
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

มถุินนยน 2565 – มนีำคม 2566 



 

 

( กรุณาส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยืน่วซ่ีา) 

วนัที่1       ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์S ของสาย การบินเตอร์

กิช แอร์ไลน์ พบเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 
23.00 น. ออกเดินทางสู่งอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบินท่ี TK069 
 

วนัที่2        ลสิบอน – อลัโคบำซำ – ออบิโดส – ซินตร้ำ  – แหลมโรก้ำ - ช้อปป้ิง Avenida da Liberdade 
05.15 น. เดินทางถึงประเทศตุรกี ใหท้่านแวะพกัเปล่ียนเคร่ือง  
07.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส โดยเท่ียวบินท่ี TK1035 
10.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่าน

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  น าท่านเดินทางสู่ “เมืองอลัโคบาซา” (ALCOBACA) เมืองทางตอนกลางของประเทศ
โปรตุ เกส  ตั้ งอยู่ ในจังหวัด  อู เอส เต้  มี
ประชากรอาศยัไม่ถึง 60,000 คน น าท่านแวะ
เก็บภาพกบัอารามซานตา้มาเรียSanta Maria 
Monastery จากภายนอก ศาสน์สถานท่ีถูก
สร้างข้ึนโดย อฟองโซ่ เฮนริค เพื่อร าลึกถึง
ชยัชนะท่ีแยง่ชิงดินแดนไดจ้ากชาวมวัร์เม่ือปี 
ค.ศ.1147 ถูกขนานนามวา่เป็นสถาปัตยกรรม
ช้ินเอกสไตล์  ซิสเตอร์เช่ียนโกธิค ซ่ึงเป็น
หน่ึงในวิหารสไตลโ์กธิคท่ีสวยงามท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของประเทศโปรตุเกส นอกจากน้ี อารามซานตา้มาเรียยงัไดรั้บการรับรองเป็นมรดกโลก โดยยูเนสโก ้เม่ือปี 
ค.ศ.1989  และยงัเป็นหน่ึงในเจด็ส่ิงมหศัจรรยข์องประเทศโปรตุเกสอีกดว้ย  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองออบิโดส” (OBIDOS)  เมืองป้อมปราการโบราณ ซ่ึงมีประชากรอยู่เพียงหม่ืนกว่าคนใน
ปัจจุบัน  ช่ือ เ มืองตั้ งมาจากภาษาละติน
โบราณ ซ่ึงแปลวา่ ป้อมปราการอนัแขง็แกร่ง 
ก่อตั้งข้ึนโดนอาณาจกัรโรมนั และยึดครอง
โดยแขกมวัร์เม่ือช่วงศตวรรษท่ี 7 และอีก 
400 ปีถดัมาไดถู้กยดึครองโดย อฟองโซ่ เฮน
ริค กษตัริยอ์งค์แรกแห่งโปรตุเกส มีเวลาให้
ท่านเดินชมบริเวณเมืองเก่าท่ียงัคงอนุรักษ์
ความดั้งเดิมไวต้ั้งแต่รุ่นโบราณ ราวกบัวา่วนั
เวลาจะหยุดน่ิงอยู่ท่ีต้นยุคกลางเม่ือคร้ังท่ี
กษตัริยเ์ดนิสไดส่้งมอบเมืองออบิโดสน้ีใหแ้ก่แม่นางอิซาเบลแห่งอาณาจกัรอารากอน เป็นของขวญัวนัอภิเษกสมรส 

