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INCREDIBLE THE BEAUTY OF PENA PALACE
PORTUGAL & SPAIN
10 วัน 7 คืน

เดินทางกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 63
ปอร์โต้ | โกอิมบรา | ฟาติมา | ลิสบอน | แหลมโรกา | ซินทรา | เซบิย่า | กอร์โดบา | โทเลโด | มาดริด | เซโกเบีย |บาร์เซโลน่า

ราคาแนะนาเริ่มต้นเพียง
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เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – อิสตันบูล
วันที่ 2. อิสตันบูล – ปอร์โต้ – โกอิมบรา
วันที่ 3. โกอิมบรา – ฟาติมา – ลิสบอน
วันที่ 4. ลิสบอน – แหลมโรกา – ซินทรา – บาดาโฮซ
วันที่ 5. บาดาโฮซ – เซบิย่า – กอร์โดบา
วันที่ 6. กอร์โดบา – โทเลโด – มาดริด
วันที่ 7. มาดริด – เซโกเบีย – มาดริด
วันที่ 8. มาดริด – บาร์เซโลน่า
วันที่ 9. บาร์เซโลน่า – สนามบิน – อิสตันบูล
วันที่ 10. อิสตันบูล – กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ – อิสตันบูล
20.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุว รรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศประตู 10 เคาน์เตอร์ U ของสายการบิ นเตอร์กิ ช
แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
23.00 น.

2

ออกเดินทางสูอ่ ิสตันบูล โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 69
***คณะเดินทางวันที่ 5 ก.พ. – 14 ก.พ. 63 และ 10 มี.ค. – 19 มี.ค. 63 ออกเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ TK 65 เวลา
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22.35 น. ถึงอิสตันบูล เวลา 05.45 น.***
***คณะเดินทางวันที่ 4 – 13 มี.ค. 63 ออกเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ TK 69 เวลา 23.30 น. ถึงอิสตันบูล เวลา 06.25
น.***
***คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เม.ย. 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ TK 65 เวลา 21.45 น. ถึงอิส
ตันบูล เวลา 04.10 น.***

วันที่ 2 อิสตันบูล – ปอร์โต้ – โกอิมบรา
05.20 น.
08.15 น.

เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสูป่ อร์โต้ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 1451
***คณะเดินทางวันที่ 5 ก.พ. – 14 ก.พ. 63 และ 4 – 13 มี.ค. 63 ออกเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ TK 1449 เวลา 09.10 น.
ถึงปอร์โต้ เวลา 11.15 น.***
***คณะเดินทางวันที่ 10 – 19 มี.ค. 63 ออกเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ TK 1451 เวลา 12.35 น. ถึงปอร์โต้ เวลา 14.45
น.***

13.25 น.

ถึงสนามบินสนามบิน ฟรานซิส โก้ ซา คาเนี ยร์โร เมืองปอร์โต้ ประเทศโปรตุเกส (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 7
ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็ น 6 ชั่วโมงในวันที่ 29 มีนาคม 2563) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ผ่านขั้นตอนการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูเ่ มืองปอร์โต้ซ่งึ เป็ นเมืองใหญ่ อันดับสองของประเทศโปรตุเกสตั้งอยู่
ทางตอนเหนือของประเทศ เป็ นเมืองที่มีช่ือเสียงเรื่องการผลิตไวน์ หรือ ปอร์โต้ไวน์ดว้ ยและนอกจากนั้นเมืองนีย้ ังได้รบั การขึน้
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี 1996 อีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านชมย่านจัตุรัสกลางเมือง Praça dos Liberdade ประกอบด้วยอาคารสวยงามที่เป็ นที่ทาการของธนาคารและโรงแรม
และศาลาว่าการเมือง ชมสถานี รถไฟ São Bento ซึ่งภายในมีการตกแต่ง ด้วยกระเบือ้ งเขียนสีท่ีมี ลวดลายสีนา้ เงิ น ที่เล่า
เรื่องราวของชาวโปรตุเกส แวะถ่ายรู ปกับ โบสถ์ Sé de Porto ที่เก่าแก่ท่ีสดุ ของเมือง อายุกว่าพันปี โบสถ์แห่งนีเ้ ป็ นที่จัดงาน
อภิ เ ษกสมรสของกษั ตริย์ João ที่ 1 บิ ดาของเจ้า ชายเฮนรี่ ผูบ้ ุกเบิกการเดิ นเรืออัน ยิ่งใหญ่ ของโปรตุเกส สร้า งอยู่บนเนิน ที่
สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมือง จากนัน้ เดินทางสูเ่ มืองโกอิมบรา (Coimbra) อีกเมืองหนึ่งที่สาคัญของโปรตุเกส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
เดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั TRYP HOTEL หรือเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

