
 

 

  



 

 

   



 

 

 

 

20.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบินสุวรรณภมิู เคาน์เตอรส์ายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน์ เคาน์เตอร ์U ประต ู9 

Turkish Airlines (TK) โดยมเีจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

23.30 น. ออกเดนิทาง สู่ประเทศตุรเคีย เมอืงอสิตนับูล โดยเทีย่วบนิที ่TK 69 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 

 

06.10 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานอิสตนับูล สนามบินแห่งใหม่ของ ประเทศตุรเคีย (เพื่อรอเปลีย่นเครื่อง) 

08.30 น. ออกเดนิทางสู่ โดยเท่ียวบินท่ี TK1857 

11.00 น. เดินทางถึง  ผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากรเรยีบรอ้ย (เวลาท้องถิน่ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง) น าท่านเดนิทางเขา้สู่  เป็นเมอืงหลวงและเป็นเมอืง

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู • อิสตนับูล ตุรเคีย                       (-/-/-) 

 

วนัท่ีสอง อิสตนับูล ตุรเคีย • มาดริด • ประตูพระอาทิตย์ • อนุสาวรีย์หมีและต้นไม้สตรอเบอร์รี่  • สญัลกัษณ์แผ่นหินบนทางเท้า  • 

ตลาดซานมิเกล • พลาซ่ามายอร ์                 (-/-/เยน็) 

 



 

 

ใหญ่ทีสุ่ดของประเทศสเปน ซึง่เป็นเมอืงใหญ่เป็นอนัดบัที ่3 ของทวปียุโรป รองจาก กรุงลอนดอน และกรุงเบอรล์นิ และในเขตเมอืงยงัเป็น

อนัดบัที ่3 ของยุโรป รองจากกรุงลอนดอน และกรุงปารสี อกีดว้ย กรุงมาดรดิ 

 

จากนัน้ น าท่านเขา้สู่  หรอืประตูพระอาทติย์เป็นจตัุรสัสาธารณะกลางกรุงมาดรดิ เป็นหนึ่งในสถานที่ที่เป็นที่

รูจ้กักนัแพร่หลาย และมผีูค้นพลุกพล่านทีสุ่ดในเมอืง ในย่านแห่งนี้มรีา้นคา้ รา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใกลก้นัท่านจะไดพ้บกบั อกีหนึ่งสญัลกัษณ์ทีม่ชีื่อเสยีงมากดงัไปทัว่โลก  



 

 

 

 

 

และฝัง่ตรงขา้ม ปเูอรต์า เดล โซล มอีกีหนึ่งจุดทีน่่าสนใจคอื 

 ที่เก่าแก่มีอายุตัง้แต่ปี ค.ศ.

1950 ท าหน้าที่เป็นศูนย์กม.จากการวดัถนนในแนวรศัมทีุกเสน้ในสเปน 

ซึ่งแสดงให้เห็นโดยแผ่นป้ายบนพื้นของจตัุรสัซึ่งระบุจุดที่แน่นอนของ

กม.0 ก่อตัง้ในปี ค.ศ.1857 

 

 

จากนัน้ น าท่านเขา้สู่ เป็นตลาด ในอาคารทีม่หีลงัคากระเบือ้งสนี ้าตาล มคีวามเก่าแก่ตัง้แต่ปี ค.ศ.1915  

มรีา้นอาหารหลากหลายมาก ที่นี่เป็นทัง้แหล่งชอ็ปป้ิง ตลาดนัด ถนนคนเดนิ มซีุ้มและโต๊ะเก้าอี้ส าหรบันัง่รบัประทานอาหาร มทีัง้อาหาร

ทอ้งถิน่สเปน อาหารเอเชยี อาหารทะเล ทาปาส และเบเกอรี ่



 

 

 

จากนัน้ น าท่านเขา้สู่ เป็นพืน้ทีส่าธารณะทีส่ าคญัในใจกลางกรุงมาดรดิ สรา้งขึน้ครัง้แรก ค.ศ. 1580 – 1619  ซึง่อยู่

ห่างไม่ไกลจากปเูอรต์า เดล โซล โดยรอบๆม ีรา้นอาหาร รา้นกาแฟ เครื่องของทีร่ะลกึ และรา้นคา้อกีมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน พิเศษกับเมนู 