 เม่ือ ค.ศ. 1282 ป้อมปราการและปราสาทออบิโดสถูกขนานนามเป็นหน่ึงในเจด็ส่ิงมหศัจรรยข์องประเทศโปรตุเกส 
น าท่านเดินทางสู่ “เมืองซินตร้า” (SINTRA)เป็นท่ีตั้งของพระราชวงัท่ีสวยงามท่ีไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยูเนส
โกใ้ห้เป็นมรดกโลก เดินเล่นชมตวัเมืองเก่า
ตั้ งแต่สมัยศตวรรษท่ี 11 จากนั้ นน าท่าน
เดินทางสู่ “แหลมโรกา้” (Cabo da Roca) อนั
เป็นแหลมท่ีตั้งอยู่ปลายสุดทางทิศตะวนัตก
ของทวีปยุโรปตั้ งอยู่ ติดกับมหาสมุทร
แอตแลนติก ท่านสามารถซ้ือ “Certificate” 
เป็นท่ีระลึกส าหรับการมาเยือน ณ ท่ีแห่งน้ี 
น าท่านอิสระช้อปป้ิงย่านถนน Avenida da 
Liberdade เ ป็นถนนสายช้อป ป้ิง ท่ีส ร้าง
ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 เป็นถนนท่ีเช่ือมจากเขตเมืองเก่าผ่าใจกลางเมืองไปสุดทางท่ีจตุัรัสมาร์  เกส เดอ ปอม
บาล ท่ีมีอนุสาวรียข์องมาร์เกส เดอปอมบาล ยืนโดดเด่นเป็นสง่าอยูบ่นเสาสูง อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ช่ือดงั
มากมาย อาทิ LOUIS VUITTON, GUCCI, LOEWE, YSL,ETC. หรือจะเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกท่ีวางขายเรียง
รายบนถนนชอ้ปป้ิงแห่งน้ี 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   
พกัที่ :     Holiday Inn Lisbon, an IHG Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่3        ลสิบอน – หอคอย เบเลม็ – มหำวหิำรเจอโร นิโม – อโิวร่ำ – คำเซเรส 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 

 น าท่านชม “กรุงลิสบอน” (LISBON) เมืองหลวงของโปรตุเกส ตวัเมืองตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าเตโย “Tejo” ลิสบอนเป็น
เมืองท่ีมีประวติัยาวนานกวา่ 800 ปี ผา่นชม PONTE 25 ABRIL “สะพาน 25 เมษายน” สะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดใน
ยุโรป เขา้สู่กรุงลิสบอน ชมตวัเมืองลิสบอน
จากบนยอดเขาอนัเป็นท่ีตั้ งของอนุสาวรีย ์
Cristo Rai (National Sanctuary of Christ the 
King) คล้ายกนักบัท่ีเมืองริโอ เดอ จาเนโร 
ประเทศบราซิล น าท่านชม “อนุสาวรีย์
ดิสคฟัเวอร่ี” สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1960 เพื่อ
ฉลองการครบ 500 ปี แห่งการส้ินพระชนม์
ของเจา้ชายเฮนร่ี เดอะเนวิเกเตอร์ แวะเก็บ
ภาพกบัหอคอย เบเล็ม (Belem Tower) เดิม
สร้างไวก้ลางน ้ าเพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเขา้ออก เป็นจุดเร่ิมตน้ของการเดินเรือออกไปส ารวจและ
คน้พบโลกของ วาสโก ดากามา นกัเดินเรือชาวโปรตุเกส จากนั้นชมภายนอก “มหาวิหารเจอโร นิโม” (Jeronimos 
Monastery) ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่ “วาสโกดากามา” ท่ีเดินทางสู่อินเดียเป็นผลส าเร็จ ในปี ค.ศ.1498 และ
ไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกว้า่ใหเ้ป็นมรดกโลก 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองอิโวร่า” (Evora) ตั้ งอยู่ทางตอนกลางของโปรตุเกสและเป็นแหล่งมรดกโลกของ

ยูเนสโก เน่ืองจากตัวเมืองเก่าได้รับการ
อนุรักษไ์วอ้ยา่งดีมีก าแพงเมืองยุคกลาง และ
มีส่ิงก่อสร้างจ านวนมากซ่ึงมีอายุยอ้นไปได้
ถึงยคุทางประวติัศาสตร์หลายยคุมีโบสถส์มยั
ศตวรรษท่ี 13 วงัมากมาย และวดัโรมนัสมยั
ศตวรรษท่ี 1 นอกจากน้ียีงมี  “วิหารแห่ง
กระดูกแห่งเมืองอีโวร่า” (Chapel of Bones) 
วิหารกระดูกแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 
15 โดยพระในนิกายฟรังซิสกนั จากนั้นน า
ท่านออกเดินทางสู่ “เมืองคาเซเรส” Caceres 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   
พกัที่ :   Barcelo Caceres V Centenario หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 

