กำหนดกำรเดินทำง

มิถุนนยน 2565 – มีนำคม 2566

( กรุ ณาสารองที่นงั่ ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยืน่ วีซ่า)

วันที่1

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

20.00 น.
23.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ S ของสาย การบินเตอร์
กิช แอร์ ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ งอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK069

วันที่2

ลิสบอน – อัลโคบำซำ – ออบิโดส – ซินตร้ ำ – แหลมโรก้ำ - ช้ อปปิ้ ง Avenida da Liberdade

05.15 น.
07.25 น.
10.20 น.

เดินทางถึงประเทศตุรกี ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ กรุ งลิสบอน ประเทศโปรตุเกส โดยเที่ยวบินที่ TK1035
เดิ นทางถึ ง ท่ าอากาศยานนานาชาติ กรุ งลิ สบอน ประเทศโปรตุ เกส หลัง ผ่า นพิ ธี การตรวจคนเข้าเมื องและด่ าน
ศุ ล กากรเรี ย บร้ อยแล้ว นาท่ า นเดิ นทางสู่ “เมื องอัล โคบาซา” (ALCOBACA) เมื องทางตอนกลางของประเทศ
โปรตุ เ กส ตั้ งอยู่ ใ นจั ง หวั ด อู เ อสเต้ มี
ประชากรอาศัยไม่ถึง 60,000 คน นาท่านแวะ
เก็บภาพกับอารามซานต้ามาเรี ยSanta Maria
Monastery จากภายนอก ศาสน์ ส ถานที่ ถู ก
สร้ างขึ้ นโดย อฟองโซ่ เฮนริ ค เพื่อราลึ กถึ ง
ชัยชนะที่แย่งชิงดินแดนได้จากชาวมัวร์ เมื่อปี
ค.ศ.1147 ถูกขนานนามว่าเป็ นสถาปั ตยกรรม
ชิ้ นเอกสไตล์ ซิ ส เตอร์ เชี่ ย นโกธิ ค ซึ่ ง เป็ น
หนึ่ งในวิหารสไตล์โกธิ คที่สวยงามที่สุดแห่ง
หนึ่ งของประเทศโปรตุเกส นอกจากนี้ อารามซานต้ามาเรี ยยังได้รับการรับรองเป็ นมรดกโลก โดยยูเนสโก้ เมื่อปี
ค.ศ.1989 และยังเป็ นหนึ่งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ของประเทศโปรตุเกสอีกด้วย
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง

ค่า

นาท่านเดิ นทางสู่ “เมืองออบิโดส” (OBIDOS) เมืองป้ อมปราการโบราณ ซึ่ งมีประชากรอยู่เพียงหมื่นกว่าคนใน
ปั จจุ บ ั น ชื่ อ เมื อ งตั้ งมาจากภาษาละติ น
โบราณ ซึ่ งแปลว่า ป้ อมปราการอันแข็งแกร่ ง
ก่อตั้งขึ้นโดนอาณาจักรโรมัน และยึดครอง
โดยแขกมัว ร์ เมื่ อช่ ว งศตวรรษที่ 7 และอี ก
400 ปี ถัดมาได้ถูกยึดครองโดย อฟองโซ่ เฮน
ริ ค กษัตริ ยอ์ งค์แรกแห่ งโปรตุเกส มีเวลาให้
ท่ า นเดิ นชมบริ เวณเมื องเก่ า ที่ ย งั คงอนุ รักษ์
ความดั้งเดิมไว้ต้ งั แต่รุ่นโบราณ ราวกับว่าวัน
เวลาจะหยุ ด นิ่ ง อยู่ ที่ ต้น ยุ ค กลางเมื่ อ ครั้ งที่
กษัตริ ยเ์ ดนิสได้ส่งมอบเมืองออบิโดสนี้ให้แก่แม่นางอิซาเบลแห่งอาณาจักรอารากอน เป็ นของขวัญวันอภิเษกสมรส
เมื่อ ค.ศ. 1282 ป้ อมปราการและปราสาทออบิโดสถูกขนานนามเป็ นหนึ่งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ของประเทศโปรตุเกส
นาท่านเดินทางสู่ “เมืองซิ นตร้า” (SINTRA)เป็ นที่ต้ งั ของพระราชวังที่สวยงามที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนส
โก้ให้เป็ นมรดกโลก เดินเล่นชมตัวเมื องเก่า
ตั้ง แต่ ส มัย ศตวรรษที่ 11 จากนั้ น น าท่ า น
เดินทางสู่ “แหลมโรก้า” (Cabo da Roca) อัน
เป็ นแหลมที่ต้ งั อยู่ปลายสุ ดทางทิศตะวันตก
ของทวี ป ยุ โ รปตั้ งอยู่ ติ ด กั บ มหาสมุ ท ร
แอตแลนติ ก ท่านสามารถซื้ อ “Certificate”
เป็ นที่ระลึ กสาหรั บการมาเยือน ณ ที่แห่ งนี้
นาท่านอิ สระช้อปปิ้ งย่านถนน Avenida da
Liberdade เป็ นถนนสายช้ อ ปปิ้ งที่ ส ร้ า ง
ในช่ วงปลายศตวรรษที่ 19 เป็ นถนนที่เชื่ อมจากเขตเมืองเก่าผ่าใจกลางเมืองไปสุ ดทางที่จตั ุรัสมาร์ เกส เดอ ปอม
บาล ที่มีอนุ สาวรี ยข์ องมาร์ เกส เดอปอมบาล ยืนโดดเด่นเป็ นสง่าอยูบ่ นเสาสู ง อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าชื่ อดัง
มากมาย อาทิ LOUIS VUITTON, GUCCI, LOEWE, YSL,ETC. หรื อจะเลือกซื้ อของฝากของที่ระลึกที่วางขายเรี ยง
รายบนถนนช้อปปิ้ งแห่งนี้
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