เมนูข้าวผดัสเปน 

 

 

 ท่ีพกั NH Ventas หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านัน้  ชื่อโรงแรมที่ท่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนเดนิทาง 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

ระหว่างทางผ่านชม  

เป็นอดตีประตูเมอืงฝัง่ตะวนัออกของมาดรดิ ทีส่รา้งในสมยักษตัรยิค์ารล์อสที ่3 

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1778 ซึง่เป็นจุดเด่นโดยรวมของประตูเมอืงแห่งนี้ทีไ่ดร้บัการ

ออกแบบโดย Francisco Sabatini คอื การใช้ศลิปะภาพนูนสงู รูปสลกั และรปู

ปั้น ซึ่งเป็นผลงานของศิลปินและประติมากรร่วมสมยัคอื Robert de Michel 

และ Francisco Gutiérrez 

 

 

ผ่านชม  สร้างอุทิศให้แก่เทพธิดา

ไซเบลีน ตัง้อยู่ที่จัตุร ัสซิเบเลส (Plaza de la Cibeles) ซึ่งเป็นวงเวียน

ส าคัญ เป็นจุดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองมาดริด และเป็นจุดที่ทีม

ฟุตบอลเรอลัมาดรดิจะใชเ้ฉลมิฉลองการแขง่ขนัชงิแชมป์ 

จากนัน้ น าท่านชม  เป็นจตัุรสัขนาดใหญ่และสถานที่ท่องเทีย่วยอดนิยมทีต่ ัง้อยู่ใจกลางกรุงมาดรดิ ใจ

กลางจตัุรสัคอือนุสาวรยี์ที่ประกอบด้วยเสาหนิที่มรีูปปั้น มิเกล เด เซรบ์นัเตส เป็นนักเขยีนชาวสเปน มผีลงานที่เป็นที่รูจ้กักนัดคีอื ดอน

วนัท่ีสาม ประตูชยัอาคาล่า มาดริด • น ้าพุไซเบเลส • พลาซ่า เดอ เอสปาน่า • พระราชวงัหลวงแห่งมาดริด • เมืองเซโกเบีย • สะพาน

ส่งน ้าโบราณ • กรงุมาดริด       (เช้า / กลางวนั / เยน็ )                     

 



 

 

กโิฆเต้ แห่งลามนัช่า และมปีระตมิากรรมส ารดิของ ดอนกิโฆเต้และซานโช ปันซา อยู่ตรงใตฝ่้าเท้าด้านหน้าของอนุสาวรยี์ ส่วนด้านขา้ง

จะประตมิากรรมหนิของ Aldonza Lorenzo ซึง่จตัุรสัแห่งนี้อยู่ตดิกบัตกึระฟ้าทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดสองแห่งของมาดรดิ 

 
 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าท่านเขา้ชม เป็นที่พ านักอย่างเป็นทางการของราชวงศ์สเปนที่เมอืงมาดรดิ

แมว้่าปัจจุบนัจะใช้ส าหรบัพธิกีารของรฐัเท่านัน้ เป็นพระราชวงัที่ใหญ่ที่สุดที่ยงัคงใช้งานอยู่และเป็นหนึ่งในพระราชวงัที่ใหญ่ที่สุ ดในยุโรป



 

 

ตะวนัตก ภายในพระราชวงัหลวงแห่งนี้ได้รบัการตกแต่งอย่างงดงามหรูหรา ถูกออกเเบบโดยสถาปนิกชาวอติาเลยีน ที่เน้นการผสมผสาน

ระหว่างสถาปัตยกรรมอติาเลีย่นเเละฝรัง่เศส จงึมลีกัษณะคลา้ยๆ กบัพระราชวงัเเวรซ์ายน์ทีฝ่ร ัง่เศส 

  

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางเขา้สู่ (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 1.30 ช.ม.) เมอืงมรดกโลกแห่ง แควน้คาสตลี 

และเลออน ตัง้อยู่บรเิวณจุดบรรจบระหว่างแม่น ้าเอเรสมา กบัแม่น ้ากลาโมเรส ทีต่นีเขากวาดารร์ามา เป็นเขตเมอืงเก่าลอ้มรอบดว้ยก าแพง

