วันแรก
20.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ • อิ สตันบูล ตุรเคีย

 (-/-/-)

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์ เตอร์สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เคาน์เตอร์ U ประตู 9
Turkish Airlines (TK) โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

23.30 น.
วันที่สอง

ออกเดินทาง สู่ประเทศตุรเคีย เมืองอิสตันบูล โดยเทีย่ วบินที่ TK 69 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
อิ สตันบูล ตุรเคีย • มาดริ ด • ประตูพระอาทิ ตย์ • อนุสาวรีย์หมีและต้นไม้สตรอเบอร์รี่ • สัญลักษณ์ แผ่นหิ นบนทางเท้า •
ตลาดซานมิ เกล • พลาซ่ามายอร์
 (-/-/เย็น)

06.10 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิ สตันบูล สนามบินแห่งใหม่ของ ประเทศตุรเคีย (เพื่อรอเปลีย่ นเครื่อง)

08.30 น.

ออกเดินทางสู่

11.00 น.

เดินทางถึง
ศุลกากรเรียบร้อย (เวลาท้องถิน่ ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัวโมง)
่
นาท่านเดินทางเข้าสู่

โดยเที่ยวบินที่ TK1857
ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
เป็ นเมืองหลวงและเป็ นเมือง

ใหญ่ทส่ี ุดของประเทศสเปน ซึง่ เป็ นเมืองใหญ่เป็ นอันดับที่ 3 ของทวีปยุโรป รองจาก กรุงลอนดอน และกรุงเบอร์ลนิ และในเขตเมืองยังเป็ น
อันดับที่ 3 ของยุโรป รองจากกรุงลอนดอน และกรุงปารีส อีกด้วย กรุงมาดริด

จากนัน้

นาท่านเข้าสู่
หรือประตูพระอาทิตย์เป็ นจัตุรสั สาธารณะกลางกรุงมาดริด เป็ นหนึ่งในสถานที่ท่เี ป็ นที่
รูจ้ กั กันแพร่หลาย และมีผคู้ นพลุกพล่านทีส่ ุดในเมือง ในย่านแห่งนี้มรี า้ นค้า ร้านอาหารให้เลือกมากมาย

ใกล้กนั ท่านจะได้พบกับ อีกหนึ่งสัญลักษณ์ทม่ี ชี ่อื เสียงมากดังไปทัวโลก
่

และฝัง่ ตรงข้าม ปูเอร์ตา เดล โซล มีอกี หนึ่งจุดทีน่ ่าสนใจคือ
ที่เ ก่ า แก่ มีอ ายุ ต ัง้ แต่ปี ค.ศ.
1950 ทาหน้าที่เป็ นศูนย์กม.จากการวัดถนนในแนวรัศมีทุกเส้นในสเปน
ซึ่งแสดงให้เห็นโดยแผ่นป้ ายบนพื้นของจัตุรสั ซึ่งระบุจุดที่แน่ นอนของ
กม.0 ก่อตัง้ ในปี ค.ศ.1857

จากนัน้

นาท่านเข้าสู่
เป็ นตลาด ในอาคารทีม่ หี ลังคากระเบือ้ งสีน้ าตาล มีความเก่าแก่ตงั ้ แต่ปี ค.ศ.1915
มีรา้ นอาหารหลากหลายมาก ที่น่ีเป็ นทัง้ แหล่งช็อปปิ้ ง ตลาดนัด ถนนคนเดิน มีซุ้มและโต๊ะเก้าอี้สาหรับนัง่ รับประทานอาหาร มีทงั ้ อาหาร
ท้องถิน่ สเปน อาหารเอเชีย อาหารทะเล ทาปาส และเบเกอรี่

จากนัน้

นาท่านเข้าสู่
เป็ นพืน้ ทีส่ าธารณะทีส่ าคัญในใจกลางกรุงมาดริด สร้างขึน้ ครัง้ แรก ค.ศ. 1580 – 1619 ซึง่ อยู่
ห่างไม่ไกลจากปูเอร์ตา เดล โซล โดยรอบๆมี ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เครื่องของทีร่ ะลึก และร้านค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ

บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้ องถิ่ น พิ เศษกับเมนู

คา่

เมนูข้าวผัดสเปน

ที่พกั

NH Ventas หรือเทียบเท่า 4 ดาว
(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านัน้ ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง
ขอสงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลีย่ นทีพ่ กั ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีตดิ งานแฟร์หรือมีเทศกาล)

วันที่สาม

เช้า

ประตูชยั อาคาล่า มาดริ ด • น้าพุไซเบเลส • พลาซ่า เดอ เอสปาน่ า • พระราชวังหลวงแห่งมาดริ ด • เมืองเซโกเบีย • สะพาน
ส่งน้าโบราณ • กรุงมาดริ ด
 (เช้า / กลางวัน / เย็น )
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ระหว่างทางผ่านชม
เป็ นอดีตประตูเมืองฝัง่ ตะวันออกของมาดริด ทีส่ ร้างในสมัยกษัตริยค์ าร์ลอสที่ 3
สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1778 ซึง่ เป็ นจุดเด่นโดยรวมของประตูเมืองแห่งนี้ทไ่ี ด้รบั การ
ออกแบบโดย Francisco Sabatini คือ การใช้ศลิ ปะภาพนูนสูง รูปสลัก และรูป
ปั ้น ซึ่งเป็ น ผลงานของศิล ปิ นและประติมากรร่วมสมัยคือ Robert de Michel
และ Francisco Gutiérrez

ผ่านชม

สร้างอุทิศให้แก่เทพธิดา

ไซเบลีน ตัง้ อยู่ท่ีจัตุ ร ัส ซิเ บเลส (Plaza de la Cibeles) ซึ่ง เป็ น วงเวีย น
ส าคัญ เป็ น จุ ด ที่ส วยที่สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของเมือ งมาดริด และเป็ น จุ ด ที่ทีม
ฟุตบอลเรอัลมาดริดจะใช้เฉลิมฉลองการแข่งขันชิงแชมป์
จากนัน้

นาท่านชม
เป็ นจัตุรสั ขนาดใหญ่และสถานที่ท่องเทีย่ วยอดนิยมทีต่ งั ้ อยู่ใจกลางกรุงมาดริด ใจ
กลางจัตุรสั คืออนุสาวรีย์ท่ปี ระกอบด้วยเสาหินที่มรี ูปปั ้น มิ เกล เด เซร์บนั เตส เป็ นนักเขียนชาวสเปน มีผลงานที่เป็ นที่รจู้ กั กันดีคอื ดอน

กิโฆเต้ แห่งลามันช่า และมีประติมากรรมสาริดของ ดอนกิ โฆเต้และซานโช ปั นซา อยู่ตรงใต้ฝ่าเท้าด้านหน้าของอนุสาวรีย์ ส่วนด้านข้าง
จะประติมากรรมหินของ Aldonza Lorenzo ซึง่ จัตุรสั แห่งนี้อยู่ตดิ กับตึกระฟ้ าทีโ่ ดดเด่นทีส่ ุดสองแห่งของมาดริด

จากนัน้

นาท่านเข้าชม
เป็ นที่พานักอย่างเป็ นทางการของราชวงศ์สเปนที่เมืองมาดริด
แม้ว่าปั จจุบนั จะใช้สาหรับพิธกี ารของรัฐเท่านัน้ เป็ นพระราชวังที่ใหญ่ท่สี ุดที่ยงั คงใช้งานอยู่และเป็ นหนึ่งในพระราชวังที่ใหญ่ท่สี ุ ดในยุโรป

