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20.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิเคาน์เตอร์สายการบนิเตอร์กชิแอร์ไลน์ เคาน์เตอร์ U ประตู 9 

Turkish Airlines (TK) โดยมเีจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กทา่น 

23.30 น. ออกเดินทาง สู่ประเทศตุรเคีย เมืองอิสตนับูล โดยเที่ยวบินที่ TK 69 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครือ่ง) 

 

 

06.10 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานอสิตนับูล สนามบนิแห่งใหมข่อง ประเทศตุรเคีย (เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง) 

08.30 น. ออกเดนิทางสู ่ โดยเทีย่วบนิที ่TK1857 

11.00 น. เดนิทางถงึ 

 ผา่นพธิีตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรียบรอ้ย (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ช ั่วโมง) น าทา่นเดนิ

ทางเข้าสู่  เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศสเปน ซึ่งเป็นเมือง

ใหญเ่ป็นอนัดบัที ่3 ของทวีปยุโรป รองจาก กรุงลอนดอน และกรุงเบอร์ลนิ และในเขตเมอืงยงัเป็นอนัดบั

ที ่3 ของยุโรป รองจากกรุงลอนดอน และกรุงปารีส อกีดว้ย กรุงมาดริด 

วนัแรก  สนามบนิสุวรรณภูม ิ• อสิตนับูล ตุรเคีย                       (-/-/-) 

 

วนัทีส่อง อสิตนับูล ตุรเคีย • มาดริด • ประตูพระอาทติย์ • อนุสาวรีย์หมีและตน้ไม้สตรอเบอร์รี่ • สญัลกัษณ์

แผน่หนิบนทางเท้า  • ตลาดซานมเิกล • พลาซ่ามายอร์                 (-/-/เย็น) 

 



BT-EUR28_TK 

 

จากนัน้ น าท่านเขา้สู่  หรือประตูพระอาทติย์เป็นจตัุรสัสาธารณะกลางกรุง

มาดรดิ เป็นหนึ่งในสถานทีท่ีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัแพร่หลาย และมีผูค้นพลุกพล่านทีสุ่ดในเมือง ในย่านแห่งน้ีมี

รา้นคา้ รา้นอาหารใหเ้ลือกมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใกล้กนัท่านจะได้พบกบั อีกหนึ่งสญัลกัษณ์ที่มีชื่อเสียงมากดงัไปท ั่วโลก 
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และฝั่ งตรงข้าม ปูเอร์ตา เดล โซล มีอีกหนึ่งจุดที่

น่ า ส น ใ จ คื อ  

 ทีเ่ก่าแก่มีอายุต ัง้แตปี่ ค.ศ.1950 

ท าหน้าทีเ่ป็นศูนย์กม.จากการวดัถนนในแนวรศัมีทุก

เสน้ในสเปน ซึง่แสดงให้เห็นโดยแผน่ป้ายบนพ้ืนของ

จตัุรสัซึ่งระบุจุดที่แน่นอนของกม.0 ก่อต ัง้ในปี ค.ศ.

1857 

 

 

จากนัน้ น าท่านเข้าสู่ เป็นตลาด ในอาคารที่มีหลงัคากระเบื้องสี

น ้าตาล มคีวามเกา่แกต่ ัง้แตปี่ ค.ศ.1915  มรีา้นอาหารหลากหลายมาก ทีน่ี่เป็นท ัง้แหลง่ช็อปป้ิง ตลาดนดั 

ถนนคนเดิน มีซุ้มและโต๊ะเก้าอี้ส าหรบันั่งรบัประทานอาหาร มีท ัง้อาหารท้องถิ่นสเปน อาหารเอเชีย 

อาหารทะเล ทาปาส และเบเกอรี ่
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จากนัน้ น าทา่นเขา้สู ่ เป็นพ้ืนทีส่าธารณะทีส่ าคญัในใจกลางกรุงมาดรดิ สรา้งขึน้

คร ัง้แรก ค.ศ. 1580 – 1619  ซึง่อยูห่า่งไมไ่กลจากปเูอร์ตา เดล โซล โดยรอบๆม ีรา้นอาหาร รา้นกาแฟ 

เครือ่งของทีร่ะลกึ และรา้นคา้อกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือ 
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ค ่า บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ พเิศษ

กบัเมนู เมนูขา้วผดัสเปน 

 

 

 ทีพ่กั NH Ventas หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตน้

เท่านัน้  ชือ่โรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท า

การแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปลี่ยนที่พกั ไปพกัเมือง

ใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟร์หรือมเีทศกาล) 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

ระหว่างทางผา่นชม 

 เป็นอดตีประตเูมอืงฝั่งตะวนัออกของ

มาดริด ที่สร้างในสมยักษตัริย์คาร์ลอสที่ 3 สร้างขึ้นในปี 

ค.ศ.1778 ซึ่งเป็นจุดเด่นโดยรวมของประตูเมืองแห่งน้ีที่

ไดร้บัการออกแบบโดย Francisco Sabatini คือ การใช้

ศิลปะภาพนูนสูง รูปสลกั และรูปปั้น ซึ่งเป็นผลงานของ

ศิลปินและประติมากรร่วมสมยัคือ Robert de Michel 

และ Francisco Gutiérrez 

 

 

ผ่านชม  สร้าง

อุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน ต ั้งอยู่ที่จตัุรสัซิเบเลส 

(Plaza de la Cibeles) ซึ่งเป็นวงเวียนส าคญั เป็นจุด

ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองมาดริด และเป็นจุดที่ทีม

ฟุตบอลเรอลัมาดริดจะใช้เฉลิมฉลองการแข่งขนัชิง

แชมป์ 

จากนัน้ น าท่านชม  เป็นจตัุรสัขนาดใหญ่และสถานทีท่อ่งเทีย่วยอด

นิยมทีต่ ัง้อยู่ใจกลางกรุงมาดรดิ ใจกลางจตัุรสัคืออนุสาวรีย์ทีป่ระกอบดว้ยเสาหนิทีม่ีรูปปั้น มเิกล เด เซร์

บนัเตส เป็นนักเขียนชาวสเปน มีผลงานที่เป็นที่รู้จกักนัดีคือ ดอนกิโฆเต้ แห่งลามนัช่า และมี

วนัทีส่าม ประตูชยัอาคาล่า มาดริด • น ้าพุไซเบเลส • พลาซ่า เดอ เอสปาน่า • พระราชวงัหลวงแห่งมาดรดิ • 

เมืองเซโกเบีย • สะพานสง่น ้าโบราณ • กรุงมาดรดิ       (เช้า / กลางวนั / เย็น )                  
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ประตมิากรรมส าริดของ ดอนกิโฆเต้และซานโช ปนัซา อยู่ตรงใต้ฝ่าเท้าด้านหน้าของอนุสาวรีย์ ส่วน

ด้านข้างจะประตมิากรรมหนิของ Aldonza Lorenzo ซึ่งจตัุรสัแห่งน้ีอยู่ตดิกบัตกึระฟ้าทีโ่ดดเด่นทีสุ่ด

สองแหง่ของมาดรดิ 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าทา่นเขา้ชม เป็นทีพ่ านกัอยา่งเป็นทางการ

ของราชวงศ์สเปนที่เมืองมาดริดแม้ว่าปจัจุบนัจะใช้ส าหรบัพิธีการของรฐัเท่านั้น เป็นพระราชวงัที่ใหญ่

ที่สุดที่ยงัคงใช้งานอยู่และเป็นหนึ่งในพระราชวงัที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวนัตก ภายในพระราชวงัหลวง

แห่งน้ีไดร้บัการตกแตง่อยา่งงดงามหรูหรา ถูกออกเเบบโดยสถาปนิกชาวอติาเลียน ทีเ่น้นการผสมผสาน

ระหวา่งสถาปตัยกรรมอติาเลีย่นเเละฝร ั่งเศส จงึมลีกัษณะคลา้ยๆ กบัพระราชวงัเเวร์ซายน์ทีฝ่ร ั่งเศส 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่ (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 1.30 ช.ม.) 