ที่สรา้งขึน้ตัง้แต่ครสิต์ศตวรรษที่ 8 และได้รบัการบูรณะในระหว่างครสิต์ศตวรรษที่ 15 ปัจจุบนัเป็นแหล่งมรดกโลกตามการประกาศจาก

องคก์ารยเูนสโก 

จากนัน้ น าท่านชม  เป็นสญัลกัษณ์ทีม่ชีื่อเสยีงของเมอืงนี้มากทีสุ่ด สรา้งขึน้ในปลายครสิต์ศตวรรษ

ที่ 1 ถึงต้นครสิต์ศตวรรษที่ 2 โดยชาวโรมนัขณะที่ก าลงัขยายอ านาจในคาบสมุทรไอบีเรยีเพื่อน าน ้าจากแม่น ้าฟรโีอ (Río Frío) ซึ่งห่าง

ออกไปประมาณ 18 กโิลเมตรเข้าสู่ตวัเมอืง ซึ่งต้องยกระดบัตวัสะพานขึน้ในช่วง 1 ก.ม. สุดท้ายจากภูเขากวาดารร์ามาถงึก าแพงเมอืงเก่า 

ซึง่ไดร้บัการอนุรกัษ์ไวอ้ย่างดทีีสุ่ดและเป็นสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัทีสุ่ดของเซโกเบยีอกีดว้ย โดยบรเิวณรอบๆจะม ี

เป็นจุดศูนย์กลางของเขตเมอืงเก่า บรเิวณนี้จะมบีนัไดใหท้่านขึน้ไปและสามารถมองเหน็ววิของเมอืงและสะพานส่งน ้าได้อย่างชดัเจนและ

สวยงาม นอกจากนี้ บรเิวณใกลเ้คยีงจะเป็นเขตเมอืงเก่าตามซอยตามถนนจะมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อของ

ฝากกลบับา้นได ้



 

 

 

ค า่ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน พิเศษกบั หมูหนัสเปน 

ท่ีพกั NH Ventas หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านัน้  ชื่อโรงแรมที่ท่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนเดนิทาง 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล) 

 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านถ่ายรูปหน้า (สนามยงัอยู่ในระหว่างปรบัปรุงรปูแบบใหม่ แต่

ท่านยงัสามารถเขา้ซื้อสนิคา้ทีร่ะลกึไดท้ีร่า้นคา้ได)้  เป็นสนามฟุตบอลทีม่ชีื่อเสยีงในกรุงมาดรดิ เป็นสนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอลเรอลัมาด

รดิ เริม่เปิดใช้สนามเมื่อวนัที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 1944 เดิมมชีื่อว่า สนามกีฬาชามาร์ติน (Estadio Chamartín) ตามชื่อของสนามเดิมของ

วนัท่ีส่ี สนามกีฬาซานเตียโก เบรน์าเบว • หมู่บ้านลาส โรซาส • เมืองโตเลโด • มหาวิหารแห่งโตเลโด • ประตูเมืองโตเลโด • เมือง

คอรโ์ดบา          (เช้า / กลางวนั / เยน็ )                     

 



 

 

สโมสร เปิดใช้สนามอย่างเป็นทางการในเดอืนธนัวาคม 1947 เรอลัมาดรดิไดป้ระกาศใชช้ื่อที่ใชอ้ยู่ในปัจจุบนัคอืสนามกฬีาซานเตยีโก เบร์

นาเบว เมื่อวนัที ่4 มกราคม 1955 เพื่อเป็นเกยีรตแิก่ประธานสโมสรคอื ซานเตยีโก เบรน์าเบว เยสเต (Santiago Bernabéu Yeste) 

 

จากนัน้ น าท่านช้อปป้ิงที่  แหล่งช้อปป้ิงเอาท์เลท็สุดหรูชานเมอืงมาดรดิ สถานที่ที่รวบรวมแบ

รนด์ชัน้น าทัง้ในและต่างประเทศที่มอบส่วนลดมากสุดถงึ 60% ตลอดทัง้ปี มสีนิคา้มากมายใหเ้ลอืกซื้อเช่น เสื้อผา้ กระเป๋า เครื่องประดับ 