วันที่ 3 โกอิมบรา – ฟาติมา – ลิสบอน
เช้า

กลางวัน

3

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองฟาติมา (Fatima) ซึงเป็ นอีกเมืองหนึ่งที่มีความสาคัญของคริสต์ศาสนิกชน นาท่านชมโบสถ์แม่พระฟา
ติมา (The Lady of Fatima Basilica) ซึ่งเป็ นโบสถ์โรมันคาทอลิก ก่อสร้างในปี 1928 - 1953 ชมรู ปปั้ นพระแม่มารี ที่มีความ
ศักดิ์สทิ ธิ์และเป็ นหนึ่งในหลายเส้นทางของคริสต์ศาสนิกชนในการแสวงบุญ ที่มีความเชื่อว่าพระแม่มารีได้เคยปรากฏตัวให้เด็ก
น้อย 3 คนได้เห็นเป็ นครัง้ แรกที่แอบหลบภัยสงครามโลกครัง้ ที่ 1 และได้บอกกับเด็กทั้งสามคนถึงเหตุผลที่พระองค์ลงมาจาก
สวรรค์ เพื่อให้ลเู ซีย ได้บนั ทึกไว้ถงึ คาทานายและคาสอนของพระแม่มารี ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆที่ลเู ซียได้บันทึกไว้ก็ลว้ นเป็ นความ
จริงที่ปรากฏขึน้ มาภายหลัง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
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บ่าย

ค่า
ที่พัก

นาท่านเดินทางต่อไปยังกรุงลิสบอน (Lisbon) เมืองหลวงประเทศโปรตุเกส นครเก่าแก่นครหนึ่งในยุโรป ทั้ง ยังเป็ นเมืองท่าที่
สาคัญ และเป็ นศูนย์กลาง ทางการเมือง การค้า อุตสาหกรรม พร้อมทั้งยังเป็ นอุทยานนครที่เขียวชอุ่มร่มรื่น นาท่านถ่ายภาพ
กับอนุ สาวรียด์ ิสคัฟเวอรี่ สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่งการสิน้ พระชนม์ของเจ้าชายเฮนรี่ เดอะ
เนวิเกเตอร์ แวะถ่ายรู ปกับหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดิมสร้างไว้กลางนา้ เพื่อเป็ นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเข้า
ออก เป็ นจุดเริ่ม ต้นของการเดิน เรือออกไปสารวจ และค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา นักเดิ นเรือชาวโปรตุเกส เป็ นอีกหนึ่ง
สถาปั ตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ท่ีสวยงาม นาเข้าชมมหาวิหารเจอโร นิ โม (Jeronimos Monastry) ที่สร้างขึน้ เพื่อเป็ นเกียรติ
แก่ วาสโกดากามา ที่เดินทางสูอ่ ินเดียเป็ นผลสาเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็ นผลงานอันเยี่ยมยอดของงานสถาปั ตยกรรมที่เรียก
กันว่ามานู เอลไลน์ (Manueline) ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิน้ ถึง 70 ปี จึง แล้วเสร็จสมบูรณ์ และได้รับการรั บรองจากองค์การ
ยูเนสโก้ว่าให้เป็ นมรดกโลก (UNESCO World Heritage)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั RAMADA LISBON หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ลิสบอน – แหลมโรกา – ซินทรา – บาดาโฮซ
เช้า

กลางวัน
บ่าย

4

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
พาท่ านเดิน ทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดที่เ ป็ นปลายด้า นตะวัน ตกสุดของทวีปยุโรป ซึ่งท่า นสามารถซื ้อ ใบ
ประกาศนี ยบัตร (Certificate) เป็ นที่ระลึกในการมาเยือน ณ ที่แห่งนี ้ จากนั้นเดินทางสู่เมืองซินทรา (Sintra) อีกหนึ่งเมือง
ตากอากาศยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เป็ นที่ตงั้ ของพระราชวังที่สวยงามที่ได้รบั การรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลก
ความร่มรื่นของเขตอุทยานเป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจในวันหยุดของชาวเมือง เป็ นอีกเมืองที่มีสถาปั ตยกรรมที่ค่อนข้างมีความโดด
เด่นของแคว้นแกรนด์ลสิ บอน ประเทศโปรตุเกส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเข้าชมพระราชวังเปนา (Pena National Palace) พระราชวังฤดูรอ้ นที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือเมืองซินตร้า หนึ่งเจ็ดสิ่ง
มหัศจรรยณ์ของโปรตุเกส ( 7 Wonders of Portugal) ในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผเู้ ข้าชมมากที่สดุ ในโปรตุเกส โดยในอดีตเป็ นที่
ประทับของกษัตริยโ์ ปรตุเกสมาตัง้ แต่คริสต์ ศตวรรษที่ 14 โดยตัวปราสาทถูกสร้างต่อเติมหลายยุคสมัย เดิมเริ่มแรกตั้งแต่สมัย
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ค่า
ที่พัก