ตะวันตก ภายในพระราชวังหลวงแห่งนี้ได้รบั การตกแต่งอย่างงดงามหรูหรา ถูกออกเเบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ที่เน้นการผสมผสาน
ระหว่างสถาปัตยกรรมอิตาเลีย่ นเเละฝรังเศส
่ จึงมีลกั ษณะคล้ายๆ กับพระราชวังเเวร์ซายน์ทฝ่ี รังเศส
่

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

จากนัน้

นาท่านเดินทางเข้าสู่
(ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1.30 ช.ม.) เมืองมรดกโลกแห่ง แคว้นคาสตีล
และเลออน ตัง้ อยู่บริเวณจุดบรรจบระหว่างแม่น้าเอเรสมา กับแม่น้ากลาโมเรส ทีต่ นี เขากวาดาร์รามา เป็ นเขตเมืองเก่าล้อมรอบด้วยกาแพง
ที่สร้างขึน้ ตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 8 และได้รบั การบูรณะในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 15 ปั จจุบนั เป็ นแหล่งมรดกโลกตาม การประกาศจาก
องค์การยูเนสโก
นาท่านชม
เป็ นสัญลักษณ์ทม่ี ชี ่อื เสียงของเมืองนี้มากทีส่ ุด สร้างขึน้ ในปลายคริสต์ศตวรรษ
ที่ 1 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 2 โดยชาวโรมันขณะที่กาลังขยายอานาจในคาบสมุทรไอบีเรียเพื่อนาน้ าจากแม่น้ าฟรีโอ ( Río Frío) ซึ่งห่าง
ออกไปประมาณ 18 กิโลเมตรเข้าสู่ตวั เมือง ซึ่งต้องยกระดับตัวสะพานขึน้ ในช่วง 1 ก.ม. สุดท้ายจากภูเขากวาดาร์รามาถึงกาแพงเมืองเก่า
ซึง่ ได้รบั การอนุรกั ษ์ไว้อย่างดีทส่ี ุดและเป็ นสัญลักษณ์ทส่ี าคัญทีส่ ุดของเซโกเบียอีกด้วย โดยบริเวณรอบๆจะมี
เป็ นจุดศูนย์กลางของเขตเมืองเก่า บริเวณนี้จะมีบนั ไดให้ท่านขึน้ ไปและสามารถมองเห็นวิวของเมืองและสะพานส่งน้ าได้อย่างชัดเจนและ
สวยงาม นอกจากนี้ บริเวณใกล้เคียงจะเป็ นเขตเมืองเก่าตามซอยตามถนนจะมีรา้ นอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อของ
ฝากกลับบ้านได้

จากนัน้

คา่

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่ น พิ เศษกับ หมูหนั สเปน

ที่พกั

NH Ventas หรือเทียบเท่า 4 ดาว
(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านัน้ ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง
ขอสงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลีย่ นทีพ่ กั ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีตดิ งานแฟร์หรือมีเทศกาล)

วันที่สี่

สนามกีฬาซานเตียโก เบร์นาเบว • หมู่บ้านลาส โรซาส • เมืองโตเลโด • มหาวิ หารแห่งโตเลโด • ประตูเมืองโตเลโด • เมือง
คอร์โดบา
 (เช้า / กลางวัน / เย็น )

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนัน้

นาท่านถ่ายรูปหน้า
(สนามยังอยู่ในระหว่างปรับปรุงรูปแบบใหม่ แต่
ท่านยังสามารถเข้าซื้อสินค้าทีร่ ะลึกได้ทร่ี า้ นค้าได้) เป็ นสนามฟุตบอลทีม่ ชี ่อื เสียงในกรุงมาดริด เป็ นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลเรอัลมาด
ริด เริม่ เปิ ดใช้สนามเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 1944 เดิมมีช่อื ว่า สนามกีฬาชามาร์ติน (Estadio Chamartín) ตามชื่อของสนามเดิมของ

สโมสร เปิ ดใช้สนามอย่างเป็ นทางการในเดือนธันวาคม 1947 เรอัลมาดริดได้ประกาศใช้ช่อื ที่ใช้อยู่ในปั จจุบนั คือสนามกีฬาซานเตียโก เบร์
นาเบว เมื่อวันที่ 4 มกราคม 1955 เพื่อเป็ นเกียรติแก่ประธานสโมสรคือ ซานเตียโก เบร์นาเบว เยสเต (Santiago Bernabéu Yeste)

จากนัน้

นาท่านช้อปปิ้ งที่
แหล่งช้อปปิ้ งเอาท์เล็ทสุดหรูชานเมืองมาดริด สถานที่ท่รี วบรวมแบ
รนด์ชนั ้ นาทัง้ ในและต่างประเทศที่มอบส่วนลดมากสุดถึง 60% ตลอดทัง้ ปี มีสนิ ค้ามากมายให้เลือกซื้อเช่น เสื้อผ้า กระเป๋ า เครื่องประดั บ
และเครื่องเรือนต่างๆ นอกจากนี้ยงั มีรา้ นอาหารและคาเฟ่ มากมายให้เลือก

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

จากนัน้

นาท่านเดินทางเข้าสู่
(ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ช.ม.) เป็ นเมืองโบราณตัง้ อยู่บนเนินเขา มีทงั ้ ภูเขาและแม่น้ า
เป็ นกาแพงธรรมชาติล้อมรอบ มีป้อมปราการ มีกาแพงเมือง มีประตูเมืองกัน้ เขตเมืองเก่าอีกชัน้ ในปี ค.ศ. 1986 องค์การยูเนสโกได้
ประกาศให้เมืองนี้เป็ นแหล่งมรดกโลก เนื่องจากมีมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างมากมายในฐานะหนึ่งในเมืองหลวงของ
จักรวรรดิสเปน รวมทัง้ ยังเป็ นสถานทีท่ ป่ี รากฏร่องรอยวัฒนธรรมของชาวคริสต์ ชาวยิว และชาวมัวร์อยู่ร่วมกันอีกด้วย

จากนัน้

นาท่านเข้าชม
ทีเ่ ริม่ สร้างขึน้ เมื่อ ค.ศ. 1227 เสร็จสิน้ สมบูรณ์เมื่อ ค.ศ. 1493 ซึง่ สร้างขึน้ จาก
ที่ต ัง้ ของมัส ยิด เดิม เป็ น โบสถ์ นิ ก ายโรมัน คาธอลิก ในเมือ งโตเลโด เป็ น มหาวิห ารที่มีค วามโดดเด่ น ด้ว ยความงามของศิล ปะและ
สถาปัตยกรรม ศิลปะโกธิก

จากนัน้

ผ่านชม
1559

สร้างถูกสร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 10 มีตน้ กาเนิดจากชาวมัวร์ แต่ส่วนหลักถูกสร้างขึน้ ในปี

จากนัน้

นาท่านเดินทางเข้าสู่
(ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 3.30 ช.ม.) เป็ นเมืองสมัยใหม่ขนาดกลาง ตัวเมืองเก่า
ยังคงมีสถาปั ตยกรรมน่าประทับใจหลายแห่งที่ยอ้ นไปเมื่อครัง้ เมืองนี้เป็ นเมืองหลวงที่เจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรกาหลิบแห่งกอร์โดบาของ
ชาวมุสลิมซึง่ เคยปกครองพืน้ ทีเ่ กือบทัง้ หมดในคาบสมุทรไอบีเรีย