และเครื่องเรอืนต่างๆ นอกจากนี้ยงัมรีา้นอาหารและคาเฟ่มากมายใหเ้ลอืก 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางเขา้สู่  (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ช.ม.) เป็นเมอืงโบราณตัง้อยู่บนเนินเขา มทีัง้ภูเขาและแม่น ้า

เป็นก าแพงธรรมชาติล้อมรอบ มีป้อมปราการ มกี าแพงเมอืง มปีระตูเมอืงกัน้เขตเมอืงเก่าอีกชัน้ ในปี ค.ศ. 1986 องค์การยูเนสโกได้

ประกาศให้เมอืงนี้เป็นแหล่งมรดกโลก เนื่องจากมมีรดกทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมอย่างมากมายในฐานะหนึ่งในเมอืงหลวงของ

จกัรวรรดสิเปน รวมทัง้ยงัเป็นสถานทีท่ีป่รากฏร่องรอยวฒันธรรมของชาวครสิต์ ชาวยวิ และชาวมวัรอ์ยู่ร่วมกนัอกีดว้ย 



 

 

จากนัน้ น าท่านเขา้ชม ทีเ่ริม่สรา้งขึน้เมื่อ ค.ศ. 1227 เสรจ็สิน้สมบูรณ์เมื่อ ค.ศ. 1493 ซึง่สรา้งขึน้จาก

ที่ตัง้ของมัสยิดเดิม เป็นโบสถ์นิกายโรมันคาธอลิกในเมืองโตเลโด เป็นมหาวิหารที่มีความโดดเด่นด้วยความงามของศิลปะและ

สถาปัตยกรรม ศลิปะโกธกิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ ผ่านชม  สรา้งถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่10 มตีน้ก าเนิดจากชาวมวัร ์แต่ส่วนหลกัถูกสรา้งขึน้ในปี 

1559 



 

 

 

จากนัน้ น าท่านเดินทางเขา้สู่ (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 3.30 ช.ม.) เป็นเมอืงสมยัใหม่ขนาดกลาง ตวัเมอืงเก่า

ยงัคงมสีถาปัตยกรรมน่าประทบัใจหลายแห่งที่ยอ้นไปเมื่อครัง้เมอืงนี้เป็นเมอืงหลวงที่เจรญิรุ่งเรอืงของอาณาจกัรกาหลบิแห่งกอรโ์ดบาของ

ชาวมุสลมิซึง่เคยปกครองพืน้ทีเ่กอืบทัง้หมดในคาบสมุทรไอบเีรยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ท่ีพกั Ayre Hotel Cordoba หรือเทียบเท่า 4 ดาว 



 

 

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านัน้  ชื่อโรงแรมที่ท่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนเดนิทาง 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล ) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านเขา้ชม  เป็นโบสถ์ของนิกายโรมนัคาทอลกิ เดมิเป็นมสัยดิอสิลามจาก

การรุกรานในช่วงปี ค.ศ. 768 โดยที่โบสถ์แห่งนักบวช บเีซนเต มาร์ตไีด้ถูกท าลายลงและสรา้งมสัยดิคอรโ์ดบาขึน้มาแทนที่ จนกระทัง่ในปี 

ค.ศ. 1238 ชาวสเปนสามารถพชิติดนิแดนคนืได้ส าเรจ็ ปัจจุบนัเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานทางประวตัศิาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญั

ของสเปน รวมทัง้เป็นมรดก โลกขององคก์ารยเูนสโกตัง้แต่ปี ค.ศ. 1984 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

วนัท่ีห้า มสัยิดวิหารคอรโ์ดบา • เมืองเซบีญา • มหาวิหารแห่งเซบีญา • หอระฆงักิรลัดา • พลาซ่าเดอเอสปานา   

                   (เช้า / เท่ียง / เยน็ )            

 



 

 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางเขา้สู่  (ใช้เวลาเดนิทางโดยประมาณ 1.30 ช.ม.) เป็นศูนย์กลางทางการเงนิ วฒันธรรม และศลิปะ