ยุคกลางเป็ นพียงโบสถ์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1493 King John II และ Queen Leonor สร้างต่อเติมจากโบสถ์ให้ใหญ่ ขนึ ้ เป็ นอาราม
เพื่ อราลึกถึงนักบุญ St.Jerome โดยภายในถูกตกแต่ งประดับ ประดาอย่า งวิ จิตรงดงาม โดยเฉพาะพืน้ กระเบื ้ อ งที่ ว่า กัน ว่ า
สวยงามที่สดุ ในโปรตุเกส และในอดีตอารามแห่งนีไ้ ด้ถกู ฟ้าผ่าหลายต่อหลังครัง้ รวมทั้งได้รบั ความเสียหายจากแผ่นดินไหวครัง้
ใหญ่เมื่อปี 1755 จากนัน้ นาท่านเดินทางเมืองบาดาโฮซ (Badajoz) ตั้งอยู่ชายแดนทางตะวันตกของสเปน เป็ นเมืองที่มีความ
โดดเด่นในระดับหนึ่งเนื่องจากอยู่ติดกับซากเนินปราสาทมัวร์และยังสามารถมองเห็นแม่นา้ กวาเดียนาที่ไหลผ่านระหว่างตัวเนิน
ปราสาทกับป้อมซานกริสโตบัลที่มีการเสริมกาลังอย่างแข็งแกร่งอีกด้วย สถาปั ตยกรรมในตัวเมืองเป็ นตั วบ่งชีป้ ระวัติศาสตร์ท่ี
วุ่นวายของเมืองเอง แม้แต่อาสนวิหารบาดาโคซที่สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1238 ก็ยงั มีลกั ษณะเป็ นป้อมปราการ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั ILUNION BADAJOZ หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 บาดาโฮซ – เซบีย่า – กอร์โดบา
เช้า

5

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองเซบีย่า (Seville) เป็ นเมืองใหญ่ อันดับ 4 ของสเปน ชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza De Espana) ที่
สร้างขึน้ เมือปี ค.ศ. 1982 เป็ นกลุ่มอาคารรู ป ครึ่งวงกลมซึ่งรวมความเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบสเปนที่เรียงต่อกันเป็ นแนวยาว
สวยงามยิ่งนัก แต่ละซุม้ โค้งประตูมีตราประจาจังหวัดไล่เรียงตามตัวอักษร อิสระให้ท่านเก็บภาพความงามรอบบริเวณ นาท่าน
ถ่ายรู ป กั บ หอคอยฆีรั ล ดา (Giralda Tower) หอศัก ดิ์ สิท ธิ์ แ ห่ ง นี ้เ ป็ น หอคอยที่ สร้า งขึน้ โดยชาวมุสลิม เป็ น ตึกทรงรู ป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง 93 เมตร ติดกันกับมหาวิหารเป็ นลานส้มและนา้ พุ เพื่อใช้ในพิธีชาระร่างกายของชาวมุสลิม จากนั้นนาท่านชม
ภายนอกและถ่ายรู ปมหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่า (Seville Cathedral) เริ่มสร้างใน ค.ศ.1042 และสร้างเสร็จ ค.ศ.1519 ซึ่งมี
ขนาดใหญ่เป็ นอันดับสาม รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ท่ีกรุ งโรม และเซนต์ปอลที่ลอนดอน และใหญ่ ท่ีสดุ ในสเปน สร้างด้วย
ศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแต่งได้อย่างวิจิตรตระการตา สร้างขึน้ แทนที่ตั้งของสุเหร่าเดิม โดยต้องการให้ย่ิงใหญ่ แบบไม่มีใคร
เที ยบเทียมได้ ในห้อ งเก็ บทรัพย์สมบัติลา้ ค่า มี ทั้งภาพเขียน เครื่อ งใช้ในศาสนพิ ธี ที่ ท ามาจากทองค าและเงิ นล้วนแล้ว แต่
ประเมินค่ามิได้ ตอนกลางโบสถ์เป็ นที่ตงั้ ของสุสานคริสโตเฟอร์โคลัมบัส ซึ่งสร้างอย่างยิ่งใหญ่ สมเกียรติยศ เป็ นหีบศพหินอ่อนที่
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กลางวัน
บ่าย