วนัที่4         คำเซเรส – โทเลโด้ – ชมปูเอร์ตำ เด บิซำกรำ – ชมมหำวหิำรโทเลโด้ – มำดริด 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
น าท่านชม “เมืองคาเซเรส” Cáceres เมืองหลวงของจงัหวดัคาเซเรส และยงัเป็นเมืองท่ีมีอาณาเขตกวา้งขวางท่ีสุดใน
ประเทศสเปน น าท่านเท่ียวชม เขตเมืองเก่า
ของเมืองคาเซเรส ท่ีไดรั้บการประกาศเป็น
มรดกโลกเม่ือปี ค.ศ.1986 เมืองน้ีถูกก่อตั้ง
ข้ึนคร้ังแรกเม่ือ 25 ปีก่อนคริสต์กาลโดย
กองทพัชาวโรมนัท่ีขยายอาณานิคมเขา้มาถึง
ดินแดนคาตาเนียในอดีต  จากนั้นน าท่าน
ออกเดินทางสู่ “เมืองโทเลโด้” Toledo น า
ท่านชม ประตูเมือง “ปูเอร์ตา เด บิซากรา” 
เป็นหน่ึงในประตูเมืองท่ีมีความส าคญัท่ีสุด
ของเมืองโตเลโด ้ประเทศสเปน ตั้งอยูท่างทิศเหนือของยา่นเมืองเก่า  ซ่ึงสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 10 สร้างดว้ยหินท่ี
แขง็แรงไดส้ัดส่วน โคง้เป็นรูปเกือกมา้ และค่อยๆลดหลัน่ ไดรู้ปสวยงาม ทุกๆ แห่งของเมืองโตเลโด ้ท่าน จะไดช่ื้น
ชมกบัความแตกต่างของสถาปัตยกรรมแบบอารบิค, มูเดฆาร์, กอธิค และเรอเนสซองส์ น าคณะเดินทางเขา้สู่ตวั
เมืองเก่าท่านจะประทบัใจกบัความงดงามซ่ึงเปรียบเสมือนกบัพิพิธภณัฑ์ท่ีมีชีวิต พร้อมชมสัญลกัษณ์ของเมือง 
“ป้อมอลักาซาร์”  ผลงานของสถาปนิกระดบัสุดยอดในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 ซ่ึงตั้งอยูบ่นส่วนท่ีสูงท่ีสุดของเมือง
น้ีมีช่ือเสียงในคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 และ 20 ในฐานะสถาบนัวิชาทหารแห่งหน่ึง เม่ือสงครามกลางเมืองสเปนระเบิด
ข้ึนในปี ค.ศ. 1936 กองทหารในป้อมน้ีถูกลอ้มโดยกองก าลงัของฝ่ายนิยมสาธารณรัฐ 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม “มหาวหิารแห่งโทเลโด”้ สถาปัตยกรรมท่ียิง่ใหญ่อนัทรงคุณค่าคู่บา้นคู่เมือง ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีประทบัขององค์

สังฆราชแห่งสเปน  ใช้เวลาก่อสร้าง 270 ปี 
จึงเสร็จสมบูรณ์ สร้างข้ึนในสไตล์โกธิกท่ี
ถือวา่ยิ่งใหญ่และสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
โลก เดิมชาวมุสลิมใช้เป็นสุเหร่า ต่อมาได้
ก่อสร้างรูปทรงแบบโกธิคในปี ค.ศ. 1226 
และเพิ่มศิลปะแบบเมดูฆาร์ บาร็อค และนี
โอคลาสสิค จนเสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปี
ถดัมา ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงามด้วย
ไม้แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน มีงาน
ศิลปะล ้ าค่าช้ินหน่ึงท่ีท าด้วยทองค า เพชร พลอย และเงิน รวม 5,600 กว่าช้ิน มีน ้ าหนักมากถึง 200 กิโลกรัม 
นอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ีสะสมภาพเขียนของจิตรกรมีช่ือเสียงของโลกหลายท่าน เช่น เอล เกรโก, โกย่า และ เบ
ลาสเกซ จากนั้น จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองมาดริด” 



 