ของภาคใต้ของประเทศสเปน และยงัเป็นเมอืงหลกัของแควน้ปกครองตนเองอนัดาลูซิอาและจงัหวดัเซบยิาอกีด้วย มแีม่น ้ากวัดลักบิรี์ไหล

ผ่าน ตัง้อยู่ภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องคาบสมุทรไอบเีรยี 

 

จากนัน้ น าท่านชม เป็นมหาวหิารที่สรา้งด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ เป็นมหาวหิารที่ใหญ่ที่สุด

แห่งหนึ่งของโลก ในปี ค.ศ. 1987 ได้รบัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกร่วมกบั Real Alcázarและ Archivo de Indias ภายในวหิารของทีน่ี่มี

ความงดงามอลงัการ การออกแบบก่อสรา้ง ศลิปะการตกแต่งเพดาน ทีแ่บ่งเป็นช่อง มลีวดลาย มภีาพบุคคลส าคญั มปีระตมิากรรมแกะสลกั

เป็นภาพๆ ตามช่องที่ใช้กระจกสีตกแต่งก็มีการท าเป็นภาพมีเรื่อง ราวเช่นกัน ภายในเป็นที่เก็บพระศพของพระคาร์ดินัล Juan de 

CervantesและPedro González de Mendoza รวมถงึ ครสิโตเฟอรโ์คลมับสั และลูกชายของเขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชม  เป็นหอคอยและหอระฆงัของวหิารเซบียา มคีวามสูง 104  เมตร เริม่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1184 

หอคอยอนัโดดเด่นนี้เป็นสญัลกัษณ์ส าคญัทีสุ่ดในเซบยีา 



 

 

 

จากนัน้ชมความงามของ  ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1928 เป็นการผสมผสานของ

สถาปัตยกรรมสเปนแบบบาโรก การฟ้ืนฟูศลิปวทิยาและสถาปัตยกรรมมวัร ์เป็นสถานทีเ่ทีย่วทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่งของประเทศสเปน จสัตุรสั

แห่งนี้มลีกัษณะเป็นครึง่วงกลมที่สวยงาม ด้านหน้ามลีานกวา้งและน ้าพุตรงกลาง ศาลา ก าแพง สระน ้า มา้นัง่ ถูกออกแบบตกแต่งอย่าง

สวยงาม และยงัเป็นทีท่ ากจิกรรมต่างๆของชาวเมอืงในบรเิวณลานกวา้งดา้นหน้าอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน พิเศษ!! น าท่านชมโชว ์ระบ าฟลามิงโก้ ศิลปะระบ าสเปน มรดกแห่งภมิูปัญญาทาง

วฒันธรรมท่ีได้รบัการขนานนามโดยองค์การยูเนสโกหน่ึงในการแสดงท่ีข้ึนช่ือลือชาไปทัว่โลก ทัง้ท่วงท่าการร่ายร าประกอบ

เสียงดนตรีท่ีเร้าใจสนุกสนาน 



 

 

ท่ีพกั AC Sevilla Forum หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านัน้  ชื่อโรงแรมที่ท่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนเดนิทาง 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล ) 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านเดินทางเข้าสู่ (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 3.30 ช.ม.) เมอืงที่มคีวามส าคญัทางด้านประวัติศาสตร์มา 

มากกว่า 2,000 ปี ในปี ค.ศ. 1986 ได้รบัใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกของยเูนสโก สาขาด้านวฒันธรรม ตวัเมอืงเก่าได้รบัการอนุรกัษ์ไวอ้ย่างด ีมี

ก าแพงเมอืงยุคกลางโอบลอ้มไวบ้างส่วน และมสีิง่ก่อสรา้งจ านวนมากซึง่มอีายุยอ้นไปไดถ้งึยุคทางประวตัศิาสตร์หลายยุค เช่น เทวสถาน

โรมนั นอกจากนี้ แอวรูายงัเป็นเมอืงเดยีวของโปรตุเกสทีเ่ป็นสมาชกิเครอืขา่ยเมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของยุโรป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน  

จากนัน้ น าท่านเดนิทางเขา้สู่  เป็นมหาวหิารยุคกลางที่ใหญ่ที่สุดในโปรตุเกส สรา้งขึน้ระหว่างปลายศตวรรษ