คา่
ที่พกั

บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
Ayre Hotel Cordoba หรือเทียบเท่า 4 ดาว

(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านัน้ ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง
ขอสงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลีย่ นทีพ่ กั ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีตดิ งานแฟร์หรือมีเทศกาล )
วันที่ห้า

มัสยิดวิหารคอร์โดบา • เมืองเซบีญา • มหาวิ หารแห่งเซบีญา • หอระฆังกิ รลั ดา • พลาซ่าเดอเอสปานา
 (เช้า / เที่ยง / เย็น )

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนัน้

นาท่านเข้าชม
เป็ นโบสถ์ของนิกายโรมันคาทอลิก เดิมเป็ นมัสยิดอิสลามจาก
การรุกรานในช่วงปี ค.ศ. 768 โดยที่โบสถ์แห่งนักบวช บีเซนเต มาร์ตไี ด้ถูกทาลายลงและสร้างมัสยิด คอร์โดบาขึน้ มาแทนที่ จนกระทังในปี
่
ค.ศ. 1238 ชาวสเปนสามารถพิชติ ดินแดนคืนได้สาเร็จ ปั จจุบนั เป็ นหนึ่งในอนุสรณ์สถานทางประวัตศิ าสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ
ของสเปน รวมทัง้ เป็ นมรดก โลกขององค์การยูเนสโกตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1984

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

จากนัน้

นาท่านเดินทางเข้าสู่
(ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1.30 ช.ม.) เป็ นศูนย์กลางทางการเงิน วัฒนธรรม และศิลปะ
ของภาคใต้ของประเทศสเปน และยังเป็ นเมืองหลักของแคว้นปกครองตนเองอันดาลูซิ อาและจังหวัดเซบิยาอีกด้วย มีแม่น้ ากัวดัลกิบรี ์ไหล
ผ่าน ตัง้ อยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของคาบสมุทรไอบีเรีย

จากนัน้

นาท่านชม
เป็ นมหาวิหารที่สร้างด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิค เป็ นมหาวิหารที่ใหญ่ท่สี ุด
แห่งหนึ่งของโลก ในปี ค.ศ. 1987 ได้รบั การประกาศให้เป็ นมรดกโลกร่วมกับ Real Alcázarและ Archivo de Indias ภายในวิหารของทีน่ ่มี ี
ความงดงามอลังการ การออกแบบก่อสร้าง ศิลปะการตกแต่งเพดาน ทีแ่ บ่งเป็ นช่อง มีลวดลาย มีภาพบุคคลสาคัญ มีประติมากรรมแกะสลัก
เป็ น ภาพๆ ตามช่ อ งที่ใช้ก ระจกสีต กแต่งก็มีการท าเป็ น ภาพมีเ รื่อ งราวเช่น กัน ภายในเป็ น ที่เ ก็บพระศพของพระคาร์ดินัล Juan de
CervantesและPedro González de Mendoza รวมถึง คริสโตเฟอร์โคลัมบัส และลูกชายของเขา

ชม
เป็ นหอคอยและหอระฆังของวิหารเซบีย า มีความสูง 104 เมตร เริม่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1184
หอคอยอันโดดเด่นนี้เป็ นสัญลักษณ์สาคัญทีส่ ุดในเซบียา

จากนั น้ ชมความงามของ
ที่ถู ก สร้า งขึ้น ในปี ค.ศ.1928 เป็ น การผสมผสานของ
สถาปัตยกรรมสเปนแบบบาโรก การฟื้ นฟูศลิ ปวิทยาและสถาปัตยกรรมมัวร์ เป็ นสถานทีเ่ ทีย่ วทีส่ วยทีส่ ุดแห่งหนึ่งของประเทศสเปน จัสตุรสั
แห่งนี้มลี กั ษณะเป็ นครึง่ วงกลมที่สวยงาม ด้านหน้ามีลานกว้างและน้ าพุตรงกลาง ศาลา กาแพง สระน้ า ม้านัง่ ถูกออกแบบตกแต่งอย่าง
สวยงาม และยังเป็ นทีท่ ากิจกรรมต่างๆของชาวเมืองในบริเวณลานกว้างด้านหน้าอีกด้วย

คา่

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่ น พิ เศษ!! นาท่านชมโชว์ ระบาฟลามิ งโก้ ศิ ลปะระบาสเปน มรดกแห่งภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมที่ ได้รบั การขนานนามโดยองค์การยูเนสโกหนึ่ งในการแสดงที่ขึ้นชื่อลือชาไปทัวโลก
่
ทัง้ ท่วงท่าการร่ายราประกอบ
เสียงดนตรีที่เร้าใจสนุกสนาน

ที่พกั

AC Sevilla Forum หรือเทียบเท่า 4 ดาว
(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านัน้ ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง
ขอสงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลีย่ นทีพ่ กั ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีตดิ งานแฟร์หรือมีเทศกาล )

วันที่หก

เมืองแอวูรา • มหาวิ หารแอวูรา • จัตุรสั กิ รลั โด • โบสถ์โครงกระดูก • เมืองลิสบอน
 (เช้า / เที่ยง / เย็น )

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนัน้

นาท่านเดินทางเข้าสู่
(ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 3.30 ช.ม.) เมืองที่มคี วามสาคัญทางด้านประวัติศาสตร์มา
มากกว่า 2,000 ปี ในปี ค.ศ. 1986 ได้รบั ให้เป็ นเมืองมรดกโลกของยูเนสโก สาขาด้านวัฒนธรรม ตัวเมืองเก่าได้รบั การอนุรกั ษ์ไว้อย่างดี มี
กาแพงเมืองยุคกลางโอบล้อมไว้บางส่วน และมีสงิ่ ก่อสร้างจานวนมากซึง่ มีอายุยอ้ นไปได้ถงึ ยุคทางประวัตศิ าสตร์หลายยุค เช่น เทวสถาน
โรมัน นอกจากนี้ แอวูรายังเป็ นเมืองเดียวของโปรตุเกสทีเ่ ป็ นสมาชิกเครือข่ายเมืองทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุ ดของยุโรป

เที่ยง
จากนัน้

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่ น
นาท่านเดินทางเข้าสู่
เป็ นมหาวิหารยุคกลางที่ใหญ่ท่สี ุดในโปรตุเกส สร้างขึน้ ระหว่างปลายศตวรรษ
ที่ 13 ถึงต้นศตวรรษที่ 14 เป็ นวิหารในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เพื่ออุทศิ แด่พระแม่มารี มีการตกแต่งต่อเติมจนเป็ นมหาวิห าร
ขนาดใหญ่สไตล์โกธิก

จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่
มีลานน้าพุ
ที่สร้างในปี ค.ศ. 1556 แบบศิลปะยุคเรอเนสซองส์ ถือว่าเป็ นศูนย์กลางที่
สาคัญของเมืองแอวูรา เป็ นพื้นที่สาธารณะมีร้านกาแฟของฝากมากมาย
ท่านสามารถเดิน ถ่ายรูปกับอาคารเก่าแก่ หรือ เลือ กซื้อของฝากได้ตาม
อัธยาศัย