ค่า

ตั้ง อยู่บนบ่า ของรู ปสลักชายหนุ่ม 4 คน ซึ่ง เป็ นผู้แทนของราชอาณาจักรของกษั ตริย์คาธอลิคทั้ง 2 พระองค์อัน ได้แก่ คัสตี ล
เลออน อาราก็อนและนาวาร์เร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
พาท่านเข้าชม Royal Alcázar of Seville เป็ นพระราชวังเก่าแก่ เดิมทีเป็ นพระราชวังของกษั ตริยม์ ุสลิมมัวร์ราชวงศ์อัล -โมฮัด
เรียกว่า ‘พระราชวังมูวารัก’ ต่อมาเมืองเซบีย่าถูกกองทัพคริสเตียนยึดครอง และกษั ตริยเ์ ปโดร แห่งคาสตีล โปรดฯ ให้สร้างวัง
ขึน้ มาใหม่บนที่ตงั้ เดิม โดยใช้ช่างชาวมัวร์จึงทาให้พระราชวังที่ถูกสร้างขึน้ มาใหม่นั้ นมีลกั ษณคล้ายกับสถาปั ตยกรรมของชาว
มุสลิม จึงทาให้พระราชวังแห่งนีโ้ ดดเด่นและสวยงามด้วยสถาปั ตยกรรมแบบมูเดฆาร์ (มูเดฆาร์ (mudéjar) คือศิลปะคริสต์ผสม
มุสลิม) นอกจจากนีย้ งั มีสวนสวยๆ ที่ถกู จัดตกแต่งอย่างมืออาชีพ มีครบทัง้ พืชสวน ผลไม้ ดอกไม้หอม ทาให้พระราชวังแห่ง เซบี
ย่านีเ้ ต็มไปด้วยมนต์เสน่ห ์ อีกทัง้ ยังได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ.1987 อีกด้วย จากนั้นนา
ท่านเดินทางต่อสู่ เมื องกอร์โดบา(Cordoba) เมื องที่ สวยงามในแบบมูเดฆาร์และเป็ น เมือ งที่เจริญรุ ่ง เรือ งที่สดุ ในยุคที่มัว ร์
ปกครอง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน

วันที่ 6 กอร์โดบา – โทเลโด – มาดริด
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