พักที่ :

Holiday Inn Lisbon, an IHG Hotel หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

วันที่3

ลิสบอน – หอคอย เบเล็ม – มหำวิหำรเจอโร นิโม – อิโวร่ ำ – คำเซเรส

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั

บ่าย

ค่า

นาท่านชม “กรุ งลิสบอน” (LISBON) เมืองหลวงของโปรตุเกส ตัวเมืองตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าเตโย “Tejo” ลิสบอนเป็ น
เมืองที่มีประวัติยาวนานกว่า 800 ปี ผ่านชม PONTE 25 ABRIL “สะพาน 25 เมษายน” สะพานแขวนที่ยาวที่สุดใน
ยุโรป เข้าสู่ กรุ งลิสบอน ชมตัวเมืองลิสบอน
จากบนยอดเขาอันเป็ นที่ ต้ งั ของอนุ ส าวรี ย ์
Cristo Rai (National Sanctuary of Christ the
King) คล้ายกันกับที่ เมื องริ โอ เดอ จาเนโร
ประเทศบราซิ ล น าท่ า นชม “อนุ ส าวรี ย์
ดิ ส คัฟ เวอรี่ ” สร้ า งขึ้ นในปี ค.ศ.1960 เพื่ อ
ฉลองการครบ 500 ปี แห่ งการสิ้ นพระชนม์
ของเจ้าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์ แวะเก็บ
ภาพกับหอคอย เบเล็ม (Belem Tower) เดิ ม
สร้างไว้กลางน้ าเพื่อเป็ นป้ อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรื อเข้าออก เป็ นจุดเริ่ มต้นของการเดินเรื อออกไปสารวจและ
ค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา นักเดินเรื อชาวโปรตุเกส จากนั้นชมภายนอก “มหาวิหารเจอโร นิโม” (Jeronimos
Monastery) ที่ สร้ างขึ้ นเพื่อเป็ นเกี ยรติ แก่ “วาสโกดากามา” ที่ เดิ นทางสู่ อินเดี ยเป็ นผลสาเร็ จ ในปี ค.ศ.1498 และ
ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้วา่ ให้เป็ นมรดกโลก
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ า นออกเดิ นทางสู่ “เมื องอิ โวร่ า ” (Evora) ตั้ง อยู่ท างตอนกลางของโปรตุ เกสและเป็ นแหล่ งมรดกโลกของ
ยู เ นสโก เนื่ อ งจากตัว เมื อ งเก่ า ได้ รั บ การ
อนุ รักษ์ไว้อย่างดีมีกาแพงเมืองยุคกลาง และ
มีสิ่งก่อสร้ างจานวนมากซึ่ งมีอายุยอ้ นไปได้
ถึงยุคทางประวัติศาสตร์หลายยุคมีโบสถ์สมัย
ศตวรรษที่ 13 วังมากมาย และวัดโรมันสมัย
ศตวรรษที่ 1 นอกจากนี้ ยี ง มี “วิ ห ารแห่ ง
กระดู กแห่ งเมื องอี โวร่ า” (Chapel of Bones)
วิหารกระดูกแห่ งนี้ ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่
15 โดยพระในนิ ก ายฟรั ง ซิ สกัน จากนั้นนา
ท่านออกเดินทางสู่ “เมืองคาเซเรส” Caceres
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