จากนัน้

นาท่านเดินทางเข้าสู่
เป็ นโบสถ์ขนาดเล็ก ตัง้ อยู่ใกล้กบั ทางเข้าของโบสถ์เซนต์ฟรานซิส
ภายในโบสถ์มคี วามกว้าง 11 เมตร และยาว 18.7 โบสถ์ทถ่ี ูกตกแต่งด้วยหัวกะโหลกและโครงกระดูกมากมาย ถูกสร้างขึน้ ช่วงศตวรรษที่ 16
ซึ่งกระดูกมาจากมนุษย์ท่ถี ูกฝั งในสุสานยุคกลางของเอโวรา ซึ่งทางเข้ามีป้ายคาเตือนใจ “Nós ossos que aqui estamos, pelos vossos
esperamos” หรือ “We bones that here are, for yours await”

จากนัน้

นาท่านเดินทางเข้าสู่
(ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1.30 ช.ม.) เป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่สี ุดของประเทศ
โปรตุเกส เคยอยู่ใต้ปกครองของกรีกโบราณและโรมัน ลิสบอนได้รบั อิทธิพลจากศาสนาคริสต์ แต่เมื่อปี ค.ศ. 711 ลิสบอนถูกครอบครองโดย
เผ่ามัวร์และนับถือศาสนาอิสลาม ในช่วงนัน้ ชาวลิสบอนใช้ภาษาอาหรับเป็ นภาษาราชการ แต่ช่วงปี ค.ศ. 1147 ลิสบอนกลับมาอยู่ภายใต้
ศาสนาคริสต์อกี ครัง้ ได้ยดึ ลิสบอนกลับคืนได้ ลิสบอนเปลี่ยนมาใช้ภาษาโปรตุเกส และชาวอิสลามส่วนมากเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์
ลิสบอนกลายเป็ นเมืองหลวงของโปรตุเกส ในปี ค.ศ. 1255

ระหว่างทางไปยังเมืองลิสบอน เราจะข้าม
ระยะทางยาวกว่า 2 ก.ม. ข้าม
แม่น้าทาโซ (Tagus) เป็ นสะพานแขวนเชื่อมต่อเมืองของลิสบอน และเมืองอัลมา (Almada) คล้ายกับสะพาน Golden Gate ทีซ่ านฟรานซิส
โก ซึง่ สร้างโดยบริษทั เดียวกัน และท่านจะได้พบกับ
คล้ายกับ ริโอ เดอ จาเนโรที่
ประเทศบลาซิล ซึ่งเกิดจากแรงบันดาลใจของ พระคาร์ดินัล สังฆราชแห่งลิสบอน (Cardinal Patriarch of Lisbon) ที่ได้ไปเยือยนคร ริโอ
เดอ จาเนโรมีความสูง 82 เมตร เป็ นอนุสาวรียค์ าทอลิกและศาลเจ้าทีอ่ ุทศิ ให้กบั พระหฤทัยของพระเยซูคริสต์ทม่ี องเห็นเมืองลิสบอนที่ตงั ้ อยู่
ในเมือง Almada ในโปรตุเกส

คา่

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ที่พกั

Mercure Lisboa Almada หรือเทียบเท่า 4 ดาว
(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านัน้ ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง
ขอสงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลีย่ นทีพ่ กั ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีตดิ งานแฟร์หรือมีเทศกาล )

วันที่เจ็ด

เมืองโทมาร์ • คอนแวนต์แห่งพระคริ สต์ • เมืองฟาติ มา • โบสถ์แม่พระฟาติ มา • เมืองบาตาลยา • อารามแห่งบาตาลยา •
เมืองมาฟรา • พระราชวังมาฟรา •
ลิสบอน
 (เช้า / เที่ยง / เย็น )

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนัน้

นาท่านเดินทางเข้าสู่
(ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1.30 ช.ม.) ถือกาเนิดขึน้ จากการสร้างป้ อมปราการคอนแวนต์
แห่งพระคริสต์ซง่ึ เป็ นอดีตคอนแวนต์คาทอลิก สร้างขึน้ ภายใต้คาสังของ
่
กวลดิม ไพส์ Gualdim de Pais ปรมาจารย์คนทีส่ ข่ี องอัศวินเทมพ
ลาร์แห่งโปรตุเกสในช่วงปลายศตวรรษที่ 12

จากนัน้

นาท่านเดินทางสู่
ขนาดมหึมาซึง่ ตัง้ อยู่บนยอดเขา เป็ นลักษณะเด่นของเมือง
ปราสาทเป็ นสถาปัตยกรรมทีผ่ สมผสาน แบบโรมาเนสก์ โกธิก มานูเอลีน เรเนสซองส์ แมนเนอริสต์ และบาโรก สร้างในปี ค.ศ. 1160 เพื่อ
เป็ นป้ อมปราการของอัศวินเทมพลาร์ ต่อมาได้กลายเป็ นกองบัญชาการของคณะแห่งพระคริสต์ (Order of Christ) ได้รบั การประกาศให้เป็ น
มรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ. 1983

จากนัน้

น าท่ า นเดิน ทางเข้า สู่
ในเขตเทศบาลเมือ งอู เ รมและเขตซานตาเร็ม เป็ น อีก เมือ งส าคัญ ทางศาสนาของ
คริสต์ศาสนิกชน เนื่องจากเมืองนี้เป็ นที่ตงั ้ ของโบสถ์ศกั ดิสิ์ ทธิ ์ โบสถ์แม่ พระฟาติมา ตามตานานเล่าว่า ในปี ค.ศ. 1916 มีเด็กเลี้ยงแกะ 3
คน ลูเซีย ดอสซานโตส (Lucia dos Santos) และลูกพีล่ ูกน้องอีกสองคนคือ ฟรานซิสโก (Francisco) และจาซินตา มาร์โต (Jacinta Marto)
พวกเขาได้พบเห็นพระแม่มารีหลายครัง้ ในทุกวันที่ 13 ของเดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม ได้เกิดเหตุอศั จรรย์ขน้ึ ตามที่แม่พระได้บอกในทุก
ครัง้ นาท่านชมหน้า
เป็ นโบสถ์โรมันคาทอลิกเริม่ ก่อสร้างในปี ค.ศ. 1928

เมือ งนี้ไ ด้กลายเป็ นจุดหมายปลายทางของคริสต์ศาสนิกชน และยังเป็ น สถานที่ศกั ดิส์ ทิ ธิ ์ โดยทุกๆปี จะมีชาวคาทอลิกเดินทางเข้ามา
สักการะบูชาพระแม่มารียม์ ากมาย

เที่ยง
จากนัน้

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่ น
นาท่านเดินทางเข้าสู่
เมืองนี้ก่อตัง้ โดยพระเจ้าฌูเอาที่ 1 แห่งโปรตุเกส เพื่อราลึกถึงชัยชนะของโปรตุเกสที่
สงครามอัลชูบาร์โรตา 14 สิงหาคม ค.ศ. 1385 ซึ่งยุติลงในปี ค.ศ. 1383 –1385 จากนัน้ นาท่านชม
ถูกสร้างขึ้นเพื่อราลึกถึงชัยชนะของชาวโปรตุเกสเหนือชาวกัสติเลียนในการรบที่อลั จูบาร์โรตาในปี ค.ศ. 1385 โดยจะเป็ น
โครงการสร้างหลักของสถาบันกษัตริยโ์ ปรตุเกสในอีกสองศตวรรษข้างหน้า สไตล์กอธิคระดับชาติดงั ้ เดิมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยได้รบั อิทธิพลอย่าง
ลึกซึ้งจากศิลปะมานูเอลีน โดยด้านหน้าด้านทิศตะวันตกหันหน้าเข้าหาจัตุรสั ขนาดใหญ่ทม่ี รี ปู ปัน้ คนขีม่ า้ ของนายพลนูโน อัลวาเรส เปเรยร่า
Nuno Álvares Pereira