6

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองโทเลโด (Toledo) เมืองแห่งนีต้ งั้ อยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมือง
นีเ้ ป็ นแหล่งมรดกโลกอีกด้วย มีทศั นีภาพที่สวยงาม เนื่องจากมีแม่นา้ เทกัส ไหลผ่านเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเข้าชมมหาวิหารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) เนื่องจากเป็ นวิหารที่ใหญ่ เป็ นอันดับ 2 ของสเปน รองจากวิหาร
เมืองเซบีญ่า ที่สร้างตัง้ แต่ศตวรรษที่ 13 ความงดงามอลังการสไตล์โกธิ ก ภายในมหาวิหารมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรด้วย
ไม้แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่กรุ งมาดริด (Madrid) เมืองหลวงของประเทศสเปน ตั้งอยู่ใจกลาง
แหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็ นมหานครอันทันสมัยลา้ ยุค ที่ซ่งึ กษัตริยฟ์ ิ ลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจากเมือง
โทเลโดมาที่น่ี และประกาศให้มาดริดเป็ นเมืองหลวงใหม่ ยกเว้นในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมืองมาดริดได้ช่ือว่าเป็ น
เมืองหลวงที่สวยที่สดุ แห่งหนึ่งในโลก และสูงสุดแห่งหนึ่งในยุโรป จากนั้นนาท่านสู่ EL CORTE INGLES DEPARTMENT
STORE อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเลือกซือ้ สินค้ามีกว่าร้อยร้านค้า อาทิ เช่น Balenciaga, Bvlgari, Dior, Gucci, Hermes, Louis
Vuitton, Prada, Dolce & Gabbana, Mulberry, Givenchy, Burbury, Valentino, Tag Heuer, Bvlgari, Rimowa ฯลฯ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั AVANT AEROPUERTO หรือเทียบเท่า
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วันที่ 7 มาดริด – เซโกเบีย – มาดริด
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งของสเปน องค์การ UNESCO ยังได้ขนึ ้ ทะเบียนให้
เมืองนีเ้ ป็ นเมืองมรดกโลกในปี 1985 ชมรางส่งน้าโรมัน (Acueducto de Segovia) ที่สร้างขึน้ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 โดยไม่มีการ
ใช้กาวหรือวัสดุเชื่อมหินแต่ละก้อนแต่อย่างใด จึงได้รบั การยกย่องว่าเป็ นสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันที่สาคัญที่สดุ
ของสเปน และยังมีสภาพสมบูรณ์ท่ีสดุ อีกด้วย รางส่งนา้ ประกอบขึน้ จากหินแกรนิตกว่า 25,000 ก้อน มีความยาว 818 เมตร มี
โค้ง 170 โค้ง จุดที่สงู ที่สดุ สูงถึง 29 เมตร จุดเริ่มต้นของรางส่งนา้ นี ้ เริ่มตั้งแต่นอกเมือง แล้วลาเลียงส่งนา้ เข้ามาในเมือง รางส่ง
นา้ แห่งนีถ้ ือได้ว่าเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเซอโกเบีย และเป็ นไฮไลท์หลักของเมือง นาท่านเดินเล่นในเขตเมืองเก่า ซึ่งเต็มไปด้วย
สินค้านานาชนิดตลอดสองข้างทาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (เมนูหมูหันสเปน)
นาท่านเข้าชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่ งแม่นา้ แมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้
พระราชวังใดในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแห่งนีถ้ ูกสร้างในปี ค.ศ. 1738 ด้วยหินทั้งหลังในสไตล์บาโรค โดยการผสมผสาน
ระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่างๆกว่า 2,830 ห้อง ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว
ยังเป็ น คลัง เก็ บภาพเขียนชิน้ สาคัญที่ วาดโดยศิ ลปิ นในยุคนั้น รวมทั้ง สิ่ง ของมีค่าต่ างๆอาทิ พัดโบราณ, นาฬิก า, หนัง สือ ,
เครื่องใช้, อาวุธ (หากไม่ส ามารถเข้าชมพระราชวังหลวงมาดริดได้ เนื อ งจากมี พระราชพิธีภายในหรื อตั๋วเต็ ม ทาง
บริษัทขอนาท่านชม Royal Palace of Aranjuez เป็ นการทดแทน) จากนั้นนาท่านชมอุทยานหลวงที่มีการเปลี่ยนพันธุ์ไม้
ทุกฤดูกาล ชมอนุสาวรียเ์ ซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปนที่ตงั้ อยู่เหนืออนุสาวรียด์ อนกิโฆเต้ในสวนสาธารณะ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง พร้อมชมโชว์ ระบา ฟลามิงโก ศิลปะระบาสเปน หนึ่งในการแสดงที่ขนึ ้ ชื่อ
ลือชาไปทั่วโลกทัง้ ท่วงท่าการร่ายราประกอบเสียงดนตรีท่ีเร้าใจสนุกสนาน
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั AVANT AEROPUERTO หรือเทียบเท่า

วันที่ 8 มาดริด – บาร์เซโลน่า
เช้า

กลางวัน

7

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองบาร์เซโลน่า (Barcelona) นครใหญ่ แห่งคาตาลันยา และเมืองสาคัญอันดับ 2 ของสเปน โดยรถไฟคว
วามเร็วสูง AVE
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
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บ่าย

ค่า
ที่พัก

นาท่านขึน้ สูจ่ ดุ ชมวิวของเมืองที่ เนินเขา Montjuïc เป็ นเนินเขาในบาร์เซโลน่าที่มีทัศนียภาพอันงดงาม ทางด้านตะวันออกของ
เนิน เขายังมีห น้า ผาสูง ชันซึ่งท าหน้า ที่เป็ นดั่งกาแพงเมือ ง ส่วนด้า นบนเป็ นที่ ตั้ง ของป้อ มปราการหลายแห่ ง จากนั้น นาท่า น
เดินทางสูส่ นามฟุตบอลของสโมสรบาร์เซโลน่า สนามคัมป์นู (Camp Nou) ที่มีขนาดใหญ่ มาก โดยมีความจุผเู้ ข้าชมได้ถึงเกือบ
99,000 คน มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านนอก พร้อมทัง้ เลือกซือ้ ของที่ MEGA STORE ของทีมบาร์เซโลน่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั FRONTAIR CONGRESS หรือเทียบเท่า

