็นผลงานชิน้เอกแห่งสถาปัตยกรรมเรอเนซองสข์องสเปน เป็นที่รูจ้ักเพราะมี
หอสวดมนตอ์ันงดงาม วิหารนีส้รา้งขึน้ตามพระบัญชาของพระนางเจา้อิซาเบลลาหลงัการต่อสูท้างการทหาร Conquest of 
Granada ที่ท  าใหส้ิน้สดุการปกครองของแขกมัวรท์ี่ปกครองมายาวนานถึง 800 ปี การก่อสรา้งโบสถแ์ห่งนีเ้ริ่มขึน้ในช่วงตน้
ศตวรรษที่ 16 ในบรเิวณที่เคยเป็นสถานที่ตัง้มสัยิดหลกัของเมืองมาก่อน 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ท่ีพัก เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก URBAN DREAM GRANADA หรือเทียบเท่า    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

วันที ่7 กรานาดา – มูรเ์ซีย – วาเลนเซีย 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสูเ่มืองมูรเ์ซีย (Murcia) เป็นเมืองหลวงของแควน้มรูเ์ซีย ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต ้เป็นเมืองใหญ่อันดับ 7 
ของประเทศ น าท่านเดินชมจตัุรัส Plaza de las Flores เป็นจตัรุสัที่มีรา้นอาหารรา้นกาแฟอยู่รายรอบ ซึ่งชาวเมืองส่วนใหญ่
และนกัท่องเที่ยวมากมายมกัใชเ้ป็นสถานที่จิบกาแฟพกัผ่อนชมอาคารบา้นเรอืนสไตลอ์ารต์นโูว 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสูเ่มืองวาเลนเซีย (Valencia) เมืองหลวงของแควน้บาเลนเซีย แควน้ปกครองตนเองที่ตั้งอยู่ทางตะวนัออก

เฉียงใตข้องประเทศสเปน ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าตูเรีย (Turia River) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัที่ 3 ของประเทศสเปน 
และยงัเป็นที่ตัง้ของสโมสรฟตุบอลที่มีช่ือเสยีงคือ สโมสรฟตุบอลวาเลนเซีย ชมย่านใจกลางจตัุรสัเมืองเก่า ซึ่งเป็นที่ตัง้ของ
ศาลากลาง, ที่ท  าการไปรษณีย,์ รา้นคา้, สนามสูว้วักระทิง น  าท่านชมย่านใจกลางจัตรุสัเมืองเก่า ซึ่งเป็นที่ตัง้ของศาลากลาง, 
ที่ท  าการไปรษณีย,์ รา้นคา้, สนามสูว้วักระทิง น  าท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารวาเลนเซีย หรือ มหาวิหารซานตามาเรียแห่งวา
เลนเซีย (Catedral de Santa Maria de Valencia) มหาวิหารที่ตั้งอยู่บรเิวณใจกลางเมืองเก่า สรา้งขึน้ในสไตลผ์สมผสาน
อาทิ โกธิก, นีโอคลาสสิก, บารอ็ค และอื่นๆ ดา้นขา้งจะเป็น หอระฆงัเอล มิกูเลต (El Miguelete) ที่ถกูสรา้งขึน้ในช่วง
ระหว่างปี 1381 และสิน้สดุในปี 1429 และติดกนัเป็นโบสถแ์ม่พระ นกับญุอปุถมัภป์ระจ าเมือง ตลอดสองขา้งทางมีภัตตาคาร, 
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บาร,์ รา้นกาแฟ และรา้นขายของที่ระลกึมากมาย จากนัน้น  าชมเขตเมืองใหม่ที่ตัง้ของท่าเรอืเป็นโครงการที่ย่ิงใหญ่ที่สดุใน
เมือง ประกอบไปดว้ย โรงภาพยนตร,์ โรงศิลปะการแสดง, พิพิธภัณฑว์ิทยาศาสตรแ์ละอทุยานสมทุรภูมิศาสตร  ์

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ท่ีพัก เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก HOTEL ALBUFERA หรือเทียบเท่า    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