จากนัน้

นาท่านชม
(ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1.30 ช.ม.) ตัง้ ที่เมืองมาฟรา (Mafra) เป็ นพระราชวัง
สไตล์บาโรกและนีโอคลาสสิก เป็ นพระราชวังทีห่ รูหราทีส่ ุดในโปรตุเกสและมีพน้ื ที่ 40,000 ตร.ม. เริม่ สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1717 ในรัชสมัยพระ
เจ้าจอห์นที่ 5 แห่งโปรตุเกสและสิน้ สุดในปี ค.ศ. 1755 พระราชวังที่ถูกจัดให้เป็ นอนุสาวรีย์แห่งชาติในปี ค.ศ. 1910 และยังใช้เป็ นที่รองรับ
ประกอบราชพิธมี ากมาย

จากนัน้

นาท่านเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองลิ สบอน (Lisbon) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ช.ม.)

คา่

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ที่พกั

Mercure Lisboa Almada หรือเทียบเท่า 4 ดาว
(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านัน้ ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง
ขอสงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลีย่ นทีพ่ กั ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีตดิ งานแฟร์หรือมีเทศกาล )

วันที่แปด

แหลมโรก้า • เมืองซิ นตรา • พระราชวังแห่งซิ นตรา • อัลฟามา • จัตุรสั รอสสิ โอ • อเวนิ ดา ลิ เบร์ดาเด
(เช้า / เที่ยง / เย็น )

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนัน้

นาท่านเดินทางเข้าสู่
(ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ช.ม.) เป็ นแหลมติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกตัง้ อยู่
ทางทิศตะวันตกสุดของโปรตุเกสและเป็ นจุดตะวันตกสุดของทวีปยุโรป เป็ นทีต่ งั ้ ของประภาคารเก่าแก่ท่เี ปิ ดให้ใช้งานได้ตงั ้ แต่ปี ค.ศ. 1772
จนถึงปัจจุบนั

จากนัน้

เดินทางสู่
(ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 40 นาที) ซินตราเป็ นหนึ่งในเขตเทศบาลทีร่ ่ารวยและแพงทีส่ ุดในโปรตุเกส
และคาบสมุทรไอบีเรียโดยรวมเป็ นที่ตงั ้ ของชุมชนชาวต่างชาติท่ใี หญ่ท่สี ุดแห่งหนึ่งตามแนวชายฝั ง่ ริเวียร่าของโปรตุเกสและได้รบั การจัด
อันดับให้เป็ นหนึ่งในชุมชนทีด่ ที ส่ี ุดอย่างต่อเนื่อง สถานทีอ่ าศัยในโปรตุเกส

นาท่านชม
สร้างตามศิลปะจินตนิยมในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 ต่อมาได้พฒ
ั นา
ด้วยูปแบบศิลปะโกธิก ศิลปะมานู เอลีน ในยุคของกษัตริย์ Manuel ที่ 1 ผสมผสานของศิลปะอิสลามของมัวร์ ซึ่งทาให้เมืองนี้ได้รบั การ
ประกาศเป็ นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี ค.ศ. 1995

เที่ยง
จากนัน้
จากนัน้

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เดินทางกลับสู่ เมืองลิ สบอน (Lisbon) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 40 นาที)
นาท่านสู่
เป็ นหนึ่งในย่านที่เก่าแก่ท่สี ุดและเอกลักษณ์มากทีส่ ุดของลิสบอน ถูกตัง้ รกรากโดยชาวโรมันและชาววิซิกอธ
(เป็ นย่านสาคัญของชาวยิวในศตวรรษที่ 15 ด้วย) เป็ นหมู่บา้ นภายในเมืองทีป่ ระกอบด้วยถนนแคบๆ จัตุรสั เล็กๆ โบสถ์ และบ้านปูนขาวทีม่ ี
แผ่นกระเบื้องและระเบียงเหล็กดัดที่ประดับด้วยกระถางดอกไม้ และนกในกรง มีถนนสูงชันทีข่ นาบข้างด้วยคาเฟ่ และร้านขายสินค้าแฮนด์
เมดแบบดัง้ เดิมมากมาย

นาท่านเดินทางสู่
เป็ นจัตุรสั ใหญ่ใจกลางกรุงทีม่ ชี วี ติ ชีวาทีส่ ุดในเมือง ทีซ่ ง่ึ ผูค้ นหยุดเพื่อนังพั
่ กผ่อน หรือ
ดื่มเครื่องดื่มที่คาเฟ่ บรรยากาศต่างๆ ที่มที ่นี ัง่ กลางแจ้ง ทัง้ สองด้านของจัตุรสั มีน้ าพุสไตล์บาโรกสองแห่ง และตรงกลางมีอนุสาวรีย์สูง 27
เมตร ประกอบด้วยแท่นที่มสี ญ
ั ลักษณ์เปรียบเทียบหินอ่อนของความยุตธิ รรม ปั ญญา ความแข็งแกร่ง และความพอประมาณ มีรูปปั ้นตัง้
ตระหง่านอยู่บนอนุสาวรีย์ จัตุรสั ปูดว้ ยก้อนหินปูถนนในรูปแบบคลื่น การออกแบบทีเ่ ห็นในปัจจุบนั นี้บนทางเท้าอื่นๆ ทัวประเทศโปรตุ
่
เกส

จากนัน้

นาท่านอิสระที่ย่าน
เป็ นถนนสายสาคัญใจกลางกรุงลิสบอนซึง่ มีช่อื เสียงว่าเป็ นถนนช้อป
ปิ้ งที่แพงที่สุดสายหนึ่งในยุโรป ถนนแห่งนี้สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1879 มีต้นกาเนิดใน สวนสาธารณะ Passeio Público ซึ่งเป็ นสวนสาธารณะ
สมัยศตวรรษที่ 18 อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย

คา่

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่ น

ที่พกั

Mercure Lisboa Almada หรือเทียบเท่า 4 ดาว
(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านัน้ ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง
ขอสงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลีย่ นทีพ่ กั ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีตดิ งานแฟร์หรือมีเทศกาล )

วันที่เก้า

หอคอยเบเล็ง • อนุสาวรียแ์ ห่งการค้นพบ • อารามเจโรนิ โมส์ • สนามบินเมืองลิสบอน
 (เช้า / - / - )

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนัน้

นาท่านชม
สร้างขึน้ ระหว่างปี ค.ศ.1514 - 1520 ในสไตล์มานูเอลิโนโดยสถาปนิกชาวโปรตุเกสและประติ
มากร Francisco de Arruda ได้ร ับ การรับ การจัด ให้เ ป็ น มรดกโลกโดยองค์ก ารยู เ นสโก (UNESCO) พร้อ มกับ มหาวิห ารเจอโรนิ โ ม
(Jeronimos) ที่อยู่ในบริเวณใกล้กนั ตัง้ อยู่บนฝั ง่ เหนือของแม่น้ าเทกัส หอคอยนี้ถูกใช้เพื่อปกป้ องเมือง หลายปี ต่อมา มันถูกเปลี่ยนเป็ น
ประภาคารและด่านศุลกากร