พักที่ :

Barcelo Caceres V Centenario หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

เที่ยง
บ่าย

วันที่4

คำเซเรส – โทเลโด้ – ชมปูเอร์ ตำ เด บิซำกรำ – ชมมหำวิหำรโทเลโด้ – มำดริด

เช้า

เที่ยง
บ่าย

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านชม “เมืองคาเซเรส” Cáceres เมืองหลวงของจังหวัดคาเซเรส และยังเป็ นเมืองที่มีอาณาเขตกว้างขวางที่สุดใน
ประเทศสเปน นาท่านเที่ยวชม เขตเมืองเก่า
ของเมืองคาเซเรส ที่ได้รับการประกาศเป็ น
มรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1986 เมื องนี้ ถูกก่ อตั้ง
ขึ้ น ครั้ งแรกเมื่ อ 25 ปี ก่ อ นคริ ส ต์ ก าลโดย
กองทัพชาวโรมันที่ขยายอาณานิคมเข้ามาถึง
ดิ น แดนคาตาเนี ย ในอดี ต จากนั้น น าท่ า น
ออกเดิ นทางสู่ “เมื องโทเลโด้” Toledo นา
ท่านชม ประตู เมื อง “ปูเอร์ ตา เด บิซากรา”
เป็ นหนึ่ งในประตูเมืองที่มีความสาคัญที่สุด
ของเมืองโตเลโด้ ประเทศสเปน ตั้งอยูท่ างทิศเหนื อของย่านเมืองเก่า ซึ่ งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 10 สร้างด้วยหิ นที่
แข็งแรงได้สัดส่ วน โค้งเป็ นรู ปเกือกม้า และค่อยๆลดหลัน่ ได้รูปสวยงาม ทุกๆ แห่งของเมืองโตเลโด้ ท่าน จะได้ชื่น
ชมกับความแตกต่างของสถาปั ตยกรรมแบบอารบิค, มูเดฆาร์ , กอธิ ค และเรอเนสซองส์ นาคณะเดิ นทางเข้าสู่ ตวั
เมื องเก่ าท่านจะประทับใจกับความงดงามซึ่ งเปรี ยบเสมื อนกับพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต พร้ อมชมสัญลักษณ์ ของเมือง
“ป้อมอัลกาซาร์ ” ผลงานของสถาปนิกระดับสุ ดยอดในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 16 ซึ่ งตั้งอยูบ่ นส่ วนที่สูงที่สุดของเมือง
นี้ มีชื่อเสี ยงในคริ สต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 ในฐานะสถาบันวิชาทหารแห่ งหนึ่ ง เมื่อสงครามกลางเมืองสเปนระเบิด
ขึ้นในปี ค.ศ. 1936 กองทหารในป้ อมนี้ถูกล้อมโดยกองกาลังของฝ่ ายนิยมสาธารณรัฐ
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม “มหาวิหารแห่งโทเลโด้” สถาปั ตยกรรมที่ยงิ่ ใหญ่อนั ทรงคุณค่าคู่บา้ นคู่เมือง ซึ่ งใช้เป็ นที่ประทับขององค์
สังฆราชแห่ งสเปน ใช้เวลาก่อสร้ าง 270 ปี
จึ งเสร็ จสมบู รณ์ สร้ างขึ้ นในสไตล์โกธิ ก ที่
ถือว่ายิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ งของ
โลก เดิ มชาวมุ สลิ มใช้เป็ นสุ เหร่ า ต่อมาได้
ก่ อสร้ างรู ปทรงแบบโกธิ คในปี ค.ศ. 1226
และเพิ่มศิ ลปะแบบเมดู ฆาร์ บาร็ อค และนี
โอคลาสสิ ค จนเสร็ จสมบูรณ์ ใ นอีก 300 ปี
ถัดมา ภายในมี การตกแต่งอย่างงดงามด้วย
ไม้แ กะสลัก และภาพสลัก หิ น อ่ อ น มี ง าน
ศิ ล ปะล้ า ค่ า ชิ้ นหนึ่ ง ที่ ท าด้วยทองค า เพชร พลอย และเงิ น รวม 5,600 กว่า ชิ้ น มี น้ า หนัก มากถึ ง 200 กิ โลกรั ม
นอกจากนี้ ยงั เป็ นสถานที่สะสมภาพเขียนของจิตรกรมีชื่อเสี ยงของโลกหลายท่าน เช่ น เอล เกรโก, โกย่า และ เบ
ลาสเกซ จากนั้น จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “เมืองมาดริ ด”