 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที่ :  Occidental Madrid Nord หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่5        มำดริด – พระรำชวงัหลวง – พลำซ่ำมำยอร์ – สนำมฟุตบอลซำนเตยีโก้เบอร์นำบิล 
          ชมระบ ำฟลำมิงโก้   
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าทุกท่านชม “กรุงแมดริด” (MADRID) 
เมืองหลวงของประเทศสเปน  ตั้งอยูใ่จกลาง
แหลมไอบีเรียน ในระดบัความสูง 650 เมตร 
เป็นมหานครอนัทนัสมยัล ้ ายุค ท่ีซ่ึงกษตัริย์
ฟิลลิปท่ี 2 ได้ทรงยา้ยท่ีประทับจากเมือง
โทเลโดมาไวท่ี้น่ีและประกาศให้มาดริดเป็น
เมืองหลวงใหม่ยกเวน้ช่วงปี ค.ศ. 1601 - 
1607 เม่ือพระเจา้ฟิลลิปท่ี 3 ไดย้า้ยไปท่ีเมือง
บายโดลิด มาดริดไดช่ื้อว่าเป็นเมืองหลวงท่ี
สวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก  น าท่านเขา้ชม “พระราชวงัหลวง(Royal Palace) (ขอสงวนสิทธ์ิในการงดการเขา้ชม
ภายในพระราชวงัหลวง ในกรณี มีการจดังานพิธีต่างๆ ซ่ึงอาจเขา้ชมไม่ได ้หรือปรับโปรแกรมไปเขา้พระราชวงัอ่ืน
แทน) ซ่ึงตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝ่ังแม่น ้ าแมนซานาเรส มีความสวยงามโอ่อ่าอลงัการไม่แพพ้ระราชวงัอ่ืนๆในทวีป
ยุโรป พระราชวงัหลวงแห่งน้ีถูกสร้างในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหินทั้งหลงัในสไตล์บาร็อคโดยการผสมผสานระหวา่ง
ศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิตาเลียน ประกอบดว้ยห้องต่างๆ กวา่ 2,830 ห้อง และ ยงัเป็นท่ีเก็บภาพเขียนช้ินส าคญั ท่ี
วาดโดยศิลปินในยคุนั้น   

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

บ่าย จากนั้นน าท่านเขา้สู่ “พลาซ่า มายอร์” (Plaza Mayor) ใกลเ้ขตปูเอตา้เดลซอล หรือประตูพระอาทิตย ์จตุัรัสใจกลาง
เมือง นอกจากจะเป็นจุดนบักิโลเมตรแรกของสเปนแลว้ (กิโลเมตรท่ีศูนย)์ ยงัเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตดิ้น และรถเมล์
ทุกสาย และยงัเป็นจุดตดัของถนนสาส าคญั
ของเมืองท่ีหนาแน่นด้วยร้านค้ามากมาย 
และห้างสรรพสินค้า น าท่านเข้าสู่ “ย่านปู
เอตา้เดลซอล” หรือประตูพระอาทิตย ์จตุัรัส
ใจกลางเมืองเดินชมความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมแบบสเปนและสัมผสัวิถีชีวิต
ชาวเมืองน าท่านแวะถ่ายรูปกบั “อนุสาวรีย์
หมีกบัตน้มาโดรนา” อนัเป็นสัญลกัษณ์ของ
เมือง น าท่านชมด้านหน้า “สนามฟุตบอล
ซานเตียโก้เบอร์นาบิล” Estadio Santiago Bernabéu ของทีมราชันชุดขาว “รีลมาดริด” ซ่ึงเป็นสนามฟุตบอลท่ีมี
ช่ือเสียงระดบัโลก  มีนกัเตะท่ีมีช่ือเสียงเล่นอยูม่ากมาย ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชมสินคา้มากมายอาทิเช่น ผา้พนัคอ, 
หมวก, เส้ือฟุตบอล, ลูกฟุตบอล, แกว้น ้า, มาสคอตของทีม ฯลฯ ซ่ึงเป็นสินคา้ของแทจ้ากสโมสรรีลแมดริดไวเ้ป็นท่ี
ระลึก 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคารพิเศษ!!!ชม “ระบ าฟลามิงโก”้ Flamingo Dance การแสดงประจ าชาติ
ของประเทศสเปน มีตน้ก าเนิดจากนิทานพื้นบา้นของสเปนใต ้แลว้มีการพฒันาน ามาเป็นศิลปะท่ีมี
รูปแบบซบัซอ้น ทั้งจงัหวะดนตรีและการเตน้ร า 