เมืองมรดกโลกแห่ง แคว้นคาสตีล และเลออน ต ัง้อยู่บรเิวณจุดบรรจบระหว่างแมน่ ้าเอเรสมา กบัแม่น ้า

กลาโมเรส ทีต่ีนเขากวาดาร์รามา เป็นเขตเมืองเก่าล้อมรอบดว้ยก าแพงทีส่รา้งขึน้ต ัง้แตค่รสิต์ศตวรรษที ่

8 และไดร้บัการบูรณะในระหว่างคริสต์ศตวรรษที ่15 ปจัจุบนัเป็นแหล่งมรดกโลกตามการประกาศจาก

องค์การยูเนสโก 

จากนัน้ น าท่านชม  เป็นสญัลกัษณ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองน้ีมาก

ที่สุด สร้างขึ้นในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 1 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 2 โดยชาวโรมนัขณะที่ก าลงัขยาย

อ านาจในคาบสมทุรไอบเีรียเพือ่น าน ้าจากแมน่ ้าฟรีโอ (Río Frío) ซึง่หา่งออกไปประมาณ 18 กโิลเมตร

เขา้สูต่วัเมือง ซึง่ตอ้งยกระดบัตวัสะพานขึน้ในช่วง 1 ก.ม. สุดท้ายจากภูเขากวาดาร์รามาถงึก าแพงเมือง

เก่า ซึง่ไดร้บัการอนุรกัษ์ไว้อย่างดีทีสุ่ดและเป็นสญัลกัษณ์ที่ส าคญัทีสุ่ดของเซโกเบียอีกด้วย โดยบรเิวณ

รอบๆจะมี เป็นจุดศูนย์กลางของเขตเมืองเก่า บรเิวณน้ีจะมีบนัไดให้ท่าน

ขึน้ไปและสามารถมองเห็นววิของเมืองและสะพานส่งน ้าได้อย่างชดัเจนและสวยงาม นอกจากน้ี บรเิวณ

ใกลเ้คยีงจะเป็นเขตเมอืงเกา่ตามซอยตามถนนจะมีรา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลือก

ซ้ือของฝากกลบับา้นได ้
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ค ่า บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารท้องถิน่ พเิศษกบั หมูหนัสเปน 

ทีพ่กั NH Ventas หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตน้เทา่นัน้  ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจ้งพรอ้ม

ใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมืองใกล้เคียงกรณีตดิงาน

แฟร์หรือมเีทศกาล) 

 

 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านถ่ายรูปหน้า (สนามยงัอยู่

ในระหว่างปรบัปรุงรูปแบบใหม่ แต่ท่านยงัสามารถเข้าซ้ือสินค้าที่ระลึกได้ที่ร้านค้าได้)   เป็นสนาม

ฟุตบอลที่มีชื่อเสียงในกรุงมาดริด เป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลเรอลัมาดริด เริ่มเปิดใช้สนามเมือ่

วนัที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 1944 เดิมมีชื่อว่า สนามกีฬาชามาร์ติน (Estadio Chamartín) ตามชื่อของ

สนามเดมิของสโมสร เปิดใช้สนามอย่างเป็นทางการในเดือนธนัวาคม 1947 เรอลัมาดรดิไดป้ระกาศใช้

วนัทีส่ี ่ สนามกีฬาซานเตียโก เบร์นาเบว • หมู่บ้านลาส โรซาส • เมืองโตเลโด • มหาวิหารแห่งโตเลโด • 

ประตูเมืองโตเลโด • เมืองคอร์โดบา           (เ ช้ า  /  ก ล า ง ว ัน  /  เ ย็ น  )                  
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ชือ่ทีใ่ช้อยู่ในปจัจุบนัคือสนามกีฬาซานเตียโก เบร์นาเบว เมือ่วนัที ่4 มกราคม 1955 เพือ่เป็นเกียรตแิก่

ประธานสโมสรคอื ซานเตยีโก เบร์นาเบว เยสเต (Santiago Bernabéu Yeste) 

 

จากนัน้ น าท่านช้อปป้ิงที่  แหล่งช้อปป้ิงเอาท์เล็ทสุดหรูชาน

เมืองมาดรดิ สถานทีท่ีร่วบรวมแบรนด์ช ัน้น าท ัง้ในและตา่งประเทศทีม่อบสว่นลดมากสุดถงึ 60% ตลอด

ท ัง้ปี มสีนิคา้มากมายใหเ้ลือกซ้ือเช่น เสือ้ผา้ กระเป๋า เครือ่งประดบั และเครือ่งเรือนตา่งๆ นอกจากน้ียงัมี

รา้นอาหารและคาเฟ่มากมายใหเ้ลือก 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางเข้าสู่  (ใช้เวลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ช.ม.) เป็นเมืองโบราณ

ต ัง้อยู่บนเนินเขา มีท ัง้ภูเขาและแม่น ้าเป็นก าแพงธรรมชาติล้อมรอบ มีป้อมปราการ มีก าแพงเมือง มี

ประตเูมอืงก ัน้เขตเมอืงเกา่อกีช ัน้ ในปี ค.ศ. 1986 องค์การยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้มืองน้ีเป็นแหล่งมรดก

โลก เนื่องจากมีมรดกทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมอย่างมากมายในฐานะหนึ่งในเมืองหลวงของ

จกัรวรรดสิเปน รวมท ัง้ยงัเป็นสถานทีท่ีป่รากฏร่องรอยวฒันธรรมของชาวครสิต์ ชาวยวิ และชาวมวัร์อยู่

รว่มกนัอกีดว้ย 
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จากนัน้ น าท่านเข้าชม ที่เริ่มสร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1227 เสร็จสิ้น

สมบูรณ์เมือ่ ค.ศ. 1493 ซึง่สรา้งขึน้จากทีต่ ัง้ของมสัยิดเดมิ เป็นโบสถ์นิกายโรมนัคาธอลกิในเมืองโตเล

โด เป็นมหาวหิารทีม่คีวามโดดเดน่ดว้ยความงามของศลิปะและสถาปตัยกรรม ศลิปะโกธกิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ ผา่นชม  สรา้งถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่10 มีตน้ก าเนิดจาก

ชาวมวัร์ แตส่ว่นหลกัถูกสรา้งขึน้ในปี 1559 
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จากนัน้ น าท่านเดนิทางเข้าสู ่ (ใช้เวลาเดนิทางโดยประมาณ 3.30 ช.ม.) เป็นเมือง

สมยัใหมข่นาดกลาง ตวัเมอืงเกา่ยงัคงมสีถาปตัยกรรมน่าประทบัใจหลายแหง่ทีย่อ้นไปเมือ่คร ัง้เมอืงน้ีเป็น

เมืองหลวงที่เจริญรุ่งเรืองของอาณาจกัรกาหลิบแห่งกอร์โดบาของชาวมุสลิมซึ่งเคยปกครองพ้ืนที่เกือบ

ท ัง้หมดในคาบสมทุรไอบเีรีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บรกิารอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ทีพ่กั Ayre Hotel Cordoba หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
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(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตน้เทา่นัน้  ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจ้งพรอ้ม

ใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมืองใกล้เคียงกรณีตดิงาน

แฟร์หรือมเีทศกาล ) 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านเข้าชม  เป็นโบสถ์ของนิกาย

โรมนัคาทอลกิ เดมิเป็นมสัยดิอสิลามจากการรุกรานในชว่งปี ค.ศ. 768 โดยทีโ่บสถ์แหง่นกับวช บเีซนเต 

มาร์ตไีดถู้กท าลายลงและสรา้งมสัยดิคอร์โดบาขึน้มาแทนที ่จนกระท ั่งในปี ค.ศ. 1238 ชาวสเปนสามารถ

พิชิตดนิแดนคืนได้ส าเร็จ ปจัจุบนัเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานทางประวตัิศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวที่