ค่า

บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

Occidental Madrid Nord หรื อที่พก
ั ระดับใกล้ เคียง

วันที่5

มำดริด – พระรำชวังหลวง – พลำซ่ ำมำยอร์ – สนำมฟุตบอลซำนเตียโก้เบอร์ นำบิล
ชมระบำฟลำมิงโก้

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
น าทุ ก ท่ า นชม “กรุ ง แมดริ ด ” (MADRID)
เมืองหลวงของประเทศสเปน ตั้งอยูใ่ จกลาง
แหลมไอบีเรี ยน ในระดับความสู ง 650 เมตร
เป็ นมหานครอันทันสมัยล้ ายุค ที่ซ่ ึ งกษัตริ ย ์
ฟิ ลลิ ป ที่ 2 ได้ท รงย้า ยที่ ป ระทับ จากเมื อ ง
โทเลโดมาไว้ที่นี่และประกาศให้มาดริ ดเป็ น
เมื อ งหลวงใหม่ ย กเว้น ช่ ว งปี ค.ศ. 1601 1607 เมื่อพระเจ้าฟิ ลลิปที่ 3 ได้ยา้ ยไปที่เมือง
บายโดลิ ด มาดริ ดได้ชื่อว่าเป็ นเมืองหลวงที่
สวยที่ สุดแห่ งหนึ่ งในโลก นาท่านเข้าชม “พระราชวังหลวง(Royal Palace) (ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการงดการเข้าชม
ภายในพระราชวังหลวง ในกรณี มีการจัดงานพิธีต่างๆ ซึ่ งอาจเข้าชมไม่ได้ หรื อปรับโปรแกรมไปเข้าพระราชวังอื่น
แทน) ซึ่ งตั้งอยู่บนเนิ นเขาริ มฝั่ งแม่น้ าแมนซานาเรส มีความสวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังอื่นๆในทวีป
ยุโรป พระราชวังหลวงแห่ งนี้ ถูกสร้ างในปี ค.ศ. 1738 ด้วยหิ นทั้งหลังในสไตล์บาร็ อคโดยการผสมผสานระหว่าง
ศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่างๆ กว่า 2,830 ห้อง และ ยังเป็ นที่เก็บภาพเขียนชิ้ นสาคัญ ที่
วาดโดยศิลปิ นในยุคนั้น
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง

บ่าย

จากนั้นนาท่านเข้าสู่ “พลาซ่ า มายอร์ ” (Plaza Mayor) ใกล้เขตปูเอต้าเดลซอล หรื อประตูพระอาทิตย์ จัตุรัสใจกลาง
เมือง นอกจากจะเป็ นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปนแล้ว (กิโลเมตรที่ศูนย์) ยังเป็ นศูนย์กลางรถไฟใต้ดิน และรถเมล์
ทุกสาย และยังเป็ นจุดตัดของถนนสาสาคัญ
ของเมื อ งที่ ห นาแน่ น ด้ว ยร้ า นค้า มากมาย
และห้า งสรรพสิ นค้า นาท่ า นเข้า สู่ “ย่า นปู
เอต้าเดลซอล” หรื อประตูพระอาทิตย์ จัตุรัส
ใจกลางเมื อ งเดิ น ชมความสวยงามของ
สถาปั ตยกรรมแบบสเปนและสัมผัสวิถีชีวิต
ชาวเมืองนาท่านแวะถ่ายรู ปกับ “อนุ สาวรี ย ์
หมีกบั ต้นมาโดรนา” อันเป็ นสัญลักษณ์ของ
เมื อง นาท่ า นชมด้า นหน้า “สนามฟุ ตบอล
ซานเตี ยโก้เบอร์ นาบิ ล” Estadio Santiago Bernabéu ของทีมราชันชุ ดขาว “รี ลมาดริ ด” ซึ่ งเป็ นสนามฟุตบอลที่ มี
ชื่อเสี ยงระดับโลก มีนกั เตะที่มีชื่อเสี ยงเล่นอยูม่ ากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้ อเลือกชมสิ นค้ามากมายอาทิเช่น ผ้าพันคอ,
หมวก, เสื้ อฟุตบอล, ลูกฟุตบอล, แก้วน้ า, มาสคอตของทีม ฯลฯ ซึ่งเป็ นสิ นค้าของแท้จากสโมสรรี ลแมดริ ดไว้เป็ นที่
ระลึก