พกัที่ :   Occidental Madrid Nord  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัที่6        มำดริด – เซโกเบีย – สะพำนส่งน ำ้โรมัน  – ซำรำโกซ่ำ   
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
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จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเซโกเบีย” Segovia  เป็นเมืองท่ีอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของแมดริด ไดรั้บการ
ข้ึนทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985 โดยยูเนสโก เมืองเซโกเบียเป็นเมืองท่ีมีประวติัความเป็นมาเก่าแก่ น าทุก
ท่านชม “สะพานส่งน ้ าโรมนั” Acueducto de Segovia ท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 1 โดยไม่มีการใช้กาวหรือวสัดุ
เช่ือมหินแต่ละกอ้นแต่อย่างใด จึงไดรั้บการ
ยกย่องว่าเป็นส่ิงก่อสร้างทางวิศวกรรมโดย
ชาวโรมนัท่ีส าคญัท่ีสุดของสเปน และยงัมี
สภาพสมบูรณ์ ท่ี สุ ด อีกด้วย  ร า ง ส่ งน ้ า
ประกอบข้ึนจากหินแกรนิตกวา่ 25,000 กอ้น 
มีความยาว 818 เมตร มีโคง้ 170 โคง้ จุดท่ีสูง
ท่ีสุดสูงถึง 29 เมตร จุดเร่ิมตน้ของรางส่งน ้ า
น้ี เร่ิมตั้งแต่นอกเมือง แล้วล าเลียงส่งน ้ าเขา้
มาในเมือง รางส่งน ้ าแห่งน้ีถือได้ว่า เป็น
สัญลกัษณ์ของเมืองเซโกเบีย และเป็นไฮไลท์หลกัของเมือง น าท่านชมเขตเมืองเก่าของเซโกเบียมีลกัษณะเป็นซอก
ซอยเล็กๆ บางซอยถนนปูดว้ยหินกอ้นใหญ่ๆ ให้ความรู้สึกเหมือนหลุดเขา้ไปในยุคโบราณ ในตวัเมืองมีโบสถ์ มี
พิพิธภณัฑ์ท่ีน่าสนใจ มีทั้งสถาปัตยกรรมแบบโรมนั ยิว คริสต ์น าท่านชม(ภายนอก) มหาวิหารซานตามาเรียแห่งเซ
โกเบีย (Catedral de Santa María) มหาวิหาร
แห่งน้ีเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคแห่งสุดทา้ย
ท่ีสร้างข้ึนในสเปน (สร้างข้ึนในปี 1768)  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซาราโกซ่า” 

Zaragoza ซ่ึง เป็นเมืองหลวงในอดีตของ 
อ าณ า จัก ร อ า ร า ก อน  ตั้ ง อ ยู่ ท า ง ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศสเปนริม
ฝ่ังแม่น ้ าเอโบร ระหวา่งทางท่านจะไดส้ัมผสั
กบัธรรมชาติของภูมิประเทศอนัหลากหลายและงดงามแปลกตาของภูมิภาคสเปนตอนกลาง เมืองซาราโกซ่าไดรั้บ
การเสนอช่ือใหเ้ป็นเมืองแห่งวฒันธรรม (City of Culture) ของทวปียโุรป 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัที่ :  Hotel Zentral Ave หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่7        ซำรำโกซ่ำ – วหิำรแม่พระแห่งเสำศักดิ์สิทธ์ิ – บำร์เซโลน่ำ 
                  สนำมฟุตบอลคมัป์นู – ถนนลำรัมบรำ   
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เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
  น าท่านชม “มหาวิหารแม่พระแห่งเสาศกัด์ิสิทธ์ิ” หรือท่ีรู้จกัในนาม “ซานตา มาเรีย เดอร์ฟิลลาร์” ตามต านานสมยั