วันที่ 9 บาร์เซโลน่า – สนามบิน – อิสตันบูล
เช้า

8

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเข้าชมภายในโบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia) โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ สญ
ั ลักษณ์ของเมือง โดยฝี มือการ
ออกแบบของ อันตอนี เกาดี สถาปนิกชาวคาตาลัน เป็ นผลงานที่เรียกว่า โมเดิรน์ นิสโม เป็ นงานศิลปะเฉพาะถิ่นและเป็ นอาร์ตนู
โวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเริ่มสร้างตัง้ แต่ปี 1882 แม้กระทั้งจนถึงปั จจุบันก็ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ ถึงกระนั้นองค์การยูเนสโก
ก็ได้จดั ให้เป็ นมรดกโลก โดยมหาวิหารมีลกั ษณะสถาปั ตยกรรมโดดเด่นแปลกตาไม่เหมือนที่ใดในโลก นาท่านเข้า ชมปาร์ค กู
เอล (Parque Guell) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีโชว์ผลงานอันโดดเด่นทางด้านสถาปั ตยกรรมของอั นตอนี เกาดี สิ่งปลูกสร้าง
ต่าง ๆ ที่ถกู ล้อมรอบด้วยความร่มรื่นของต้นไม้ ด้วยรู ปแบบของสถาปั ตยกรรมงานกระเบือ้ งที่เน้นรู ปทรงธรรมชาติในสีสนั ที่ตัด
กัน ดูโดดเด่น แปลกตา และเป็ นเอกลักษณ์อย่างมาก ซึ่งได้รบั การยกย่องให้เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก
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กลางวัน
บ่าย

19.00 น.
23.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินเล่นบริเวณ ถนน ลา รัมบลาส (La Ramblas) ถือเป็ นถนนชื่อดังของเมืองบาร์เซโลน่า นอกจากจะสะอาดสะอ้าน
และมีตน้ ไม้คอยสร้างความร่มรื่นให้ตลอดทางแล้ว ยังมีรา้ นค้ามากมาย โดยที่ปลายสุดของถนนสายนีเ้ ป็ นที่ตั้งของอนุสาวรียค์
ริสโตเฟอร์ โคลัม บัส Christopher Columbus ผูค้ ้นพบทวีป อเมริกาในปี ค.ศ.1492 อิ สระให้ท่ านเดินเล่นและช้อปปิ ้ งตาม
อัธยาศัย นาเดินทางสูส่ นามบินเอล ปรัต (BCN) เมืองบาร์เซโลน่า เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และมี
เวลาในการเลือกซือ้ สินค้าในร้านค้าปลอดภาษี ภายในสนามบิน
ออกเดินทางสูอ่ ิสตันบูล โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 1856
***คณะเดินทางระหว่างวันที่ 5 ก.พ. – 19 มี.ค 63 ออกเดินทางเวลา 18.10 น. และถึงอิสตันบูล เวลา 23.50 น.***
ถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

วันที่
อิสตันบูล – กรุ งเทพฯ
10
01.25 น.
15.00 น.

ออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ TK 68
***คณะเดินทางวันที่ 5 ก.พ. – 19 มี.ค 63 ออกเดินทางเวลา 01.50 น. และถึงกรุ งเทพฯ เวลา 15.10 น.***
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาแนะนาเริ่มต้นเพียง INCREDIBLE THE BEAUTY OF PENA PALACE
PORTUGAL & SPAIN
10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์(TK)
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ
65,900

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
65,900

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิม่
ท่านละ

04 มี.ค. – 13 มี.ค. 63

ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่าน
ท่านละ
65,900

40,185

7,900

10 มี.ค. – 19 มี.ค. 63

65,900

65,900

65,900

39,615

7,900

01 เม.ย. – 10 เม.ย. 63

72,900

72,900

72,900

47,565

9,900

13 เม.ย. – 22 เม.ย. 63

75,900

75,900

75,900

46,385

9,900

28 เม.ย. – 07 พ.ค. 63

73,900

73,900

73,900

46,285

9,900

06 พ.ค. – 15 พ.ค. 63

69,900

69,900

69,900

44,185

9,900

04 มิ.ย. – 13 มิ.ย. 63

69,900

69,900

69,900

44,185

9,900

กาหนดการเดินทาง

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
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เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่ งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจาก
วันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุป๊ ออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่ านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุก
ครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล
(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
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อัตราค่าบริการนี้รวม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้อง
ไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
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เบีย้ ประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกินจาก
ทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว , ค่า
กระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสเปน (ประมาณ 3,000 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (23 EURO)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 EURO)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุ มัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่ วีซ่าและการยืน่ วีซ่า
1.
2.