ค่า

บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคารพิเศษ!!!ชม “ระบาฟลามิงโก้” Flamingo Dance การแสดงประจาชาติ
ของประเทศสเปน มีตน้ กาเนิ ดจากนิ ทานพื้นบ้านของสเปนใต้ แล้วมีการพัฒนานามาเป็ นศิลปะที่มี
รู ปแบบซับซ้อน ทั้งจังหวะดนตรี และการเต้นรา

พักที่ :

Occidental Madrid Nord

วันที่6

มำดริด – เซโกเบีย – สะพำนส่ งนำ้ โรมัน – ซำรำโกซ่ ำ

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั

หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

ค่า

จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเซโกเบีย” Segovia เป็ นเมืองที่อยูท่ างตะวันตกเฉี ยงเหนื อของแมดริ ด ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็ นเมืองมรดกโลกในปี 1985 โดยยูเนสโก เมืองเซโกเบียเป็ นเมืองที่มีประวัติความเป็ นมาเก่าแก่ นาทุก
ท่านชม “สะพานส่ งน้ าโรมัน” Acueducto de Segovia ที่สร้ างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 โดยไม่มีการใช้กาวหรื อวัสดุ
เชื่ อมหิ นแต่ละก้อนแต่อย่างใด จึงได้รับการ
ยกย่องว่าเป็ นสิ่ งก่ อสร้ างทางวิศวกรรมโดย
ชาวโรมันที่ ส าคัญที่ สุดของสเปน และยังมี
สภาพสมบู ร ณ์ ที่ สุ ดอี ก ด้ ว ย รางส่ งน้ า
ประกอบขึ้นจากหิ นแกรนิ ตกว่า 25,000 ก้อน
มีความยาว 818 เมตร มีโค้ง 170 โค้ง จุดที่สูง
ที่สุดสู งถึง 29 เมตร จุดเริ่ มต้นของรางส่ งน้ า
นี้ เริ่ มตั้งแต่นอกเมื อง แล้วลาเลี ยงส่ งน้ าเข้า
มาในเมื อ ง รางส่ ง น้ าแห่ ง นี้ ถื อ ได้ ว่ า เป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองเซโกเบีย และเป็ นไฮไลท์หลักของเมือง นาท่านชมเขตเมืองเก่าของเซโกเบียมีลกั ษณะเป็ นซอก
ซอยเล็กๆ บางซอยถนนปูดว้ ยหิ นก้อนใหญ่ๆ ให้ความรู ้ สึกเหมือนหลุ ดเข้าไปในยุคโบราณ ในตัวเมืองมีโบสถ์ มี
พิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ มีท้ งั สถาปั ตยกรรมแบบโรมัน ยิว คริ สต์ นาท่านชม(ภายนอก) มหาวิหารซานตามาเรี ยแห่ งเซ
โกเบีย (Catedral de Santa María) มหาวิหาร
แห่ งนี้ เป็ นมหาวิหารสไตล์โกธิ คแห่ งสุ ดท้าย
ที่สร้างขึ้นในสเปน (สร้างขึ้นในปี 1768)
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นออกเดิ น ทางสู่ “เมื อ งซาราโกซ่ า ”
Zaragoza ซึ่ งเป็ นเมื อ งหลวงในอดี ต ของ
อ า ณ า จั ก ร อ า ร า ก อ น ตั้ ง อ ยู่ ท า ง ภ า ค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศสเปนริ ม
ฝั่งแม่น้ าเอโบร ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัส
กับธรรมชาติของภูมิประเทศอันหลากหลายและงดงามแปลกตาของภูมิภาคสเปนตอนกลาง เมืองซาราโกซ่ าได้รับ
การเสนอชื่อให้เป็ นเมืองแห่งวัฒนธรรม (City of Culture) ของทวีปยุโรป
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

Hotel Zentral Ave หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

วันที่7

ซำรำโกซ่ ำ – วิหำรแม่ พระแห่ งเสำศักดิ์สิทธิ์ – บำร์ เซโลน่ ำ
สนำมฟุตบอลคัมป์ นู – ถนนลำรัมบรำ