ที่ 13 ถงึต้นศตวรรษที่ 14 เป็นวหิารในศาสนาครสิต์นิกายโรมนัคาทอลิก เพื่ออุทศิแด่พระแม่มาร ีมกีารตกแต่งต่อเติมจนเป็นมหาวหิาร

ขนาดใหญ่สไตลโ์กธกิ 

วนัท่ีหก เมืองแอวรูา • มหาวิหารแอวรูา • จตุัรสักิรลัโด • โบสถโ์ครงกระดกู • เมืองลิสบอน    

                                      (เช้า / เท่ียง / เยน็ )           

 



 

 

 

 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางเขา้สู่  มลีานน ้าพุ

ที่สรา้งในปี ค.ศ. 1556 แบบศลิปะยุคเรอเนสซองส์ ถอืว่าเป็นศูนย์กลางที่

ส าคญัของเมอืงแอวูรา เป็นพื้นที่สาธารณะมรี้านกาแฟของฝากมากมาย 

ท่านสามารถเดินถ่ายรูปกับอาคารเก่าแก่ หรือเลือกซื้อของฝากได้ตาม

อธัยาศยั 

 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางเข้าสู่ เป็นโบสถ์ขนาดเลก็ ตัง้อยู่ใกล้กบัทางเขา้ของโบสถ์เซนต์ฟรานซิส 

ภายในโบสถ์มคีวามกวา้ง 11 เมตร และยาว 18.7 โบสถ์ทีถู่กตกแต่งดว้ยหวักะโหลกและโครงกระดูกมากมาย ถูกสรา้งขึน้ช่วงศตวรรษที ่16 

ซึ่งกระดูกมาจากมนุษย์ที่ถูกฝังในสุสานยุคกลางของเอโวรา ซึ่งทางเขา้มป้ีายค าเตอืนใจ “Nós ossos que aqui estamos, pelos vossos 

esperamos” หรอื “We bones that here are, for yours await” 



 

 

 

จากนัน้ น าท่านเดินทางเขา้สู่ (ใช้เวลาเดนิทางโดยประมาณ 1.30 ช.ม.) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ที่สุดของประเทศ

โปรตุเกส เคยอยู่ใตป้กครองของกรกีโบราณและโรมนั ลสิบอนไดร้บัอทิธพิลจากศาสนาครสิต์ แต่เมื่อปี ค.ศ. 711 ลสิบอนถูกครอบครองโดย

เผ่ามวัร์และนับถอืศาสนาอสิลาม ในช่วงนัน้ชาวลสิบอนใชภ้าษาอาหรบัเป็นภาษาราชการ   แต่ช่วงปี ค.ศ. 1147 ลสิบอนกลบัมาอยู่ภายใต้

ศาสนาครสิต์อกีครัง้ ได้ยดึลสิบอนกลบัคนืได้ ลสิบอนเปลี่ยนมาใช้ภาษาโปรตุเกส และชาวอสิลามส่วนมากเปลี่ยนมานับถอืศาสนาครสิต์ 

ลสิบอนกลายเป็นเมอืงหลวงของโปรตุเกส ในปี ค.ศ. 1255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระหว่างทางไปยงัเมอืงลิสบอน เราจะข้าม ระยะทางยาวกว่า 2 ก.ม. ข้าม

แม่น ้าทาโซ (Tagus) เป็นสะพานแขวนเชื่อมต่อเมอืงของลสิบอน และเมอืงอลัมา (Almada) คลา้ยกบัสะพาน Golden Gate ทีซ่านฟรานซสิ

โก ซึง่สรา้งโดยบรษิทัเดยีวกนั และท่านจะไดพ้บกบั คลา้ยกบั รโิอ เดอ จาเนโรที่

ประเทศบลาซลิ ซึ่งเกิดจากแรงบนัดาลใจของ พระคาร์ดินัล สงัฆราชแห่งลิสบอน (Cardinal Patriarch of Lisbon) ที่ได้ไปเยอืยนคร รโิอ 