วันที ่8 วาเลนเซีย – บารเ์ซโลน่า – โบสถซ์ากราดา แฟมเิลีย - ปารค์ กูเอล 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางเลาะเลยีบชายฝ่ังทะเล กอสตา เดล อะซาร ์(Costa del Azahar) หรือ ชายฝ่ังดอกสม้บาน ตั้งชื่อตามสวน
สม้ที่ปลกูทั่วที่ราบชายฝ่ังและสง่กลิ่นหอม หวานในฤดใูบไมผ้ล ิผ่านเมืองตากอากาศที่มีช่ือเสยีงแถบเมดิเตอรเ์รเนียน จนเขา้สู่
เมืองบารเ์ซโลน่า (Barcelona) นครใหญ่แห่งคาตาลนัยา และเมืองส  าคญัอนัดบั 2 ของสเปน 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านชมภายนอกโบสถซ์ากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia) โบสถศ์ักด์ิสิทธ์ิสญัลกัษณข์องเมือง โดยฝีมือการ

ออกแบบของ อันตอนี เกาดี สถาปนิกชาวคาตาลนั เป็นผลงานที่เรียกว่า โมเดิรน์นิสโม เป็นงานศิลปะเฉพาะถ่ินและเป็น
อาร์ตนูโว ที่มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตัว โดยเริ่มสรา้งตั้งแต่ปี 1882 แมก้ระทั้งจนถึงปัจจุบันก็ยังสรา้งไม่แลว้เสร็จ ถึงกระนั้น
องคก์ารยเูนสโก ก็ไดจ้ดัใหเ้ป็นมรดกโลก โดยมหาวิหารมีลกัษณะสถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาไม่เหมือนที่ใดในโลกและน า
ท่านชมภายนอกปารค์ กูเอล (Parque Guell) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่โชวผ์ลงานอันโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมของ
อนัตอนี เกาดี สิ่งปลกูสรา้งต่าง ๆ ที่ถกูลอ้มรอบดว้ยความร่มรื่นของตน้ไม ้ดว้ยรูปแบบของสถาปัตยกรรมงานกระเบือ้งที่เนน้
รูปทรงธรรมชาติในสสีนัที่ตดักนั ดูโดดเด่น แปลกตา และเป็นเอกลกัษณอ์ย่างมาก ซึ่งได้รบัการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกจาก
องคก์ารยเูนสโก 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ท่ีพัก เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก AC HOTEL SANT CUGAT หรือเทียบเท่า    
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วันที ่9 บารเ์ซโลน่า – ช้อปป้ิง - สนามบิน – อสิตันบูล 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางกลบัเข้าสู่ตัวเมือง เพื่อน  าท่านขึน้สู่จุดชมวิวของเมืองที่ เนินเขา Montjuïc เป็นเนินเขาในบารเ์ซโลน่าที่มี
ทศันียภาพอนังดงามทางดา้นตะวันออกของเนินเขายังมีหนา้ผาสงูชันซึ่งท  าหนา้ที่เป็นดั่งก  าแพงเมือง ส่วนดา้นบนเป็นที่ตั้ง
ของป้อมปราการหลายแห่ง จากนั้นน  าท่านเดินทางไปยัง สนามฟุตบอลของสโมสรบารเ์ซโลน่า สนามคัมป์นู (Camp 

Nou) ที่มีขนาดใหญ่มาก โดยมีความจผุูเ้ขา้ชมไดถ้งึเกือบ 99,000 คน มีเวลาใหท้่านไดถ่้ายรูปดา้นนอก พรอ้มทั้งเลือกซือ้ของ
ที่ MEGA STORE ของทีมบารเ์ซโลน่า ใหท้่านไดถ่้ายรูปดา้นนอกคู่กบัสนามบอลที่มีช่ือเสยีงมากสดุแห่งหนึ่งของโลก 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
บ่าย น าท่านเดินทางสู ่La Roca Village Outlet เชิญท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น  ามากมาย อาทิ Armani, Burberry, Calvin 

Klein, Coach, Escada, Gucci, Guess, Hugo Boss, Kipling, L’Occitane, Levi’s, Lacoste, Loewe, Michael Kors, 
Nike, Polo, Puma, Ray-Ban, Samsonite, Superdry, Swarovski, Tag Heuer, Tommy Hilfiger, The North Face, 
Timberland, Tumi, Versace, Zegna ฯลฯ ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท า คืน
ภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