3.
4.
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การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของ
สถานทูตง่ายขึน้
กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึง
เล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าได้
สาหรับ ผูเ้ ดิน ทางที่ ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนิน เรื่องการขอวีซ่า ด้วยตนเองในประเทศที่ ตนพานักหรือ
ศึกษาอยู่เท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ ากว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทาง
ต้องไปยื่นคาร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่ม ใหม่ และกรุ ณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่ม เก่า ให้กับทางบริษัท ด้วย เนื่องจาก
ประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่าง
สาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้า
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ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดิ นทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือ เดิน ทางนั้นๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่ งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น
ต้องเป็ นผูท้ ่ีมีรา่ งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้
(นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ท่ีน่ งั Long leg ขึน้ อยู่กับ
ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
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แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่
บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัท
ต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเ จ็บ ป่ วย จนไม่ สามารถเดิน ทางได้ ซึ่งจะต้องมีใ บรับรองแพทย์จ ากโรงพยาบาลรับ รอง บริษัท ฯจะทาการเลื่อ นการ
เดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว
และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณีย่นื วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษัทฯ
ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีอ อก
ตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
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่ กั
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

เนื่ อ งจากการวางแปลนห้อ งพัก ของแต่ ล ะโรงแรมแตกต่ า งกั น จึ ง อาจท าให้ห ้อ งพั กแบบห้อ งเดี่ ย ว ( Single) ,ห้อ งคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ าน/3 เตียง (Triple Room) ห้อ งพักต่ างประเภทอาจจะไม่ ติดกันและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
2.
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
3.
กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ น
ผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4.
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนา้
ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (สเปน)
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี ่าน ับจากว ันยืน
่ ประมาณ 15 ว ันทาการ
ยืน
่ วีซ่าแสดงตนทีศ
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซ่า BLS International
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
ื เดินทางต้องนาสง
่ เข้าสถานทูต
ในว ันยืน
่ วีซ่า หน ังสอ
ื เดินทางออกมาได้
และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
ี ่า ไม่สามารถดึงหน ังสอ

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซ่าในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**

ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับ
1. หน ังสอ
วีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นั บจากวันเดินทางกลับ และหนั งสือ
เดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนั งสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)

ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า
่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า
่ งประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยูต
หรือน ักเรียน น ักศก
่ า
่ งประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษท
ั ให้ทราบ
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม
และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน
่ ขอวีซ่าในประเทศไทยได้
ข้อ ก าหนดนี้ร วมไปถึง ผู ้เ ดิน ทางที่ถ ือ พาสปอร์ต ต่ า งชา ติ
ด้วย***

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2 ใบ (พืน
้ หลัง
ขาวเท่านั น
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่
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ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
้ า
3. หล ักฐานการเงิน กรณีผเู ้ ดินทางออกค่าใชจ
่ ยเอง
้ า
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
่ ยเอง สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป
ส่วนตัวของผู ้เดินทาง ถ่ายสาเนา ย ้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี โดยการ ฝาก
หรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยืน
่ วีซา่ และบัญชีต ้องมี
้ จง
ครบทุกเดือน ในกรณีทม
ี่ ไี ม่ครบ 6 เดือน ให ้ขอเป็ น STATEMENT พร ้อมทาจดหมายชีแ
3.2 กรณีเปลีย
่ นบ ัญชเี ป็นเล่มใหม่ ให ้ท่านถ่ายสาเนาสมุดบัญชีมาทัง้ สองเล่ม (ทัง้ เล่มเก่า –เล่ม
ใหม่)
ื ร ับรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ต ้องสะกดชือ
่ -สกุล ให ้ตรงตามหน ้า
3.3 หน ังสอ
พาสปอร์ต ออกมาไม่เกิน 1 เดือน ต ้องเป็ นบัญชีเดียวกันกับบัญชีออมทรัพย์ในข ้อ 3.1
้ า
3.4 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง
ื่
3.4. 1ต ้องทา BANK GUARANTEE ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านั น
้ ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชอ
่ – สกุล ให ้ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต และบุคคลที่
เจ ้าของบัญชี (บุคคลทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย) ต ้องสะกดชือ
่ – สกุล ให ้ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต กรุณายืน
เจ ้าของบัญชีออกค่าใช ้จ่ายให ้ (ผู ้เดินทาง) ต ้องสะกดชือ
่
ขอจาก ธนาคาร่ลวงหน ้า โดยใช ้เวลาดาเนินงานประมาณ 3 วัน และใช ้ยืน
่ ได ้ไม่เกิน 30 วัน หลังจาก
ธนาคารออกให ้
3.4.2ถ่ายสาเนาสมุดบ ัญชี หรือ Statement ย ้อนหลัง 6 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย และต ้องเป็ น
บ ัญชีเดียวก ัน กับทีอ
่ อก BANK GUARANTEE