ส าคญัของสเปน รวมท ัง้เป็นมรดก โลกขององค์การยูเนสโกต ัง้แตปี่ ค.ศ. 1984 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางเขา้สู่  (ใช้เวลาเดนิทางโดยประมาณ 1.30 ช.ม.) เป็นศูนย์กลาง

ทางการเงนิ วฒันธรรม และศลิปะของภาคใตข้องประเทศสเปน และยงัเป็นเมืองหลกัของแคว้นปกครอง

ตนเองอนัดาลูซอิาและจงัหวดัเซบยิาอีกดว้ย มีแมน่ ้ากวัดลักบิีร์ไหลผา่น ต ัง้อยู่ภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของ

คาบสมทุรไอบเีรีย 

วนัทีห่้า มสัยิดวหิารคอร์โดบา • เมืองเซบีญา • มหาวหิารแห่งเซบีญา • หอระฆงักริลัดา • พลาซ่าเดอเอสปา

นา                      (เช้า / เทีย่ง / เย็น )          
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จากนัน้ น าทา่นชม เป็นมหาวหิารทีส่รา้งดว้ยสถาปตัยกรรมแบบ

โกธคิ เป็นมหาวหิารทีใ่หญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก ในปี ค.ศ. 1987 ไดร้บัการประกาศให้เป็นมรดกโลก

ร่วมกบั Real Alcázarและ Archivo de Indias ภายในวิหารของที่น่ีมีความงดงามอลงัการ การ

ออกแบบกอ่สรา้ง ศลิปะการตกแตง่เพดาน ทีแ่บง่เป็นช่อง มลีวดลาย มภีาพบคุคลส าคญั มปีระตมิากรรม

แกะสลกัเป็นภาพๆ ตามช่องทีใ่ช้กระจกสีตกแตง่ก็มีการท าเป็นภาพมีเรื่องราวเช่นกนั ภายในเป็นทีเ่ก็บ

พระศพของพระคาร์ดนิลั Juan de CervantesและPedro González de Mendoza รวมถงึ ครสิโต

เฟอร์โคลมับสั และลูกชายของเขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชม  เป็นหอคอยและหอระฆงัของวหิารเซบยีา มคีวามสงู 104  เมตร 

เริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1184 หอคอยอนัโดดเดน่น้ีเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัทีส่ดุในเซบยีา 
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จากนั้นชมความงามของ  ที่ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.

1928 เป็นการผสมผสานของสถาปตัยกรรมสเปนแบบบาโรก การฟ้ืนฟูศลิปวทิยาและสถาปตัยกรรมมวัร์ 

เป็นสถานทีเ่ทีย่วทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่งของประเทศสเปน จสัตุรสัแห่งน้ีมีลกัษณะเป็นครึง่วงกลมทีส่วยงาม 

ด้านหน้ามีลานกว้างและน ้าพุตรงกลาง ศาลา ก าแพง สระน ้า ม้านั่ง ถูกออกแบบตกแต่งอย่างสวยงาม 

และยงัเป็นทีท่ ากจิกรรมตา่งๆของชาวเมอืงในบรเิวณลานกวา้งดา้นหน้าอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารท้องถิน่ พิเศษ!! น าท่านชมโชว์ ระบ าฟลามงิโก้ ศลิปะระบ าสเปน 

มรดกแหง่ภูมปิญัญาทางวฒันธรรมทีไ่ด้รบัการขนานนามโดยองค์การยูเนสโกหนึ่งในการแสดงทีข่ึน้ชือ่

ลือชาไปท ั่วโลก ท ัง้ท่วงท่าการร่ายร าประกอบเสียงดนตรีทีเ่รา้ใจสนุกสนาน 

ทีพ่กั AC Sevilla Forum หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
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(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตน้เทา่นัน้  ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจ้งพรอ้ม

ใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมืองใกล้เคียงกรณีตดิงาน

แฟร์หรือมเีทศกาล ) 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านเดินทางเข้าสู่ (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 3.30 ช.ม.) เมืองที่มี

ความส าคญัทางดา้นประวตัศิาสตร์มา มากกว่า 2,000 ปี ในปี ค.ศ. 1986 ไดร้บัให้เป็นเมืองมรดกโลก

ของยูเนสโก สาขาดา้นวฒันธรรม ตวัเมอืงเกา่ไดร้บัการอนุรกัษ์ไวอ้ย่างด ีมกี าแพงเมอืงยุคกลางโอบล้อม

ไว้บางสว่น และมีสิง่ก่อสรา้งจ านวนมากซึ่งมีอายุย้อนไปไดถ้ึงยุคทางประวตัศิาสตร์หลายยุค เช่น เทวส

ถานโรมนั นอกจากน้ี แอวูรายงัเป็นเมืองเดียวของโปรตเุกสทีเ่ป็นสมาชกิเครือขา่ยเมอืงทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดของ

ยุโรป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถิน่  

จากนัน้ น าท่านเดินทางเข้าสู่  เป็นมหาวิหารยุคกลางที่ใหญ่ที่สุดใน

โปรตุเกส สร้างขึ้นระหว่างปลายศตวรรษที่ 13 ถึงต้นศตวรรษที่ 14 เป็นวิหารในศาสนาคริสต์นิกาย

โรมนัคาทอลกิ เพือ่อทุศิแดพ่ระแมม่ารี มกีารตกแตง่ตอ่เตมิจนเป็นมหาวหิารขนาดใหญส่ไตล์โกธกิ 

วนัทีห่ก เมืองแอวูรา • มหาวหิารแอวูรา • จตัุรสักริลัโด • โบสถ์โครงกระดูก • เมืองลสิบอน 

                                        (เช้า / เทีย่ง / เย็น )         
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จากนั้น น าท่านเดินทางเข้าสู่ 

 มลีานน ้าพุทีส่รา้งในปี ค.ศ. 1556 แบบศลิปะ

ยุคเรอเนสซองส์ ถือว่าเป็นศูนย์กลางที่ส าคญัของเมือง

แอวูรา เป็นพื้นทีส่าธารณะมีรา้นกาแฟของฝากมากมาย 

ท่านสามารถเดนิถ่ายรูปกบัอาคารเก่าแก่ หรือเลือกซ้ือ

ของฝากไดต้ามอธัยาศยั 

 

 

 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่ เป็นโบสถ์ขนาดเล็ก ต ัง้อยูใ่กลก้บั

ทางเขา้ของโบสถ์เซนต์ฟรานซิส ภายในโบสถ์มีความกว้าง 11 เมตร และยาว 18.7 โบสถ์ทีถู่กตกแต่ง

ดว้ยหวักะโหลกและโครงกระดูกมากมาย ถูกสรา้งขึน้ช่วงศตวรรษที ่16 ซึง่กระดูกมาจากมนุษย์ทีถู่กฝงั

ในสุสานยุคกลางของเอโวรา ซึ่งทางเข้ามีป้ายค าเตือนใจ “Nós ossos que aqui estamos, pelos 

vossos esperamos” หรือ “We bones that here are, for yours await” 
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จากนัน้ น าท่านเดนิทางเขา้สู่ (ใช้เวลาเดนิทางโดยประมาณ 1.30 ช.ม.) เป็นเมืองหลวง

และเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศโปรตุเกส เคยอยู่ใต้ปกครองของกรีกโบราณและโรมนั ลิสบอนได้รบั

อทิธพิลจากศาสนาครสิต์ แตเ่มือ่ปี ค.ศ. 711 ลสิบอนถูกครอบครองโดยเผา่มวัร์และนบัถือศาสนาอสิลาม 

ในชว่งนัน้ชาวลสิบอนใช้ภาษาอาหรบัเป็นภาษาราชการ  แตช่ว่งปี ค.ศ. 1147 ลสิบอนกลบัมาอยู่ภายใต้