จากนัน้ นาท่านชม
เป็ นอนุสาวรีย์ทางฝั ง่ เหนือของแม่น้า เทกัส Tagus สร้าง
ในปี ค.ศ.1960 เพื่อเชิดชูเกียรติให้กบั นักสารวจชาวโปรตุเกส และระลึกถึงความกล้าหาญ ความเสียสละ ความสามัคคีของทัง้ 33 ชีวติ ที่
ปรากฎอยู่บนอนุสรณ์สถานแห่งนี้ดว้ ย

จากนัน้

น าท่ า นถ่ า ยรูป ด้า นหน้ า
ซึ่ง ก่ อ ตัง้ โดยกษัต ริย์ ดี มานู เ อลที่ 1 เมื่อ ต้น ศตวรรษที่ 16
สถาปั ตยกรรมแบบโกธิก มานู เอ ลีนในลิสบอน สร้างขึ้นเพื่อสรรเสริญคณะสารวจของวาสโก ดา กามาที่เดินทางไปถึงอินเดียได้สาเร็จ
บริเวณภายในอารามจะพบกับน้ าพุ มีระเบียงทางเดินไปยังโบสถ์ซานตามาเรีย และเสาหินขนาดใหญ่ เสาหินแต่ละต้นสลักด้วยภาพงาน
ศิลปะจากท้องทะเลและการเดินเรือ รวมถึงเชือก สัตว์ในทะเลลึกและปะการังทีม่ รี ูปร่างคล้ายดอกไม้ สังเกตรูปปัน้ เจ้าชายเฮนรีน่ ักสารวจใน
สมัยศตวรรษที่ 15 ทีค่ อยต้อนรับคุณอยู่ตรงบริเวณทางเข้า

สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่

16.35 น.

เที่ ยวบิ นที่ TK1760 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

ออกเดินทางกลับสู่
เครื่อง)

วันที่สิบ

อิ สตันบูล ตุรเคีย • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 (- / - / - )

00.15 น.

เดินทางถึง

01.55 น.

ออกเดินทางสู่

15.00 น.

เดินทางถึง

(เพื่อทาการเปลีย่ นเครื่อง)
โดยเทีย่ วบินที่ TK68
กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรลู้ มื

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดิ นทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั สภาวะอากาศ และ
เหตุสุดวิ สยั ต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ า เช่น บางสถานที่ ในยุโรปอาจปิ ดในวันอาทิ ตย์ หรืออาจะมีการปิ ดปรับปรุง หรืออาจทาการจอง
ไม่ได้เนื่ องจากต้องรอกรุป๊ คอนเฟิ ร์มก่อนทาการจอง หากวันเดิ นทางตรงกับวันเหล่านี้ โดยทางบริ ษัทฯจะคานึ งถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัย
ของผู้ร่วมเดิ นทางเป็ นสาคัญ และขอขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้ า หากทราบเวลาและสถานที่ ที่แน่ นอนก่อน
เดิ นทาง

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พัก
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
กับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
(เสริ มเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ ม

วันเดิ นทาง

จานวน

ผู้ใหญ่

05 – 14 ธันวาคม 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 กุมภาพันธ์ 2566

26+1

89,999

89,999

88,999

+14,500

22 – 31 มีนาคม 2566

26+1

89,999

89,999

88,999

+14,500

รายละเอียดเพิ่ มเติ ม

ราคา

กรณีทม่ี ตี ั ๋วเครื่องบินแล้วหักออกจากค่าทัวร์

20,000 บาท

ชัน้ ธุรกิจ Business Class เพิม่ เงินจากราคาเดิม
***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าทีก่ ่อนทาการจองค่ะ***

110,000-120,000 บาท

*** การันตี 15 ท่านออกเดิ นทางพร้อมหัวหน้ าทัวร์คนไทย ***
อัตราค่าบริการรวม
✓ ตั ๋วเครื่องบินชัน้ ประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป
✓ ทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีทโ่ี รงแรมไม่มหี อ้ งพักสาหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพิม่ เงินเป็ นห้องพักห้องเดีย่ ว)
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้ หรือเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
✓ ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามรายการระบุ
✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋ าถือขึน้ เครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ (ทัง้ นี้หากสายการบินมีการ
แจ้งเปลี่ย นแปลงในเรื่อ งของน้ าหนักกระเป๋ า การสะสมไมล์ หรือ อื่น ใดที่เป็ น ประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการยึดตามการ
เปลีย่ นแปลงตามประกาศนัน้ ๆ)
✓ ค่ารถโค้ชนาเทีย่ วตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชัวโมงต่
่
อวัน)
✓ ค่าน้าดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
✓ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น สถานฑูตจะไม่คนื ค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่กต็ าม
กรณี มีวีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 4,000 บาท
✓ ค่าไกด์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์นาเทีย่ วตามรายการ
✓ ประกันโควิด-19 วงเงินคุม้ ครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD
✓ ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบตั เิ หตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ ครองเฉพาะกรณีท่ไี ด้รบั อุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุม้ ครองถึงการ
สูญเสียทรัพย์สนิ ส่วนตัวและไม่คุม้ ครองโรคประจาตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆของผูเ้ ดินทาง
✓ ภาษีน้ามันและภาษีต ั ๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
✓ ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%

อัตราค่าบริ การไม่รวม
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง
จากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ ทีเ่ มืองไทยและต่างประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทั ฯ
**ทิ ปหัวหน้ าทัวร์/ไกด์ท้องถิ่ น/คนขับรถ ไม่บงั คับ ขึ้นอยู่กบั ความพึงพอใจของท่าน**
เงื่อนไขการสารองที่นัง่ และการยกเลิ กทัวร์
การจองทัวร์ :
•

กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 40,000 บาท ส่วนทีเ่ หลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนัน้ ถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 45 วัน)

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)
•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษทั ฯ จะคืนเงินค่ามัดจาให้ทงั ้ หมด ยกเว้นในกรณีวนั หยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60
วัน จะคืนเงินค่ามัดจาให้ทงั ้ หมด

•

ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจาทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้

•

ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิเก็
์ บเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)
•

ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทาก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทงั ้ หมด ยกเว้นในกรณีวนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิยึ์ ดเงินมัดจาโดยไม่มเี งื่อนไขใดๆทัง้ สิน้

•

ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิยึ์ ดเงินมัดจาโดยไม่มเี งื่อนไขใดๆทัง้ สิน้

•

ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิเก็
์ บเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมดโดยไม่มเี งื่อนไขใดๆทัง้ สิน้

กรณีเจ็บป่ วย :
•

กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะ
ต่อไป แต่ทงั ้ นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง

•

ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
์
นเงินทุกกรณี

กรณีวซี ่าทีท่ ่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่อไปนี้
•

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดาเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คนื ค่าธรรมเนียมใดๆทัง้ สิน้ แม้ว่าจะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา

•

ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน หรือตั ๋วเครื่องบินทีอ่ อกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั ๋วเป็ นเอกสารทีส่ าคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั ๋วเครื่องบิน
ถ้าออกตั ๋วมาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนทีเ่ หลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของ
แต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกตั ๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจาตั ๋วตามจริงเท่านัน้

•

ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทาง
หากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันทีเ่ ข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชีแ้ จงให้ท่านเข้าใจ

•

หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการยึ
์
ดค่าใช้จ่ายทัง้ หมด 100%

•

ทางบริษัทเริม่ ต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมกิ รณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ และจะสารองตั ๋วเครื่องบิน หรือ
พาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายทีน่ อกเหนือจากโปรแกรม
การเดินทางของบริษทั ฉะนัน้ ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ ะสารองยานพาหนะ
เงื่อนไขอื่น ๆ
• บริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผสู้ ารองที่นัง่ ครบ 10 ท่าน และได้รบั คิวการตอบรับจาก ทางสถานทูต เนื่องจากบริษทั จะต้องใช้
เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั ๋วเครื่องบิน , ห้องพักที่ได้รบั การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้
คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่น วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
• หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทั ต้องขอสงวนสิทธิในการยื
์
่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทาง ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วย
ตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
• เอกสารต่างๆทีใ่ ช้ในการยื่นวีซ่าท่องเทีย่ วทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริษทั ทัวร์เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มคี วามประส งค์จะยื่นวีซ่า
ท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วน ตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทั ทัวร์
เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านัน้ มิได้เป็ นผูพ้ จิ ารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็
์
บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนทีบ่ ริษทั ฯ กาหนดไว้ (10
ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯ และผูเ้ ดินทางอื่นทีเ่ ดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั ต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจาก
การยกเลิกของท่าน
• คณะผูเ้ ดินทางจานวน 10 ท่านขึน้ ไป จึงออกเดินทาง ในกรณีทม่ี ผี เู้ ดินทางไม่ถงึ 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิเลื
์ ่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และ
กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 10 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคนื เงินให้ทงั ้ หมดหลังจากหักค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ าและ
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ จริง โดยทางบริษทั จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง

• กรณีทท่ี ่านต้องออกตั ๋วภายใน เช่น (ตั ๋วเครื่องบิน, ตั ๋วรถทัวร์, ตั ๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ก่อนทาการออกตั ๋ว เนื่องจากสายการบินอาจ
มีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั ๋วภายในโดยไม่แจ้งให้
ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้
• เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้ในรายการทัวร์ ทงั ้ หมด
โรงแรมที่พกั และสถานทีท่องเที่ยว
❖ สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน บริษทั ฯขอแนะนาให้ท่านเปิ ดห้องพักเป็ นแบบ
2 ห้อง (1 Twin+1 SGL) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบั เตียงพับเสริม หรือไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 เตียงเลย
❖ การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทาให้หอ้ งพักแบบเดีย่ วSingle ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ตดิ กันหรืออยู่คนละชัน้
❖ โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มอี ่างอาบน้า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
นัน้ ๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
❖ กรณีมกี ารจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลีย่ นหรือ
ย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
❖ โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมภิ าคทีม่ อี ุณหภูมติ ่า จะมีบริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูรอ้ นเท่านัน้
❖ บางสถานทีใ่ นยุโรปอาจปิ ดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิ ดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิท ธิใน
์
การเปลีย่ นโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาทีแ่ น่นอนก่อนเดินทาง
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
➢ บริษทั ฯมีสทิ ธิในการเปลี
์
ย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
➢ เทีย่ วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ จี ุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเทีย่ วเท่านัน้ (หนั งสือเดินทางต้องมี
อายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
➢ ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , เปลีย่ นแปลงเทีย่ วบิน เวลาบิน , การประท้วง,การ
นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติ (ซึง่ ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั
ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)

➢ ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการท่องเ ที่ยว(ซึ่ง
ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
➢ ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้ ,เพราะค่าใช้ จ่ายทุก
อย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเองหรือ
ในกรณีทก่ี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
➢ กรณีทก่ี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ทีก่ รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีร่ ะบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์
ทีจ่ ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
➢ ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ กรณีทท่ี ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่ นชื่อได้
➢ เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ ด้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้แล้วทัง้ หมด
➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวม ถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกี ารคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมด
➢ ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบนั ถึงจะยังไม่หมดอายุกต็ าม อาจทาให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออก
ประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าให้ใบหน้าเปลีย่ นไป ดังนัน้ ท่านต้องทาพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาการจองทัวร์
➢ กรณีมี “คดีความ” ทีไ่ ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้
➢ กรณี “หญิงตัง้ ครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชดั เจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ทช่ี ดั เจน สิง่ นี้อยู่
เหนือการควบคุมของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้
➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเทีย่ วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า -ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิไม่
์ คนื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้
** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดิ นทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่านเอง
ทางบริ ษทั ฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุในรายการทัวร์ทงั ้ หมด
ในการยื่นวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดิ นทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมตั ิ ผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดิ นทางออกมาใช้ได้ ระยะเวลาในการ
พิจารณาวีซ่าประมาณ 15 วันทาการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิ ตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่า
กาหนดขึ้นอยู่กบั สถานทูต
*** สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา***

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าสเปน
เอกสารประกอบการยืน่ คาร้องขอวีซ่า ในส่วนทีเ่ ป็ นสาเนาผูส้ มัคร
ไม่ตอ้ งเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. หนังสือเดิ นทาง
1.1 หนังสือเดิ นทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบนั จะต้องเหลืออายุการใช้งานเดินทางไป และกลับไม่น้อยกว่า 180
วัน และมีหน้าว่าง 2 หน้า (สาหรับวีซ่าสติก๊ เกอร์) พร้อมสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง 2 ชุด

***สาหรับหนังสือเดิ นทาง ต้องใช้เป็ นหนังสือเดิ นทางบุคคลทัวไป
่ (สีเลือดหมู) เท่านัน้
ห้ามใช้หนังสือเดิ นทางราชการ (สีน้าเงิน) หนังสือเดิ นทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนื อจากหนังสือเดิ นทางบุคคลทัวไป
่ โดยเด็ดขาด***
1.2 หนังสือเดิ นทางเล่มเก่าตัวจริง ถ้าเคยมีวซี ่าเชงเก้นระยะเวลาไม่เกิน3 ปี
ตัวอย่างหน้ าวีซ่าเชงเก้น

***ในกรณี ที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติ ไทย แต่พานักอยู่ต่างประเทศ, ทางานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณา
แจ้งเจ้าหน้ าที่ของทางบริ ษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ่ มเติ ม และ บาง
สถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกาหนดนี้ รวมไปถึงผู้เดิ นทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติ ด้วย***

2. รูปถ่ายสี
รูปถ่ายสี ขนาด 3.5X4.5 cm 2 รูป ที่มพี น้ื หลังสีขาว (ไม่เกิน 6 เดือน) ห้ามซ้ากับรูปถ่ายทีเ่ คยทาวีซ่า ภาพใบหน้าต้องชัดเจน ไม่ใส่หมวก,ไม่ใส่แว่น
และคอนแท็คเลนส์,ไม่ยม้ิ เห็นฟั น และห้ามตกแต่งภาพใดๆทัง้ สิน้
ความยาวของใบหน้ าตัง้ แต่ศีรษะจรดคาง
อยู่ระหว่าง 3-3.5 เซนติเมตร
ความกว้างของใบหน้ า
2.5 แต่ไม่เกิน 3 เซนติเมตร
ตัวอย่างขนาดรูปถ่ายที่ตรงตามสถานทูตกาหนด