แรกเร่ิมของพระศาสนจกัรกล่าวไวว้่า อคัร
สาวกยาคอบหรือเซนต์เจมส์  ในระยะ
เร่ิมแรกนั้นการเผยแพร่พระธรรมของท่าน
ไม่ไดเ้กิดผลมากมายนกั จนกระทัง่ท่านเห็น
พระแม่มารีมาปรากฎเพื่อชกัชวนท่านไปยงั
กรุงเยรูซาเล็ม ในนิมิตนั้นพระนางปรากฎ
อยู่บนเสาท่ีถูกแบกมาโดยหมู่เทพ และเช่ือ
กนัวา่เป็นเสาศกัด์ิสิทธ์ิตน้เดียวกนักบัเสาใน
ซาราโกซ่า ต่อมาคริสต์ศาสนิกชนนิยมมา
กราบไหวข้อพรจากพระแม่มารีใหห้ายจากอาการเจบ็ป่วยเป็นจ านวนมาก น าท่านชม “จตุัรัส PLAZA DEL PILAR” 
สถานท่ีส าหรับการเดินชมเมือง โบสถ ์วหิาร ซ่ึงจตุัรัสแห่งน้ีเป็นจตุัรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปดว้ย น าท่านออกเดินทาง
สู่ “เมืองบาร์เซโลน่า”  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางแวะถ่ายรูปดา้นหนา้ของ “สนามฟุตบอลคมัป์นู” Camp Nou สนามฟุตบอลสโมสร “ทีมเจา้บุญ

ทุ่มบาร์เซโลน่า” หรือคุ้นเคยในอีกช่ือว่า 
“บาร์ซ่า” สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาเป็นผู ้
ชนะเลิศในถว้ยยโุรปและสเปนอยา่งมากมาย 
เป็นสโมสรสเปนท่ีประสบความส าเร็จและมี
ความยิ่งใหญ่ระดบัโลก ซ่ึงมีอดีตนกัฟุตบอล
ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกมากมาย อาทิเช่น เมสซ่ี
,หลุยส์ ซวัเรซ ฯลฯ น าท่านเดินทางสู่ถนนช้
อปป้ิงสายใหญ่ของบาร์ เซโลนา “ถนน
ลารัมบลา” Larambla ย่านท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด
ของบาร์เซโลนาแหล่งท่องเท่ียวอนัเป็นท่ีช่ืน
ชอบของคนทุกวยัถนนสายเล็กๆท่ีมีความ  ยาวเพียง1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทบัใจทั้งกลางวนัและ
กลางคืนอิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง ตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้และเส้ือผา้แบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, 
BENETON, TOPSHOP หรือจะชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมชั้นน าซ่ึงมีร้านตั้งอยูต่ลอดแนวถนน “Passeig de gracia” 
ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้อาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ อีก  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที่ :  Fira Congress หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
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วนัที่8        บำร์เซโลน่ำ - เข้ำชมวหิำรซำกรำด้ำ แฟมิเลยี - ช้อปป้ิง La Roca Village – เดนิทำงกลบั  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านแวะบนัทึกภาพกบั “มหาวหิารซากราดา้ แฟมิเลียร์” (Sagrada Familia) พร้อมน าท่านเขา้ชมดา้นใน(ขอสงวน
สิทธ์ิในการงดการเขา้ชมภายในมหาวหิาร ในกรณี มีการจดังานพิธีต่างๆ ซ่ึงอาจเขา้ชมไม่ได ้หรือปรับโปรแกรมไป
เข้าวิหารโทเลโด้แทน) สัญลักษณ์แห่งส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบ
ก่อสร้างอยา่งสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1882 เ ป็ น ผ ล ง า น ชั้ น ย อ ด ท่ี แ ส ด ง ถึ ง
อัจฉริยภาพของ อันโตนี เกาด้ี สถาปนิกผู ้
เล่ืองช่ือ มหาวิหารแห่งน้ี จากนั้นน าทุกท่าน
เดินทางสู่ La Roca Village น าท่านช้อปป้ิง
สินค้าแบรนด์ เนมชั้ 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 ได้เวลา
พอสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

17.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี TK1856 
22.30 น. เดินทางถึงอิสตนับูล (แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง) 
 

วนัที่9        กรุงเทพฯ 

01.45 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี TK068 
15.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

 
 

***หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย 
เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้  าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั*** 



 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร  
ก าหนดการเดินทาง       ผูใ้หญ่ 

    พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
     เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
      พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

   เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
   พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(เสริมเตียง) 