ศาสนาคริสต์อีกคร ั้ง ได้ยึดลิสบอนกลบัคืนได้ ลิสบอนเปลี่ยนมาใช้ภาษาโปรตุเกส และชาวอิสลาม

สว่นมากเปลีย่นมานบัถือศาสนาครสิต์ ลสิบอนกลายเป็นเมอืงหลวงของโปรตเุกส ในปี ค.ศ. 1255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระหว่างทางไปยงัเมืองลิสบอน เราจะข้าม 

ระยะทางยาวกว่า 2 ก.ม. ขา้มแมน่ ้าทาโซ (Tagus) เป็นสะพานแขวนเชือ่มตอ่เมืองของลิสบอน 

และเมืองอลัมา (Almada) คล้ายกบัสะพาน Golden Gate ที่ซานฟรานซิสโก ซึ่งสร้างโดยบริษัท

เดียวกนั และท่านจะได้พบกบั คล้ายกบั ริโอ 

เดอ จาเนโรที่ประเทศบลาซิล ซึ่งเกิดจากแรงบนัดาลใจของ พระคาร์ดินลั สงัฆราชแห่งลิสบอน 

(Cardinal Patriarch of Lisbon) ที่ได้ไปเยือยนคร ริโอ เดอ จาเนโรมีความสูง 82 เมตร เป็น

อนุสาวรีย์คาทอลกิและศาลเจา้ทีอ่ทุศิใหก้บัพระหฤทยัของพระเยซูครสิต์ทีม่องเห็นเมืองลสิบอนทีต่ ัง้อยู่ใน

เมอืง Almada ในโปรตเุกส 
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ค ่า บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ทีพ่กั Mercure Lisboa Almada หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตน้เทา่นัน้  ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจ้งพรอ้ม

ใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมืองใกล้เคียงกรณีตดิงาน

แฟร์หรือมเีทศกาล ) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่ (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 1.30 ช.ม.) ถือก าเนิดขึน้จาก

การสรา้งป้อมปราการคอนแวนตแ์ห่งพระครสิต์ซึง่เป็นอดตีคอนแวนต์คาทอลกิ สรา้งขึน้ภายใตค้ าส ั่งของ 

กวลดิม ไพส์ Gualdim de Pais ปรมาจารย์คนที่สี่ของอศัวินเทมพลาร์แห่งโปรตุเกสในช่วงปลาย

ศตวรรษที ่12 

วนัทีเ่จ็ด เมืองโทมาร์ • คอนแวนต์แห่งพระครสิต์ • เมืองฟาตมิา • โบสถ์แม่พระฟาตมิา • เมืองบาตาลยา • 

อารามแหง่บาตาลยา • เมืองมาฟรา • พระราชวงัมาฟรา • ลสิบอน    

                                     (เช้า / เทีย่ง / เย็น )           
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จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่  ขนาดมหมึาซึง่ต ัง้อยู่บน

ยอดเขา เป็นลกัษณะเดน่ของเมอืง ปราสาทเป็นสถาปตัยกรรมทีผ่สมผสาน แบบโรมาเนสก์ โกธกิ มานูเอ

ลีน เรเนสซองส์ แมนเนอรสิต์ และบาโรก สรา้งในปี ค.ศ. 1160 เพือ่เป็นป้อมปราการของอศัวนิเทมพ

ลาร์ ตอ่มาไดก้ลายเป็นกองบญัชาการของคณะแห่งพระครสิต์ (Order of Christ) ไดร้บัการประกาศให้

เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโกเ้มือ่ปี ค.ศ. 1983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางเข้าสู่  ในเขตเทศบาลเมืองอูเรมและเขตซานตาเร็มเป็นอีกเมือง

ส าคญัทางศาสนาของครสิต์ศาสนิกชน เนื่องจากเมืองน้ีเป็นทีต่ ัง้ของโบสถ์ศกัดิส์ทิธิ ์โบสถ์แมพ่ระฟาตมิา 

ตามต านานเล่าว่า ในปี ค.ศ. 1916  มีเด็กเล้ียงแกะ 3 คน ลูเซีย ดอสซานโตส (Lucia dos Santos) 

และลูกพี่ลูกน้องอีกสองคนคือ ฟรานซิสโก (Francisco) และจาซินตา มาร์โต (Jacinta Marto) พวก

เขาไดพ้บเห็นพระแมม่ารีหลายคร ัง้ ในทุกวนัที ่13 ของเดือนพฤษภาคม ถงึ ตุลาคม ไดเ้กดิเหตอุศัจรรย์

ขึน้ตามทีแ่มพ่ระไดบ้อกในทุกคร ัง้ น าทา่นชมหน้า 

 เป็นโบสถ์โรมนัคาทอลิกเริ่มก่อสรา้งในปี ค.ศ. 1928 เมืองน้ีได้กลายเป็นจุดหมายปลายทาง
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ของครสิต์ศาสนิกชน และยงัเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์โดยทุกๆปีจะมชีาวคาทอลกิเดนิทางเขา้มาสกัการะบูชา

พระแมม่ารีย์มากมาย 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถิน่ 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางเข้าสู่  เมืองน้ีก่อต ัง้โดยพระเจ้าฌูเอาที ่1 แห่งโปรตุเกส เพื่อ

ร าลกึถงึชยัชนะของโปรตเุกสที่สงครามอลัชูบาร์โรตา 14 สงิหาคม ค.ศ. 1385 ซึง่ยุตลิงในปี ค.ศ. 1383 

–1385 จากนัน้น าทา่นชม  ถูกสรา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึชยัชนะ

ของชาวโปรตุเกสเหนือชาวกสัตเิลียนในการรบที่อลัจูบาร์โรตาในปี ค.ศ. 1385 โดยจะเป็นโครงการ

สร้างหลกัของสถาบนักษตัริย์โปรตุเกสในอีกสองศตวรรษข้างหน้า สไตล์กอธิคระดบัชาติด ั้งเดิมที่

พฒันาขึน้โดยไดร้บัอทิธพิลอย่างลกึซึง้จากศลิปะมานูเอลีน โดยดา้นหน้าดา้นทศิตะวนัตกหนัหน้าเขา้หา

จตัรุสัขนาดใหญท่ีม่รูีปปั้นคนขีม่า้ของนายพลนูโน อลัวาเรส เปเรยรา่ Nuno Álvares Pereira 
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จากนัน้ น าทา่นชม  (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 1.30 ช.ม.) ต ัง้ทีเ่มอืง

มาฟรา (Mafra) เป็นพระราชวงัสไตล์บาโรกและนีโอคลาสสกิ เป็นพระราชวงัทีห่รูหราทีสุ่ดในโปรตุเกส

และมพีื้นที ่40,000 ตร.ม. เริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1717 ในรชัสมยัพระเจา้จอห์นที ่5 แหง่โปรตเุกสและ

สิน้สุดในปี ค.ศ. 1755 พระราชวงัที่ถูกจดัให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งชาตใินปี ค.ศ. 1910 และยงัใช้เป็นที่

รองรบัประกอบราชพธิีมากมาย 

 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางกลบัเขา้สู่ เมืองลสิบอน (Lisbon) (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ช.ม.) 