3. หลักฐานการเงิน
3.1 Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
3.2 หากออกค่าใช้จ่ายให้คนในครอบครัวต้องขอ Bank guarantee จากธนาคารให้บุคคลนัน้ ๆด้วย
หลักฐานทางการเงินชือ่ และนามสกุลต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต และต้องขอจากธนาคารไม่เกิน 7 วันก่อนวันยืน่ วีซ่า
**หมายเหตุ** ผูส้ มัครควรเลือกใช้บญ
ั ชีออมทรัพย์ทม่ี เี งินอยู่ในบัญชีไม่ต่ากว่า 100,000 บาทขึน้ ไป
3.3 ปรับสมุดบัญชีธนาคารตัวจริง และเตรียมไปในวันทีย่ ่นื วีซ่า

ตัวอย่าง Bank Statement ที่ผส้ ู มัครต้องขอกับธนาคาร

ตัวอย่าง Bank Guarantee ที่ผ้สู มัครต้องขอกับธนาคาร

4. หลักฐานการทางาน
4.1 สาหรับเจ้าของกิ จการ
ต้องมีสาเนาหนังสือรับรองทะเบียนพาณิชย์ สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนาจดทะเบียนบริษทั (อายุไม่เกิน 3 เดือน) ฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
4.2 สาหรับท่านที่ทางานบริ ษทั กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใส่ช่อื ของสถานฑูต
ต้องระบุวนั ลาให้ครอบคลุมตลอดช่วงการท่องเทีย่ ว ตาแหน่ง และอัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รบั (ระยะเวลาของหนังสือรับรองต้องไม่เกิน 1 เดือน) ต้องมี
ตราแสตมป์ จากบริษทั และเอกสารต้องระบุเป็นภาษาอังกฤษ
4.3 สาหรับนักเรียน หรือนักศึกษา
ต้องขอหนังสือรับรองจากทางสถาบัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าปัจจุบนั กาลังอยู่ระหว่างการศึกษาเอกสารต้องระบุเป็นภาษาอังกฤษ

5. เอกสารส่วนตัว
•

สาเนาทะเบียนบ้าน

•

สาเนาบัตรประชาชน

•

สูตบิ ตั ร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )

•

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)

•

ใบเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลีย่ น)

6. กรณี เด็กอายุไม่ถึง 18 ปี
6.1
6.2
6.3

สูตบิ ตั รฉบับภาษาไทย/อังกฤษ
กรณีเดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องยื่นหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา
กรณีไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องขอจดหมายยินยอมจากทางอาเภอ โดยที่
บิดา หรือมารดา ผูไ้ ม่ได้เดินทางจะต้องไปยื่นความจานงเพื่ออนุญาตให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ทีว่ ่าการอาเภอ
หรือเขต โดยมีนายอาเภอ หรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและลงตราประทับจากราชการอย่ างถูกต้องฉบับภาษาไทย/อังกฤษ

ในการยื่นวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดิ นทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมตั ิ ผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดิ นทางออกมาใช้ได้ ระยะเวลาในการ
พิจารณาวีซ่าไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิ ตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่า
กาหนดขึ้นอยู่กบั สถานทูต

*** สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา***
การพิ จารณาผล VISA ขึ้นอยู่กบั ดุลยพิ นิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาใดๆทัง้ สิน้ บริษทั เป็ นเพียงตัวแทนที่คอยอานวย
ความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านัน้ ข้อมูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็ นความจริงความบิดเบียน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงิน ในกรณีท่ี VISA ไม่ผ่านทุกกรณี
***

ข้อมูลคาร้องขอยื่นวีซ่า (โปรดระบุข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ)
***** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ เพื่อเป็ นประโยชน์ ในการพิ จารณาวีซ่า *****
แบบฟอร์มสาหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่า
1.) ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดิ นทางของผู้เดิ นทาง
ชื่อและนามสกุล __________________________________________________

ชื่อและนามสกุลเก่า(ถ้ามี) __________________________________________________
ชื่อและนามสกุล (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ) ________________________________________
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก

วัน/เดือน/ปี เกิด ค.ศ. ________________________
สถานทีเ่ กิด (จังหวัด) _______________________

2.) ข้อมูลของผู้เดิ นทาง และครอบครัว
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั (ทีส่ ามารถติดต่อได้) ________________________________________________________________
โทรศัพท์มอื ถือ _______________________________ E-mail : _______________________________
สถานภาพ :

โสด
หย่า

สมรสโดยจดทะเบียนสมรส

สมรสไม่ได้จดทะเบียน

หม้าย

วัน/เดือน/ปี ค.ศ. การเปลีย่ นสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ) ____________________________
ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ) ___________________________________
วัน/เดือน/ปี เกิด ค.ศ. ของคู่สมรส ________________________
สถานทีเ่ กิด (จังหวัด) _______________________

3.) ข้อมูลของผู้เดิ นทางเกี่ยวกับอาชีพ, หรือถ้ากาลังศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานที่ศึกษา และลงรายละเอียดอื่นๆ ลงในช่องว่าง
3.1) ชื่อบริษทั ทีท่ างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
___________________________________________________________________________________
3.2) ทีอ่ ยู่ของบริษทั ทีท่ างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
___________________________________________________________________________________
3.3) งานปั จจุบนั ทาอาชีพ โปรดระบุตาแหน่ง (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย)
___________________________________________________________________________________
3.4) เบอร์โทรศัพท์ทท่ี างาน หรือเบอร์โทรศัพท์สถาบันทีท่ ่านกาลังศึกษาอยู่ _______________________________

4.) ข้อมูลเกี่ยวกับการเดิ นทางไปต่างประเทศ
4.1) ท่านเคยมีวซี ่าเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามีโปรดระบุ)
มีวนั ทีอ่ อกวีซ่า และวันทีห่ มดอายุวซี า่ ให้ตรวจสอบทีห่ น้าเชงเก้นทีท่ ่านเคยเดินทาง
ประเทศ ______________ วันทีอ่ อกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวซี ่า ___________________
ประเทศ ______________ วันทีอ่ อกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวซี ่า ___________________
ประเทศ ______________ วันทีอ่ อกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวซี ่า ___________________
ประเทศ ______________ วันทีอ่ อกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวซี ่า ___________________

ไม่เคยมีวซี ่าเชงเก้น
4.1.1) ถ้าท่านเคยมีวซี ่าเชงเก้น โปรดระบุวนั ทีส่ แกนลายนิ้วมือล่าสุด
(ผูส้ มัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ปี ทีส่ แกนลายนิ้วมือล่าสุด
ได้จากหน้าวีซ่าเชงเก้นล่าสุดทีท่ ่านเคยเดินทาง)
ประเทศ ______________ วันทีส่ แกนลายนิ้วมือล่าสุด ___________________
5.) ค่าใช้จ่ายในการเดิ นทาง
ออกค่าใช้จ่ายเอง

มีผอู้ อกค่าใช้จ่ายให้

ระบุช่อื

ความสัมพันธ์