เดอ จาเนโรมคีวามสงู 82 เมตร เป็นอนุสาวรยีค์าทอลกิและศาลเจา้ทีอุ่ทศิใหก้บัพระหฤทยัของพระเยซูครสิต์ทีม่องเหน็เมอืงลสิบอนที่ตัง้อยู่

ในเมอืง Almada ในโปรตุเกส 



 

 

 

ค า่ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ท่ีพกั Mercure Lisboa Almada หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านัน้  ชื่อโรงแรมที่ท่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนเดนิทาง 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล ) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางเขา้สู่ (ใช้เวลาเดนิทางโดยประมาณ 1.30 ช.ม.) ถอืก าเนิดขึน้จากการสรา้งป้อมปราการคอนแวนต์

แห่งพระครสิต์ซึง่เป็นอดตีคอนแวนต์คาทอลกิ สรา้งขึน้ภายใตค้ าสัง่ของ กวลดมิ ไพส ์Gualdim de Pais ปรมาจารยค์นทีส่ ีข่องอศัวนิเทมพ

ลารแ์ห่งโปรตุเกสในช่วงปลายศตวรรษที ่12 

วนัท่ีเจด็ เมืองโทมาร ์• คอนแวนต์แห่งพระคริสต์ • เมืองฟาติมา • โบสถแ์ม่พระฟาติมา • เมืองบาตาลยา • อารามแห่งบาตาลยา • 

เมืองมาฟรา • พระราชวงัมาฟรา • ลิสบอน                                        
 (เช้า / เท่ียง / เยน็ )           

 



 

 

 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่  ขนาดมหมึาซึง่ตัง้อยู่บนยอดเขา เป็นลกัษณะเด่นของเมอืง 

ปราสาทเป็นสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสาน แบบโรมาเนสก์ โกธกิ มานูเอลนี เรเนสซองส์ แมนเนอรสิต์ และบาโรก สรา้งในปี ค.ศ. 1160 เพื่อ

เป็นป้อมปราการของอศัวนิเทมพลาร ์ต่อมาไดก้ลายเป็นกองบญัชาการของคณะแห่งพระครสิต์ (Order of Christ) ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็น

มรดกโลกจากองคก์รยเูนสโกเ้มื่อปี ค.ศ. 1983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าท่านเดินทางเข้าสู่   ในเขตเทศบาลเมืองอูเรมและเขตซานตาเร็ม เป็นอีกเมืองส าคัญทางศาสนาของ

ครสิต์ศาสนิกชน เนื่องจากเมอืงนี้เป็นที่ตัง้ของโบสถ์ศกัดิส์ทิธิ ์โบสถ์แม่พระฟาตมิา ตามต านานเล่าว่า ในปี ค.ศ. 1916  มเีดก็เลี้ยงแกะ 3 

คน ลูเซยี ดอสซานโตส (Lucia dos Santos) และลูกพีลู่กน้องอกีสองคนคอื ฟรานซสิโก (Francisco) และจาซนิตา มารโ์ต (Jacinta Marto) 

พวกเขาไดพ้บเหน็พระแม่มารหีลายครัง้ ในทุกวนัที ่13 ของเดอืนพฤษภาคม ถงึ ตุลาคม ไดเ้กดิเหตุอศัจรรยข์ึน้ตามที่แม่พระได้บอกในทุก

ครัง้ น าท่านชมหน้า  เป็นโบสถ์โรมนัคาทอลิกเริม่ก่อสรา้งในปี ค.ศ. 1928 



 

 

เมืองนี้ได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของคริสต์ศาสนิกชน และยงัเป็นสถานที่ศกัดิส์ทิธิ ์โดยทุกๆปีจะมชีาวคาทอลิกเดินทางเข้ามา

สกัการะบูชาพระแม่มารยีม์ากมาย 

 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน 

จากนัน้ น าท่านเดินทางเข้าสู่  เมอืงนี้ก่อตัง้โดยพระเจ้าฌูเอาที่ 1 แห่งโปรตุเกส เพื่อร าลึกถงึชยัชนะของโปรตุเกสที่

สงครามอลัชูบาร์โรตา 14 สงิหาคม ค.ศ. 1385 ซึ่งยุติลงในปี ค.ศ. 1383 –1385 จากนัน้น าท่านชม 