ค ่า บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ทีพ่กั Mercure Lisboa Almada หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
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(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตน้เทา่นัน้  ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจ้งพรอ้ม

ใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมืองใกล้เคียงกรณีตดิงาน

แฟร์หรือมเีทศกาล ) 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางเขา้สู่  (ใช้เวลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ช.ม.) เป็นแหลม

ติดกบัมหาสมุทรแอตแลนติกต ัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกสุดของโปรตุเกสและเป็นจุดตะวนัตกสุดของทวีป

ยุโรป เป็นทีต่ ัง้ของประภาคารเกา่แกท่ีเ่ปิดใหใ้ชง้านไดต้ ัง้แตปี่ ค.ศ. 1772 จนถงึปจัจุบนั 

 

จากนัน้ เดนิทางสู ่  (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 40 นาที) ซนิตราเป็นหนึ่งในเขตเทศบาล

ทีร่ ่ารวยและแพงทีสุ่ดในโปรตุเกสและคาบสมุทรไอบีเรียโดยรวมเป็นทีต่ ัง้ของชุมชนชาวตา่งชาตทิี่ใหญ่

ทีสุ่ดแห่งหนึ่งตามแนวชายฝั่งรเิวียร่าของโปรตุเกสและไดร้บัการจดัอนัดบัให้เป็นหนึ่งในชุมชนที่ดีที่สุด

อยา่งตอ่เน่ือง สถานทีอ่าศยัในโปรตเุกส 

น าท่านชม สรา้งตามศลิปะจินตนิยมในสมยั

ครสิต์ศตวรรษที ่19 ตอ่มาไดพ้ฒันาดว้ยูปแบบศลิปะโกธกิ ศลิปะมานูเอลีน ในยุคของกษตัรย์ิ Manuel 

ที ่1 ผสมผสานของศลิปะอสิลามของมวัร์ ซึง่ท าใหเ้มอืงน้ีไดร้บัการประกาศเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกใน

ปี ค.ศ. 1995 

วนัทีแ่ปด แหลมโรก้า • เมืองซนิตรา • พระราชวงัแหง่ซนิตรา • อลัฟามา • จตัุรสัรอสสโิอ • อเวนิดา ลเิบร์ดา

เด            (เช้า / เทีย่ง / เย็น )         
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

จากนัน้ เดนิทางกลบัสู ่เมืองลสิบอน (Lisbon) (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 40 นาที) 

จากนัน้ น าท่านสู่  เป็นหนึ่งในย่านที่เก่าแก่ที่สุดและเอกลกัษณ์มากที่สุดของลิสบอน ถูกต ัง้

รกรากโดยชาวโรมนัและชาววิซิกอธ (เป็นย่านส าคญัของชาวยิวในศตวรรษที่ 15 ด้วย)  เป็นหมู่บ้าน

ภายในเมืองทีป่ระกอบด้วยถนนแคบๆ จตัุรสัเล็กๆ โบสถ์ และบา้นปูนขาวทีม่ีแผน่กระเบื้องและระเบียง

เหล็กดดัที่ประดบัด้วยกระถางดอกไม้ และนกในกรง มีถนนสูงชนัที่ขนาบข้างด้วยคาเฟ่และร้านขาย

สนิคา้แฮนด์เมดแบบด ัง้เดมิมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่  เป็นจตัรุสัใหญใ่จกลางกรุงทีม่ีชีวติชีวาทีสุ่ดในเมือง 

ทีซ่ึง่ผูค้นหยุดเพือ่น ั่งพกัผอ่น หรือดืม่เครือ่งดืม่ทีค่าเฟ่บรรยากาศตา่งๆ ทีม่ทีีน่ ั่งกลางแจง้ ท ัง้สองดา้นของ

จตัุรสัมีน ้าพุสไตล์บาโรกสองแหง่ และตรงกลางมีอนุสาวรีย์สูง 27 เมตร ประกอบดว้ยแท่นทีม่ีสญัลกัษณ์

เปรียบเทียบหินอ่อนของความยุติธรรม ปัญญา ความแข็งแกร่ง และความพอประมาณ มีรูปปั้นต ั้ง

ตระหงา่นอยู่บนอนุสาวรีย์ จตัุรสัปูดว้ยก้อนหนิปูถนนในรูปแบบคลืน่ การออกแบบทีเ่ห็นในปจัจุบนัน้ีบน

ทางเทา้อืน่ๆ ท ั่วประเทศโปรตเุกส 
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จากนัน้ น าท่านอิสระที่ย่าน  เป็นถนนสายส าคญัใจกลางกรุง

ลสิบอนซึง่มชืีอ่เสยีงว่าเป็นถนนช้อปป้ิงทีแ่พงทีส่ดุสายหนึ่งในยุโรป ถนนแหง่น้ีสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1879 

มีต้นก าเนิดใน สวนสาธารณะ Passeio Público ซึ่งเป็นสวนสาธารณะสมยัศตวรรษที่ 18 อิสระให้

ทา่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารท้องถิน่  

ทีพ่กั Mercure Lisboa Almada หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตน้เทา่นัน้  ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจ้งพรอ้ม

ใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมืองใกล้เคียงกรณีตดิงาน

แฟร์หรือมเีทศกาล ) 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านชม สรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ.1514 - 1520 ในสไตล์มานูเอลโิน

โดยสถาปนิกชาวโปรตุเกสและประตมิากร Francisco de Arruda ได้รบัการรบัการจดัให้เป็นมรดก

โลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) พรอ้มกบัมหาวหิารเจอโรนิโม (Jeronimos) ทีอ่ยูใ่นบรเิวณใกล้

กนั ต ัง้อยู่บนฝั่ งเหนือของแม่น ้าเทกสั หอคอยน้ีถูกใช้เพื่อปกป้องเมือง หลายปีต่อมา มนัถูกเปลี่ยนเป็น

ประภาคารและดา่นศลุกากร 

 

จากนัน้น าท่านชม  เป็นอนุสาวรีย์ทางฝั่ง

เหนือของแมน่ ้าเทกสั Tagus สรา้งในปี ค.ศ.1960 เพือ่เชดิชูเกียรตใิห้กบันกัส ารวจชาวโปรตุเกส และ

ระลกึถงึความกล้าหาญ ความเสียสละ ความสามคัคีของท ัง้ 33 ชีวติทีป่รากฎอยู่บนอนุสรณ์สถานแห่งน้ี

ดว้ย 

วนัทีเ่ก้า หอคอยเบเล็ง • อนุสาวรีย์แห่งการคน้พบ • อารามเจโรนิโมส์ • สนามบนิเมืองลสิบอน 

                                        (เชา้ / - / - )       
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จากนัน้ น าทา่นถา่ยรูปดา้นหน้า  ซึง่กอ่ต ัง้โดยกษตัรย์ิ ด ีมานูเอลที ่

1 เมื่อต้นศตวรรษที่ 16 สถาปตัยกรรมแบบโกธิก มานูเอ ลีนในลิสบอน สร้างขึ้นเพื่อสรรเสริญคณะ

ส ารวจของวาสโก ดา กามาทีเ่ดนิทางไปถงึอนิเดยีไดส้ าเร็จ บรเิวณภายในอารามจะพบกบัน ้าพุ มรีะเบียง

ทางเดนิไปยงัโบสถ์ซานตามาเรีย และเสาหนิขนาดใหญ่ เสาหนิแตล่ะตน้สลกัดว้ยภาพงานศลิปะจากทอ้ง

ทะเลและการเดินเรือ รวมถึงเชือก สตัว์ในทะเลลึกและปะการงัที่มีรูปร่างคล้ายดอกไม้ สงัเกตรูปปั้น

เจา้ชายเฮนรีน่กัส ารวจในสมยัศตวรรษที ่15 ทีค่อยตอ้นรบัคณุอยูต่รงบรเิวณทางเขา้ 

 

 

 

 

 

 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู ่

   

16.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่ เที่ยวบินที่ TK1760  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
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00.15 น. เดนิทางถงึ (เพือ่ท าการเปลีย่นเครือ่ง) 

01.55 น. ออกเดนิทางสู ่ โดยเทีย่วบนิที ่TK68 

15.00 น. เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมรูิลื้ม 

 

 

หมายเหต:ุ โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสมท ัง้น้ีขึน้อยู่

กบัสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยัต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวนัอาทิตย์ 

หรืออาจะมีการปิดปรบัปรุง หรืออาจท าการจองไม่ไดเ้น่ืองจากตอ้งรอกรุป๊คอนเฟิร์มกอ่นท าการจอง หากวนัเดนิทางตรง

กบัวนัเหล่าน้ี โดยทางบรษิทัฯจะค านึงถงึผลประโยชน์ และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั และขอขอสงวน

สทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานทีท่ีแ่น่นอนก่อนเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

วนัเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่
เด็กอายุต ่ากวา่ 12 
ปีพกักบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กอายุต ่ากวา่ 12 
ปีพกักบัผูใ้หญ ่2 
ทา่น(เสรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

05 – 14 ธนัวาคม 2565 26+1 95,999 95,999 94,999 +14,500 

21 – 30 มกราคม 2566 26+1 89,999 89,999 88,999 +14,500 

15 – 24 กุมภาพนัธ์ 2566 26+1 89,999 89,999 88,999 +14,500 

22 – 31 มนีาคม 2566 26+1 89,999 89,999 88,999 +14,500 

 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ ราคา 

กรณีทีม่ตี ั๋วเครือ่งบนิแลว้หกัออกจากคา่ทวัร์ 20,000 บาท 

ช ัน้ธุรกจิ Business Class เพิม่เงนิจากราคาเดมิ 
***กรุณาเช็คกบัทางเจา้หน้าทีก่อ่นท าการจองคะ่*** 

110,000-120,000 บาท 

วนัทีส่บิ อสิตนับลู ตรุเคยี • ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ      
           (- / - / - ) 
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*** การนัต ี15 ทา่นออกเดนิทางพรอ้มหวัหน้าทวัร์คนไทย *** 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ต ั๋วเครือ่งบนิช ัน้ประหยดั Economy Class ไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีทีโ่รงแรมไมม่ีห้องพกัส าหรบั 3 ท่าน ลูกคา้จะตอ้งเพิม่เงนิ

เป็นหอ้งพกัหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบุ 

 คา่ระวางน ้าหนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20  กก.ตอ่ 1 ใบ (โหลดไดท้่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 

กก.ตอ่ 1 ใบ (ท ัง้น้ีหากสายการบนิมีการแจ้งเปลีย่นแปลงในเรื่องของน ้าหนกักระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออืน่ใดที่

เป็นประกาศจากสายบนิ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึตามการเปลีย่นแปลงตามประกาศนัน้ๆ) 

 คา่รถโคช้น าเทีย่วตามรายการระบ ุ(กฎหมายในยุโรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช ั่วโมงตอ่วนั) 

 คา่น ้าดืม่บนรถวนัละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่ธรรมเนียมการยืน่วีซา่เชงเกน้ สถานฑตูจะไมค่นืคา่วีซา่ใหท้า่นไมว่า่จะผา่นการพจิารณาหรือไมก็่ตาม 

กรณีมีวีซ่าแล้ว จะคืนเงนิให้ท่าน 4,000 บาท 

 คา่ไกด์ทอ้งถิน่และหวัหน้าทวัร์น าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัโควดิ-19 วงเงนิคุม้ครองคา่รกัษาพยาบาล 50,000 USD 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบตัิเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รบัอุบตัิเหตุ

ระหว่างการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสียทรพัย์สนิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัและปญัหาสุขภาพ

อืน่ๆของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษีน ้ามนัและภาษีต ั๋วทุกชนิด(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถ้ือพาสปอร์ตตา่งชาต ิ

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิิบาร์,ซกัรีดทีไ่มไ่ด้

ระบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,

การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานท ัง้ที่เมอืงไทยและ

ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบรษิทัฯ 

**ทปิหวัหน้าทวัร์/ไกด์ทอ้งถิน่/คนขบัรถ ไมบ่งัคบั ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น** 
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เงือ่นไขการส ารองทีน่ ั่งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 40,000 บาท สว่นทีเ่หลือช าระทนัทีกอ่นการเดนิทาง

ไมน้่อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 45 

วนั) 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุป๊) 

 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 45 วนั บริษทัฯ จะคืนเงนิค่ามดัจ าให้ท ัง้หมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุด

นกัขตัฤกษ์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั จะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด  

 ยกเลกิน้อยกว่า 45 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัคา่ทวัร์ 50%จากราคาขาย และยดึเงนิมดัจ าท ัง้หมดไมว่่ากรณีใด ๆ 

ท ัง้สิน้ 

 ยกเลกิน้อยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัร์ท ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ท ัง้สิน้ 

กรณียกเลกิ : (ตดักรุป๊) 

 ยกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางตอ้งท ากอ่นการเดนิทาง 60 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณี

วนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้สิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วนั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้สิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัร์ท ัง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ

ท ัง้สิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการ

เลื่อน การเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ท ัง้น้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการ

เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 

กรณีวีซา่ทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณาและคณะสามารถออกเดนิทางไดท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้ดงัตอ่ไปน้ี 

 คา่ธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและคา่ด าเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไมค่ืนคา่ธรรมเนียมใดๆท ัง้สิน้แม้ว่าจะ  ผา่น

หรือไมผ่า่นการพจิารณา  

 คา่มดัจ าต ั๋วเครื่องบนิ หรือต ั๋วเครื่องบนิที่ออกมาจริง ณ วนัยืน่วีซ่า ซึง่ต ั๋วเป็นเอกสารที่ส าคญัในการยื่นวีซ่า หาก

ท่านไม่ผ่านการพิจารณา ต ั๋วเครื่องบนิถ้าออกต ั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่าน

ตอ้งถูกหกับางสว่น และสว่นทีเ่หลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของแตล่ะสายการบนิ) ถ้ายงัไม่ ออก

ต ั๋วทา่นจะเสยีแตค่า่มดัจ าต ั๋วตามจรงิเทา่นัน้  
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 คา่หอ้งพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวีซ่า ตามกฎทา่นจะตอ้งโดนคา่มดัจ า

ห้องใน 2 คืนแรกของการเดนิทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เข้าพกั ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% 

ในทนัที ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบ และมเีอกสารชี้แจงใหท้า่นเขา้ใจ  

 หากทา่นผา่นการพจิารณาวีซา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 100%  

 ทางบรษิทัเริม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภูมกิรณีท่านเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดั หรือ ตา่งประเทศ 

และจะส ารองต ั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทั จะไม่

รบัผดิชอบคา่ใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นคา่ใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษทั ฉะนัน้  ท่าน

ควรจะใหก้รุป๊ FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 บริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมือ่ในคณะมีผู้ส ารองทีน่ ั่งครบ 10 ท่าน และได้รบัควิการตอบรบัจาก ทาง

สถานทูต เน่ืองจากบรษิทัจะตอ้งใช้เอกสารตา่งๆทีเ่ป็นกรุป๊ในการยืน่วีซ่า อาท ิต ั๋วเครือ่งบนิ, ห้องพกัทีไ่ดร้บั การ

ยืนยนัมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่าน จงึจะสามารถยืน่ วีซ่า

ใหก้บัทางทา่นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบรษิทัตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวีซ่าเดีย่ว ซึง่ทาง 

ท่านจะตอ้งเดนิทางมายื่นวีซ่าด้วยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษทั  

คอยดแูล และอ านวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผู้

ก าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วน 

ตามทีส่ถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลตอ่การพจิารณาวีซ่าของท่าน บรษิทัทวัร์เป็นแตเ่พียงตวักลาง และอ านวย  

ความสะดวกในการยืน่วีซา่เทา่นัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วีซา่ใหก้บัทางทา่น 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว้ (10 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษทัฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ีผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวนั

เดนิทาง หรือ ยกเลกิการเดนิทาง และกรณีผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่ผา่นการพจิารณาวีซ่าได้ครบ 10 ท่าน ทาง

บริษทัฯยินดีคืนเงนิให้ท ัง้หมดหลงัจากหกัค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าใช้จ่ายท ัง้หมดที่เกิดขึน้จริง โดยทาง

บรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหน้า 10 วนักอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ั๋วภายใน เชน่ (ต ั๋วเครือ่งบนิ, ต ั๋วรถทวัร์, ต ั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กคร ัง้กอ่นท า

การออกต ั๋ว เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรือเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหน้า ทาง

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต ั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการ

ปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถือวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 
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 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร์ หากทา่นถูกปฏเิสธในการเขา้ 

– ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัร์และรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิน้ 

 เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรือท ัง้หมด ทางบรษิทัฯจะถือว่าทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯ

ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทวัร์ท ัง้หมด 

โรงแรมทีพ่กัและสถานทีทอ่งเทีย่ว 

 ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น บรษิทัฯ

ขอแนะน าใหท้า่นเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 SGL) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตยีงใหญก่บั

เตยีงพบัเสรมิ หรือไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเลย 

 การวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมจะมคีวามแตกตา่งกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบเดีย่วSingle หอ้งคู ่

Twin/Double อาจจะไมต่ดิกนัหรืออยูค่นละช ัน้ 

 โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเป็น Traditional หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจมขีนาดกะทดัรตัและไมม่ีอา่งอาบน ้า ซึง่

ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งพกัแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 กรณีมกีารจดังานประชุมนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปสว่นมากจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นภมูภิาคทีม่อีณุหภูมติ ่า จะมบีรกิาร

เครือ่งปรบัอากาศเฉพาะในฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 บางสถานทีใ่นยุโรปอาจปิดในวนัอาทติย์ หรืออาจะมกีารปิดปรบัปรุงในช่วงฤดหูนาว หากวนัเดนิทางตรงกบัวนั

เหลา่น้ี ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจ้งใหท้า่นทราบลว่งหน้า หากทราบเวลาทีแ่น่นอน

กอ่นเดนิทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายุการใช้งานเหลือไมน้่อยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์เดนิทางเพื่อ

ท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไมน้่อยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลือ

ไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ ,สายการบนิยกเลกิบนิ , เปลีย่นแปลง

เทีย่วบนิ เวลาบนิ , การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรือกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกเมอืงจาก

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานท ั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบตัิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุ

สดุวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
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 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ได้เกดิ

จากอุบตัเิหตุในรายการท่องเทีย่ว(ซึ่งลูกคา้จะต้องยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวิสยั ซึง่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร์) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากท่านใช้บรกิารของทางบริษทัฯไม่ครบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย

ขาด กอ่นเดนิทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบตัเิหตุทีเ่กิดจาก

ความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศทีร่ะบุไว้ใน

รายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิน้ 

 ต ั๋วเครื่องบนิเป็นต ั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไมว่่าท ัง้หมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทาง

บรษิทัฯจะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์

ท ัง้หมด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากพาสปอร์ตไมต่รงกบัใบหน้าปจัจุบนั ถงึจะยงัไมห่มดอายุก็ตาม อาจท า

ใหท้า่นโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหน้าเปลีย่นไป ดงันัน้ 

ทา่นตอ้งท าพาสปอร์ตเลม่ใหมก่อ่นท าการจองทวัร์  

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัร์วา่

ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รือไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนือการควบคมุของ

บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ 

 กรณี “หญงิต ัง้ครรภ์” ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย์ ระบุชดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายุครรภ์ทีช่ดัเจน สิง่น้ีอยูเ่หนือการควบคมุของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร์ หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-

ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัร์และรบัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ล้วจงึมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของทา่นเอง 

ทางบรษิทัฯจะถือวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบใุนรายการทวัร์ท ัง้หมด 

ในการยืน่วีซา่ทางสถานทูตจะเก็บหนงัสอืเดนิทาง ไวจ้นกวา่จะไดก้ารรบัอนุมตัผิลวีซา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง

ออกมาใช้ได ้  ระยะเวลาในการพจิารณาวีซา่ประมาณ  15  วนัท าการ ไมร่วมวนัหยุด เสาร์-อาทติย์ และ วนัหยุดนกัขตั

ฤกษ์ และวนัหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจชา้หรือเร็วกวา่ก าหนดขึน้อยูก่บัสถานทูต         
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*** สถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์ในการยืน่เอกสารตลอดเวลา*** 

 
เอกสารประกอบการยืน่วีซา่สเปน 

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวีซา่ ในสว่นทีเ่ป็นส าเนาผูส้มคัร 
ไมต่อ้งเซ็นรบัรองส าเนาถูกตอ้ง ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัตอ่ไปน้ี 

 
1.1 หนงัสือเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจุบนั จะตอ้งเหลืออายุการใชง้าน

เดนิทางไป และกลบัไมน้่อยกว่า 180 วนั และมหีน้าวา่ง 2 หน้า (ส าหรบัวีซา่สติก๊เกอร์) พรอ้มส าเนาหน้าหนงัสือ

เดนิทาง 2 ชุด  

 
***ส าหรบัหนงัสือเดนิทาง ตอ้งใช้เป็นหนงัสือเดนิทางบุคคลท ั่วไป (สีเลือดหมู) เท่านัน้ 

ห้ามใช้หนงัสือเดนิทางราชการ (สีน ้าเงนิ) หนงัสือเดนิทางทูต (สีแดง) หรืออืน่ๆ ที่นอกเหนือจากหนงัสือเดนิทางบุคคล

ท ั่วไป โดยเด็ดขาด*** 

1.2 หนงัสือเดนิทางเล่มเก่าตวัจรงิ ถา้เคยมวีีซา่เชงเกน้ระยะเวลาไมเ่กนิ3 ปี  

ตวัอย่างหน้าวีซ่าเชงเก้น 

 

1. หนงัสอืเดนิทาง 
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รูปถา่ยส ีขนาด 3.5X4.5 cm 2 รูป ทีม่พีื้นหลงัสขีาว (ไมเ่กนิ 6 เดอืน) หา้มซ า้กบัรูปถา่ยทีเ่คยท าวีซา่ ภาพ

ใบหน้าตอ้งชดัเจน ไมใ่สห่มวก,ไมใ่สแ่วน่และคอนแท็คเลนส์,ไมย่ิม้เห็นฟนั และหา้มตกแตง่ภาพใดๆท ัง้สิน้       

ความยาวของใบหน้าต ัง้แตศ่ีรษะจรดคาง  
อยูร่ะหวา่ง 3-3.5 เซนตเิมตร 
ความกวา้งของใบหน้า  
2.5 แตไ่มเ่กนิ 3 เซนตเิมตร 

ตวัอยา่งขนาดรูปถา่ยทีต่รงตามสถานทูตก าหนด 

 
 

 

3.1 Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน 
3.2 หากออกคา่ใชจ้า่ยใหค้นในครอบครวัตอ้งขอ Bank guarantee จากธนาคารใหบ้คุคลนัน้ๆดว้ย        

หลกัฐานทางการเงนิชือ่และนามสกุลตอ้งสะกดเป็นภาษาองักฤษถูกตอ้งตรงตามกบัพาสปอร์ต และตอ้งขอจากธนาคารไม่
เกนิ 7 วนักอ่นวนัยืน่วีซา่ 

**หมายเหต*ุ* ผูส้มคัรควรเลือกใชบ้ญัชีออมทรพัย์ทีม่เีงนิอยูใ่นบญัชีไมต่ ่ากวา่ 100,000 บาทขึน้ไป 
3.3 ปรบัสมดุบญัชีธนาคารตวัจรงิ และเตรียมไปในวนัทีย่ืน่วีซา่ 

***ในกรณีทีถ่ือพาสปอร์ต สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่ตา่งประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนกัเรียน นกัศกึษา

ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษทัให้ทราบทนัที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ 

ข้อก าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ 

ขอ้ก าหนดน้ีรวมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่ือพาสปอร์ตตา่งชาตดิว้ย***  

2. รูปถา่ยส ี

 

3. หลกัฐานการเงนิ 
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4.1 ส าหรบัเจา้ของกจิการ  

ตอ้งมีส าเนาหนงัสอืรบัรองทะเบยีนพาณิชย์  ส าเนาทะเบยีนการคา้ หรือ ส าเนาจดทะเบยีนบรษิทั(อายุไมเ่กนิ 
3 เดอืน) ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