      พกัเด่ียว 

01 – 09 มิ.ย. 65 63,900 63,900 63,900     14,000 
21 – 29 มิ.ย. 65 63,900 63,900 63,900     14,000 
12 – 20 ก.ค. 65 69,900 69,900 69,900     14,000 
24ก.ค.-01ส.ค. 65 69,900 69,900 69,900     14,000 
09 – 17 ส.ค. 65 69,900 69,900 69,900     14,000 
23 – 31 ส.ค. 65 69,900 69,900 69,900     14,000 
06 – 14 ก.ย. 65 63,900 63,900 63,900     14,000 
20 – 28 ก.ย. 65 63,900 63,900 63,900     14,000 
06 – 14 ต.ค. 65 65,900 65,900 65,900     14,000 
18 – 26 ต.ค. 65 69,900 69,900 69,900     14,000 
08 – 16 พ.ย. 65 59,900 59,900 59,900     14,000 
22 – 30 พ.ย. 65 59,900 59,900 59,900     14,000 
01 – 09 ธ.ค. 65 59,900 59,900 59,900     14,000 
05 – 13 ธ.ค. 65 59,900 59,900 59,900     14,000 
17 – 25 ม.ค. 66 59,900 59,900 59,900     14,000 
24ม.ค.-01ก.พ. 66 59,900 59,900 59,900     14,000 
07 – 15 ก.พ. 66 59,900 59,900 59,900     14,000 
21ก.พ.-01มี.ค. 66 59,900 59,900 59,900     14,000 
07 – 15 มี.ค. 66 59,900 59,900 59,900     14,000 
14 – 22 มี.ค. 66 59,900 59,900 59,900     14,000 
21 – 29 มี.ค. 66 59,900 59,900 59,900     14,000 

* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 
** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 



 

 

 
อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-ลิสบอน// บาร์เซโลน่า-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบ

ท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ 
อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้

เดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (900 บาท) 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (14 ยโูร) 
4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริการยืน่วีซ่า ท่านละ 5,500 บาท 

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
6. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่น่ัง และกำรช ำระเงนิ  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท เม่ือจอง พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 



 

 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

หมำยเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวย
ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวซ่ีาท่องเท่ียวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

4. กรณวีซ่ีำทีท่่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่น

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และ
ส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริง
เท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวซ่ีา แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี
จะส ารองยานพาหนะ 



 

 

 
 
 
 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 
การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ

และไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัข้ึนไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรย่ืนวซ่ีำ (ต้องมำโชว์ตวัที่สถำนทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่ำน) 

 หนังสือเดนิทำง (ตวัจริง) ที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต ำ่กว่ำ 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ำยสี ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแวน่ตา ไม่ยิม้เห็น

ฟัน ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด  

*** กรณีค้ำขำย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส ำเนำใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ
ส าเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงำนและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน 
พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีข้ำรำชกำร: หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษำ: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู ่
อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 หนังสือแสดงกำรเคล่ือนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้ำ (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถ
แนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพ่ิมเติมในการยื่นได)้ ( สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวนั ) 

 หนังสือรับรองจำกธนำคำร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดช่ือ
ใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท า
การ) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตวัจริง / ไม่สำมำรถถ่ำยเอกสำรได้ ) 



 

 

***ในกรณีเป็น บิดำ/มำรดำ/บุตร, สำม/ีภรรยำ และญำต ิ(สำมำรถรับรองค่ำใช้จ่ำยให้กนัได้) *** 

 กรณีเดก็อำยุต ำ่กว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้ง
มีจดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนั
เดินทาง (ตวัจริง) 

 ส ำเนำบัตรประชำชน   / ส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ 1 ชุด / ส ำเนำสูตบัิตร 1 ชุด (กรณีอำยุต ำ่กว่ำ 20 ปี) 

 ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำทะเบียนหย่ำ / ส ำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ำย) / ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ อย่ำงละ 1 ชุด (ถ้ำม)ี 
*** กรณีที่สถำนทูตมกีำรเรียกสัมภำษณ์ กรุณำเตรียมเอกสำรตวัจริงทั้งหมด ไปในวนันัดสัมภำษณ์ด้วย *** 

***สถำนทูตอำจมกีำรขอเอกสำรอย่ำงอ่ืนเพิม่เติม ตำมดุลพนิิจของสถำนทูต อย่ำงกะทันหัน จงึขอควำมกรุณำเตรียมเอกสำรเพิม่เติมให้
ครบถ้วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพ่ือควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนุมตั ิออกวซ่ีำส ำหรับสถำนทูต ***   

 กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  

 หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกได้วซ่ีำแล้ว ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลกิวซ่ีำ 
 ของท่ำน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
 ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุ

เท่ำน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรม
การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 
 
 