เที่ยง
บ่าย

เช้า

ค่า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านชม “มหาวิหารแม่พระแห่ งเสาศักดิ์สิทธิ์ ” หรื อที่รู้จกั ในนาม “ซานตา มาเรี ย เดอร์ ฟิลลาร์ ” ตามตานานสมัย
แรกเริ่ มของพระศาสนจักรกล่าวไว้ว่า อัคร
สาวกยาคอบหรื อเซนต์ เ จมส์ ในระยะ
เริ่ มแรกนั้นการเผยแพร่ พระธรรมของท่ าน
ไม่ได้เกิดผลมากมายนัก จนกระทัง่ ท่านเห็น
พระแม่มารี มาปรากฎเพื่อชักชวนท่านไปยัง
กรุ งเยรู ซาเล็ม ในนิ มิตนั้นพระนางปรากฎ
อยู่บนเสาที่ถูกแบกมาโดยหมู่เทพ และเชื่ อ
กันว่าเป็ นเสาศักดิ์สิทธิ์ ตน้ เดียวกันกับเสาใน
ซาราโกซ่ า ต่ อมาคริ ส ต์ศ าสนิ กชนนิ ยมมา
กราบไหว้ขอพรจากพระแม่มารี ให้หายจากอาการเจ็บป่ วยเป็ นจานวนมาก นาท่านชม “จัตุรัส PLAZA DEL PILAR”
สถานที่สาหรับการเดินชมเมือง โบสถ์ วิหาร ซึ่ งจัตุรัสแห่งนี้เป็ นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปด้วย นาท่านออกเดินทาง
สู่ “เมืองบาร์ เซโลน่า”
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางแวะถ่ายรู ปด้านหน้าของ “สนามฟุตบอลคัมป์ นู ” Camp Nou สนามฟุตบอลสโมสร “ทีมเจ้าบุญ
ทุ่ ม บาร์ เ ซโลน่ า ” หรื อ คุ ้น เคยในอี ก ชื่ อ ว่ า
“บาร์ ซ่า” สโมสรฟุตบอลบาร์ เซโลนาเป็ นผู ้
ชนะเลิศในถ้วยยุโรปและสเปนอย่างมากมาย
เป็ นสโมสรสเปนที่ประสบความสาเร็ จและมี
ความยิ่งใหญ่ระดับโลก ซึ่ งมีอดีตนักฟุตบอล
ที่มีชื่อเสี ยงระดับโลกมากมาย อาทิเช่น เมสซี่
,หลุยส์ ซัวเรซ ฯลฯ นาท่านเดินทางสู่ ถนนช้
อปปิ้ งสายใหญ่ ข องบาร์ เ ซโลนา “ถนน
ลารั ม บลา” Larambla ย่า นที่ มี ชื่ อเสี ย งที่ สุ ด
ของบาร์ เซโลนาแหล่งท่องเที่ยวอันเป็ นที่ชื่น
ชอบของคนทุกวัยถนนสายเล็กๆที่มีความ ยาวเพียง1.2 กิ โลเมตรแต่มีสีสันเสน่ ห์น่าประทับใจทั้งกลางวันและ
กลางคืนอิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าและเสื้ อผ้าแบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA,
BENETON, TOPSHOP หรื อจะช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมชั้นนาซึ่ งมีร้านตั้งอยูต่ ลอดแนวถนน “Passeig de gracia”
ท่านสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าอาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอื่นๆ อีก
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

Fira Congress หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

เที่ยง
บ่าย

วันที่8

บำร์ เซโลน่ ำ - เข้ ำชมวิหำรซำกรำด้ ำ แฟมิเลีย - ช้ อปปิ้ ง La Roca Village – เดินทำงกลับ

เช้า

17.55 น.
22.30 น.

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านแวะบันทึกภาพกับ “มหาวิหารซากราด้า แฟมิเลียร์ ” (Sagrada Familia) พร้อมนาท่านเข้าชมด้านใน(ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการงดการเข้าชมภายในมหาวิหาร ในกรณี มีการจัดงานพิธีต่างๆ ซึ่ งอาจเข้าชมไม่ได้ หรื อปรับโปรแกรมไป
เข้า วิห ารโทเลโด้แ ทน) สั ญ ลัก ษณ์ แ ห่ ง สิ่ ง
ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ สู ง ใหญ่ ถึ ง 170 เมตร ออกแบบ
ก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ.
1882 เ ป็ น ผ ล ง า น ชั้ น ย อ ด ที่ แ ส ด ง ถึ ง
อัจ ฉริ ย ภาพของ อัน โตนี เกาดี้ สถาปนิ ก ผู ้
เลื่องชื่ อ มหาวิหารแห่ งนี้ จากนั้นนาทุกท่าน
เดิ นทางสู่ La Roca Village นาท่ า นช้อปปิ้ ง
สิ นค้ า แบรนด์ เ นมชั้ นน ามากมาย อาทิ
Armani , Burberry , Calvin Klein , Coach ,
Escada , FC Barcelona official store , Gucci , Guess , Hugo Boss , Kipling , L’OCCITANE , Levi’s , Lacoste ,
Loewe , Michael Kors , Nike , POLO , PUMA , Ray- Ban , Samsonite , Superdry , Swarovski , Swatch ,
TAGHEUER , Tommy Hilfiger , The North Face , Timberland , TUMI , Versace , Zwiliing , Zegna ฯลฯ ได้เ วลา
พอสมควรนาท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TK1856
เดินทางถึงอิสตันบูล (แวะพักเปลี่ยนเครื่ อง)