4.2 ส าหรบัทา่นทีท่ างานบรษิทั กรุณาระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใสช่ือ่ของสถานฑตู 
ตอ้งระบวุนัลาใหค้รอบคลุมตลอดช่วงการทอ่งเทีย่ว ต าแหน่ง และอตัราเงนิเดอืนทีไ่ดร้บั (ระยะเวลาของ
หนงัสอืรบัรองตอ้งไมเ่กนิ 1 เดอืน) ตอ้งมตีราแสตมป์จากบรษิทัและเอกสารตอ้งระบุเป็นภาษาองักฤษ 

4.3 ส าหรบันกัเรียน หรือนกัศกึษา 
ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากทางสถาบนั เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่ปจัจุบนัก าลงัอยูร่ะหวา่งการศกึษาเอกสารตอ้งระบุ

เป็นภาษาองักฤษ 

 

 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น 

 ส าเนาบตัรประชาชน 

 สตูบิตัร(กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี) 

 ตวัอยา่ง Bank Statement ทีผู่ส้มคัรตอ้งขอกบัธนาคาร ตวัอยา่ง Bank Guarantee ทีผู่ส้มคัรตอ้งขอกบัธนาคาร 

4. หลกัฐานการท างาน 
 

5. เอกสารสว่นตวั 
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 ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

 ใบเปลีย่นชือ่-นามสกุล (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

 
6.1 สตูบิตัรฉบบัภาษาไทย/องักฤษ 
6.2 กรณีเดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งยืน่หนงัสอืรบัรองจากสถาบนัการศกึษา  
6.3 กรณีไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา หรือเดนิทางไปกบับดิา มารดา ทา่นใดทา่นหนึ่ง จะตอ้งขอ

จดหมายยนิยอมจากทางอ าเภอ โดยทีบ่ดิา หรือมารดา ผูไ้มไ่ดเ้ดนิทางจะตอ้งไปยืน่ความจ านงเพือ่

อนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัอกีทา่นหนึ่งได ้ณ ทีว่า่การอ าเภอ หรือเขต โดยมนีายอ าเภอ 

หรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่และลงตราประทบัจากราชการอยา่งถูกตอ้งฉบบัภาษาไทย/องักฤษ 

 

ในการยืน่วีซา่ทางสถานทูตจะเก็บหนงัสอืเดนิทาง ไวจ้นกวา่จะไดก้ารรบัอนุมตัผิลวีซา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง

ออกมาใช้ได ้ระยะเวลาในการพจิารณาวีซา่ไมน้่อยกวา่  15  วนัท าการ ไมร่วมวนัหยุด เสาร์-อาทติย์ และ วนัหยุดนกัขตั

ฤกษ์ และวนัหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจชา้หรือเร็วกวา่ก าหนดขึน้อยูก่บัสถานทูต 

*** สถานทูตมีการเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์ในการยืน่เอกสารตลอดเวลา*** 

การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกบัการพิจารณาใดๆท ัง้สิ้น  

บรษิทัเป็นเพียงตวัแทนทีค่อยอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซา่เทา่นัน้ ขอ้มลูและเอกสารทุกอย่างตอ้งเป็นความจรงิความ

บดิเบยีน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ ในกรณีที ่VISA ไมผ่า่นทุกกรณี *** 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลค ารอ้งขอยืน่วีซา่ (โปรดระบขุอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 

***** กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นทุกขอ้ เพือ่เป็นประโยชน์ในการพจิารณาวีซา่ ***** 

แบบฟอร์มส าหรบักรอกข้อมูลยืน่วีซา่ 

1.) ขอ้มูลเกีย่วกบัหนงัสือเดนิทางของผูเ้ดนิทาง  

       ชือ่และนามสกุล   __________________________________________________ 

       ชือ่และนามสกุลเกา่(ถา้ม)ี  __________________________________________________ 

       ชือ่และนามสกุล (ระบเุป็นภาษาองักฤษ)  ________________________________________ 

       หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  

      

      วนั/เดอืน/ปีเกดิ ค.ศ. ________________________ 

             

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี 
 



BT-EUR28_TK 

       สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั) _______________________ 

 

2.) ขอ้มูลของผูเ้ดนิทาง และครอบครวั 

ทีอ่ยูป่จัจุบนั(ทีส่ามารถตดิตอ่ได)้   

________________________________________________________________ 

โทรศพัท์มอืถือ  _______________________________    E-mail :   

_______________________________ 

สถานภาพ :  โสด    สมรสโดยจดทะเบยีนสมรส  สมรสไมไ่ดจ้ดทะเบยีน 

 หยา่          หมา้ย 

วนั/เดอืน/ปี ค.ศ. การเปลีย่นสถานภาพ(สมรส, หยา่ ฯลฯ)  ____________________________ 

ถา้ทา่นสมรส โปรดระบรุายละเอยีดของคูส่มรส 

ชือ่และนามสกุลคูส่มรส (ระบเุป็นภาษาองักฤษ)   ___________________________________ 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ค.ศ. ของคูส่มรส   ________________________ 

สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั)  _______________________ 

 

3.) ขอ้มูลของผูเ้ดนิทางเกีย่วกบัอาชีพ, หรือถา้ก าลงัศกึษาอยู ่ใหล้งรายละเอยีดของสถานทีศ่กึษา และลงรายละเอยีด

อืน่ๆ ลงในชอ่งวา่ง 

3.1) ชือ่บรษิทัทีท่ างาน, โรงเรียน, มหาวทิยาลยั (ระบเุป็นภาษาองักฤษ) 

_________________________________________________________________________

__________ 

3.2) ทีอ่ยูข่องบรษิทัทีท่ างาน, โรงเรียน, มหาวทิยาลยั (ระบเุป็นภาษาองักฤษ) 

_________________________________________________________________________

__________ 

3.3) งานปจัจุบนัท าอาชีพ โปรดระบตุ าแหน่ง (ระบเุป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 

_________________________________________________________________________

__________ 

3.4) เบอร์โทรศพัท์ทีท่ างาน หรือเบอร์โทรศพัท์สถาบนัทีท่า่นก าลงัศกึษาอยู ่ 

_______________________________ 

 

       4.)  ขอ้มลูเกีย่วกบัการเดนิทางไปตา่งประเทศ 

4.1) ทา่นเคยมวีีซา่เชงเกน้ในกลุม่เชงเกน้ภายในระยะเวลา 3 ปี (ถา้มโีปรดระบุ) 

 มวีนัทีอ่อกวีซา่ และวนัทีห่มดอายุวีซา่ ใหต้รวจสอบทีห่น้าเชงเกน้ทีท่า่นเคยเดนิทาง 
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ประเทศ ______________  วนัทีอ่อกวีซา่  ___________________วนัหมดอายุวีซา่  

___________________ 

ประเทศ ______________  วนัทีอ่อกวีซา่  ___________________วนัหมดอายุวีซา่  

___________________ 

ประเทศ ______________  วนัทีอ่อกวีซา่  ___________________วนัหมดอายุวีซา่  

___________________ 

ประเทศ ______________  วนัทีอ่อกวีซา่  ___________________วนัหมดอายุวีซา่  

___________________ 

 

 ไมเ่คยมวีีซา่เชงเกน้ 

                       4.1.1) ถา้ทา่นเคยมวีีซา่เชงเกน้ โปรดระบวุนัทีส่แกนลายนิ้วมอืลา่สดุ   

                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอยีด วนั เดอืน ปี ทีส่แกนลายนิ้วมอืลา่สดุ  

                      ไดจ้ากหน้าวีซา่เชงเกน้ลา่สดุทีท่า่นเคยเดนิทาง) 

                     ประเทศ ______________ วนัทีส่แกนลายนิ้วมือลา่สุด  ___________________ 

5.) คา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง  

ออกคา่ใชจ้า่ยเอง    มผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้  ระบชุือ่   ความสมัพนัธ์   
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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