้ จงความสัมพันธ์อก
3.4.3. ต ้องทาหนั งสือรับรองค่าใช ้จ่ายทีม
่ ก
ี ารชีแ
ี หนึง่ ฉบับ (Sponsor Letter)
่ มโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ออก
3.4.4.ต ้องใช ้สูตบ
ิ ัตรเท่านั น
้ ในกรณีเป็ น พ่อ แม่ ลูก เพือ
่ เชือ
ค่าใช ้จ่ายให ้และผู ้เดินทาง ไม่วา่ จะอายุเท่าไหร่ก็ตาม หรือใช ้ทะเบียนสมรสในกรณีสามี-ภรรยา ที่
แต่งงานจดทะเบียน

ี ด
ี ากประจา บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส
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4. หล ักฐานการทางาน
-

ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน
เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญา
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ
เช่าที่ โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นต ้น

-

เป็นพน ักงาน

หนั งสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน

่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
ึ ษา ใช ้หนั งสือรับรองการเรียนทีอ
น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
่ นต ัว
5. เอกสารสว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี และในกรณีออกค่าใช่จ่ายให ้พ่อ แม่ หรือ พ่อ แม่ ออก
ค่าใช ้จ่ายให ้)

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี บริบูรณ์ ทีไ่ ม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดา
จะต ้องคัดหนั งสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน
หรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

หากเด็กเดินทางไปก ับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดา
จะต ้องคัดหนั งสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตร
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนั งสือระบุยน
ิ ยอม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อม
แนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
ว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดีย ว
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่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมา
กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี บิดา-มารดาลงชือ

-

สัมภาษณ์กับบุตรทีส
่ ถานทูตด ้วย ทัง้ สองท่าน (เฉพาะคิวเดีย
่ วเท่านั น
้ )
7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร ้องขอวีซา่ เท่านั น
้

เอกสารยืน
่ วีซ่าอาจมีการปร ับเปลีย
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม

่ เชงเกนประเทศสเปน
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซา

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน)

่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]……………………………………………………………………………
ชือ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….……………………………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….……………………………….
่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….………………
3. ชือ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………….………………………..
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด) ………………………………………………………………………….………………
6. ประเทศทีเ่ กิด…………………………………………………………………….………………….…………
7. สัญชาติปัจจุบัน ...........................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบัน……….………….……..
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

หม ้าย

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
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่ ตัว นามสกุล ทีอ
10. ในกรณีเป็ นผู ้เยาว์ กรุณากรอก ชือ
่ ยู(่ หากต่างจากผู ้ขอ) และสัญชาติของผู ้มีอานาจ
ปกครอง/ดูแลผู ้เยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ทีอ
่ ยูต
่ ามทะเบียนบ ้านของผู ้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………………
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ................................................................
้ ผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น
12. อาชีพปั จจุบัน(หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เช่น ขายเสือ
...............................................................................................................
่ บริษัทหรือร ้านค ้า ทีอ
่ ทีอ
13. ชือ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนักเรียน นั กศึกษา กรุณากรอกชือ
่ ยูข
่ อง
สถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………….……
14. วีซา่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ
ี่ ่านมา
ไม่เคย
เคยได ้ ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที.่ .............................ถึงวันที.่ .............................................
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว้ มือเพือ
่ การขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ).........................................

่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลูกค้าเคยมีวซ
ี ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซา

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย
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17. ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานั กอยูข
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื่ ............................................
กรุณาระบุชอ

สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชีพ

…………………………………………………..….
สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชีพ

เงินสด
เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

ชาระค่าทีพ
่ ักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดระหว่างพานั กมีผู ้ออกให ้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ เป็นดุลพินจ
่ นเกีย
ิ้
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว
่ วข้องใดๆทงส
ั้ น
ทงนี
ั้ บ
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั้
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