วันที่9

กรุงเทพฯ

01.45 น.
15.25 น.

เหิ รฟ้าสู่ กรุ งเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TK068
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย
เวิลด์ คอนเน็ คชัน่ ส์ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ ผูน้ าทัวร์ มี อานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้ การตัดสิ นใจ จะคานึ งถึ ง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ***

อัตรำค่ำบริกำร
กาหนดการเดินทาง

01 – 09 มิ.ย. 65
21 – 29 มิ.ย. 65
12 – 20 ก.ค. 65
24ก.ค.-01ส.ค. 65
09 – 17 ส.ค. 65
23 – 31 ส.ค. 65
06 – 14 ก.ย. 65
20 – 28 ก.ย. 65
06 – 14 ต.ค. 65
18 – 26 ต.ค. 65
08 – 16 พ.ย. 65
22 – 30 พ.ย. 65
01 – 09 ธ.ค. 65
05 – 13 ธ.ค. 65
17 – 25 ม.ค. 66
24ม.ค.-01ก.พ. 66
07 – 15 ก.พ. 66
21ก.พ.-01มี.ค. 66
07 – 15 มี.ค. 66
14 – 22 มี.ค. 66
21 – 29 มี.ค. 66

ผูใ้ หญ่
พักห้องละ 2 ท่าน

63,900
63,900
69,900
69,900
69,900
69,900
63,900
63,900
65,900
69,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

63,900
63,900
69,900
69,900
69,900
69,900
63,900
63,900
65,900
69,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(เสริ มเตียง)

พักเดี่ยว

63,900
63,900
69,900
69,900
69,900
69,900
63,900
63,900
65,900
69,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900

14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000

* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจานวนผูเ้ ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น *
** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุ รกิจ (Business Class) กรุ ณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ **

อัตรำค่ำบริกำรนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุ งเทพฯ-ลิสบอน// บาร์ เซโลน่า-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
2. ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุ ญาตให้คนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน
3. โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นแถบ
ที่มีอุณหภูมิต่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์ หรื อการประชุ มต่างๆ
อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
5. ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรื อไม่ได้
เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ ป ท่านต้องซื้ อประกันเดี่ยวเพิ่ม

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (900 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน / (14 ยูโร)
ค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนี ยมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ ท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรื อไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริ การยืน
่ วีซ่า ท่านละ 5,500 บาท
5. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
6. ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

เงื่อนไขกำรสำรองที่นั่ง และกำรชำระเงิน
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 40,000 บาท เมื่อจอง พร้อมส่ งสาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั และ
ค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
2. เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถู กปฏิ เสธการเข้า
และออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน
และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ

4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุ
สุ ดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
5. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมำยเหตุ
1. บริ ษทั ฯ จะทาการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผสู ้ ารองที่นงั่ ครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เนื่ องจากบริ ษทั ฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้อง
เดิ นทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดู แล และอานวย
ความสะดวก
3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
4. กรณีวซี ่ ำทีท่ ่ำนยื่นไม่ ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้ องเสี ยค่ ำใช้ จ่ำยจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าและค่าดาเนิ นการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนี ยมใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่าจะผ่านหรื อไม่ผ่า นการ
พิจารณา
- ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยืน่ วีซ่า หากท่านไม่ผา่ น
การพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และ
ส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ ง
เท่านั้น
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2
คื นแรกของการเดิ นทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั
จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
6. ทางบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดิ นทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะ
สารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดิ นทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่
จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขกำรยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จา่ ยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเงินค่ามัดจาที่ตอ้ ง
การันตีที่นงั่ กับสายการบิน หรื อ กรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศ
และไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง)
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสำรที่ใช้ ประกอบในกำรยื่นวีซ่ำ (ต้ องมำโชว์ตวั ที่สถำนทูตพร้ อมสแกนนิว้ มือทุกท่ ำน)
 หนังสื อเดินทำง (ตัวจริง) ที่เหลืออำยุใช้ งำนไม่ ตำ่ กว่ ำ 6 เดือน และมีหน้าหนังสื อเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 รู ปถ่ ำยสี ฉำกหลังเป็ นสี ขำวเท่ ำนั้น ขนำด 1.5 x 2 นิว้ จำนวน 3 รู ป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยมิ้ เห็น
ฟัน ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
 หลักฐำนแสดงสถำนะกำรทำงำน 1 ชุด
*** กรณีค้ำขำย : หลักฐานทางการค้า เช่น สำเนำใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์ หรื อใบทะเบียนกำรค้ ำที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง หรื อ
สาเนาใบเสี ยภาษีร้านค้า (ภพ.20) อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีพนักงำนและผู้ถือหุ้น : หนังสื อรับรองการทางาน (ตัวจริง)เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่ มงาน
พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีข้ำรำชกำร: หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด (ตัวจริ ง) เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่ มงานพร้อมสลิป
เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีนักเรียนและนักศึกษำ: หนังสื อรับรองการเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา (ตัวจริง) เป็ นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ศึกษาอยู่
อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
 หนังสื อแสดงกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริ ง) ของบัญชี ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้ องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้ ำ (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรัพย์ เป็ นอันดับแรก) แต่ในกรณี ที่ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สามารถ
แนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจาเพิ่มเติมในการยื่นได้) ( สถำนทูตไม่ รับบัญชีกระแสรำยวัน )
 หนังสื อรั บรองจำกธนำคำร (สถานทูตพิจารณาบัญชี ออมทรัพย์เป็ นอันดับแรก) ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่ องจากประเทศในยุโรปเข้าร่ วมกลุ่มยูโรโซน) กรุ ณาสะกดชื่ อ
ให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทา
การ) โดยต้องทาแยกกัน ระบุตามชื่อผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่ สำมำรถถ่ ำยเอกสำรได้ )

***ในกรณีเป็ น บิดำ/มำรดำ/บุตร, สำมี/ภรรยำ และญำติ (สำมำรถรับรองค่ ำใช้ จ่ำยให้ กนั ได้ ) ***
 กรณีเด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 20 ปี บริบูรณ์ หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้อง
มีจดหมายยินยอมให้เดิ นทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่ ว่าการอาเภอ โดยระบุประเทศและวัน
เดินทาง (ตัวจริง)
 สำเนำบัตรประชำชน / สำเนำทะเบียนบ้ ำน อย่ ำงละ 1 ชุด / สำเนำสู ตบิ ัตร 1 ชุด (กรณีอำยุตำ่ กว่ ำ 20 ปี )
 สำเนำทะเบียนสมรส / สำเนำทะเบียนหย่ ำ / สำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ ำย) / สำเนำใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล อย่ ำงละ 1 ชุด (ถ้ ำมี)
*** กรณีที่สถำนทูตมีกำรเรียกสั มภำษณ์ กรุ ณำเตรียมเอกสำรตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสั มภำษณ์ ด้วย ***
***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอย่ ำงอื่นเพิม่ เติม ตำมดุลพินิจของสถำนทูต อย่ ำงกะทันหัน จึงขอควำมกรุ ณำเตรียมเอกสำรเพิม่ เติมให้
ครบถ้ วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพื่อควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุมตั ิ ออกวีซ่ำสำหรับสถำนทูต ***
 กำรบิดเบื อนข้ อเท็จจริ งประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้ เดินทำงเข้ ำประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุก
ครั้ง
 หำกสถำนทูตมีกำรสุ่ มเรี ยกสั มภำษณ์ บำงท่ ำน ทำงบริ ษัทฯขอควำมร่ วมมื อในกำรเชิ ญท่ ำนไปสั มภำษณ์ ตำมนัดหมำยและโปรด
แต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้ วซี ่ ำแล้ ว ทำงบริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรแจ้ งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ
ของท่ ำน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
 ทำงสถำนทู ตจะรั บพิจำรณำเฉพำะท่ ำนที่มีเ อกสำรพร้ อ มและมีควำมประสงค์ ที่ จะเดินทำงไปท่ องเที่ ยวยังประเทศตำมที่ระบุ
เท่ ำนั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่ องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั
ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