19.00 น. ออกเดินทางสูอ่ิสตนับลู โดยสายการบินเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 1856 
***คณะเดินทางระหว่างวันท่ี 4 มี.ค. – 13 มี.ค และ 10 มี.ค. – 19 มี.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 18.10 น. และถึงอิส

ตันบูล เวลา 23.50 น.*** 

23.30 น. ถงึสนามบินเมืองอิสตนับลู ประเทศตรุกี เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 
 

วันที ่10 อสิตันบูล – กรุงเทพฯ 
01.25 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ  โดยสายการบินเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 68 

***คณะเดินทางระหว่างวันท่ี 4 มี.ค. – 13 มี.ค และ 10 มี.ค. – 19 มี.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 01.50 น. และถึง
กรุงเทพฯ เวลา 15.10 น.*** 

15.00 น. เดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  



  9  ROMANTIC ROUTE OF PORTUGAL & SPAIN   10D 7N BY TK                                                                                              [GQ3OPO-TK002]                                                                                                         

 

ราคาแนะน าเพียง 

ROMANTIC ROUTE OF PORTUGAL & SPAIN   

10 วัน 7 คืน โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน(์TK) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

04 มี.ค. – 13 มี.ค. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 29,615.- 9,900.- 

10 มี.ค. – 19 มี.ค. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 29,615.- 9,900.- 

01 เม.ย. – 10 เม.ย. 63 58,900.- 58,900.- 58,900.- 33,565.- 9,900.- 

28 เม.ย. – 07 พ.ค. 63 58,900.- 58,900.- 58,900.- 31,285.- 9,900.- 

06 พ.ค. – 15 พ.ค. 63 57,900.- 57,900.- 57,900.- 32,185.- 9,900.- 

04 มิ.ย. – 13 มิ.ย. 63 57,900.- 57,900.- 57,900.- 32,185.- 9,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่ วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท ,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสเปน (ผูเ้ดินทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (20 ยโูร)  
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 ยโูร) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 
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ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจ ะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุัติวีซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋ วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
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5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (สเปน)  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ  

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า BLS International 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี่า หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

                                                                                        

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                    

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออม

ทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา 

ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 30 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีม่

ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่
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ใหม)่ 

3.3  หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดชือ่-สกลุ ใหต้รงตาม

หนา้พาสปอรต์ ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกันกบับัญชอีอมทรัพยใ์นขอ้ 3.1 

3.4 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.4. 1ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ฉบบัภาษาอังกฤษ โดย

ระบชุือ่เจา้ของบญัช ี (บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และ

บคุคลทีเ่จา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้่ายให ้ (ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

กรณุายืน่ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 30 วัน 

หลังจากธนาคารออกให ้  

     3.4.2ถา่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืนของบุคคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย และตอ้ง

เป็นบญัชเีดยีวกนั กบัทีอ่อก BANK GUARANTEE 

     3.4.3. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่ายทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

     3.4.4.ตอ้งใชสู้ตบิตัรเทา่นัน้ ในกรณีเป็น พอ่ แม ่ ลกู เพือ่เชือ่มโยงความสมัพันธร์ะหวา่งผูอ้อก

คา่ใชจ้่ายใหแ้ละผูเ้ดนิทาง ไมว่า่จะอายเุทา่ไหรก่็ตาม หรอืใชท้ะเบยีนสมรสในกรณีสาม-ีภรรยา ที่

แตง่งานจดทะเบยีน  

 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 
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- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีและในกรณีออกคา่ใชจ่่ายใหพ้อ่ แม ่หรอื พอ่ แม ่ออก

คา่ใชจ้่ายให)้ 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิูรณ ์ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางไปกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 
แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสเปน 

 
 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….………………………………. 
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3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….……………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………….……………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ………………………………………………………………………….………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………….………………….………… 

7. สญัชาตปัิจจุบัน ...........................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจุบัน……….………….…….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................ 

12. อาชพีปัจจุบัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

............................................................................................................... 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.............................ถงึวันที.่............................................. 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)......................................... 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 
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16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 