 ถูกสร้างขึ้นเพื่อร าลึกถงึชยัชนะของชาวโปรตุเกสเหนือชาวกสัตเิลียนในการรบที่อลัจูบาร์โรตาในปี ค.ศ. 1385 โดยจะเป็น

โครงการสรา้งหลกัของสถาบนักษตัรยิโ์ปรตุเกสในอกีสองศตวรรษขา้งหน้า สไตลก์อธคิระดบัชาตดิัง้เดมิทีพ่ฒันาขึน้โดยไดร้บัอทิธพิลอย่าง

ลกึซึ้งจากศลิปะมานูเอลนี โดยดา้นหน้าดา้นทศิตะวนัตกหนัหน้าเขา้หาจตัุรสัขนาดใหญ่ทีม่รีปูปัน้คนขีม่า้ของนายพลนูโน อลัวาเรส เปเรยร่า 

Nuno Álvares Pereira 

 



 

 

 

จากนัน้ น าท่านชม  (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1.30 ช.ม.) ตัง้ที่เมอืงมาฟรา (Mafra) เป็นพระราชวงั

สไตลบ์าโรกและนีโอคลาสสกิ เป็นพระราชวงัทีห่รหูราทีสุ่ดในโปรตเุกสและมพีืน้ที ่40,000 ตร.ม. เริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1717 ในรชัสมยัพระ

เจ้าจอห์นที่ 5 แห่งโปรตุเกสและสิน้สุดในปี ค.ศ. 1755 พระราชวงัที่ถูกจดัใหเ้ป็นอนุสาวรยี์แห่งชาตใินปี ค.ศ. 1910 และยงัใชเ้ป็นที่รองรบั

ประกอบราชพธิมีากมาย 

 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางกลบัเขา้สู่ เมืองลิสบอน (Lisbon) (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ช.ม.) 

ค า่ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 



 

 

ท่ีพกั Mercure Lisboa Almada หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านัน้  ชื่อโรงแรมที่ท่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนเดนิทาง 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล ) 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

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

ทางทศิตะวนัตกสุดของโปรตุเกสและเป็นจุดตะวนัตกสุดของทวปียุโรป เป็นทีต่ ัง้ของประภาคารเก่าแก่ที่เปิดใหใ้ช้งานไดต้ัง้แต่ปี ค.ศ. 1772 

จนถงึปัจจุบนั 

 

จากนัน้ เดนิทางสู่  (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 40 นาท)ี ซนิตราเป็นหนึ่งในเขตเทศบาลทีร่ ่ารวยและแพงทีสุ่ดในโปรตุเกส

และคาบสมุทรไอบีเรยีโดยรวมเป็นที่ตัง้ของชุมชนชาวต่างชาตทิี่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งตามแนวชายฝัง่รเิวยีร่าของโปรตุเกสและได้รบัการจดั

อนัดบัใหเ้ป็นหนึ่งในชุมชนทีด่ทีีสุ่ดอย่างต่อเนื่อง สถานทีอ่าศยัในโปรตุเกส 

วนัท่ีแปด แหลมโรก้า • เมืองซินตรา • พระราชวงัแห่งซินตรา • อลัฟามา • จตุัรสัรอสสิโอ • อเวนิดา ลิเบรด์าเด  

          (เช้า / เท่ียง / เยน็ )           

 



 

 

น าท่านชม สรา้งตามศลิปะจนิตนิยมในสมยัครสิต์ศตวรรษที่ 19 ต่อมาได้พฒันา

ด้วยูปแบบศิลปะโกธิก ศิลปะมานูเอลีน ในยุคของกษัตรยิ์ Manuel ที่ 1 ผสมผสานของศิลปะอิสลามของมวัร์ ซึ่งท าให้เมอืงนี้ได้รบัการ

ประกาศเป็นมรดกโลกโดยยเูนสโกในปี ค.ศ. 1995 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

จากนัน้ เดนิทางกลบัสู่ เมืองลิสบอน (Lisbon) (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 40 นาท)ี 

จากนัน้ น าท่านสู่  เป็นหนึ่งในย่านที่เก่าแก่ที่สุดและเอกลกัษณ์มากทีสุ่ดของลสิบอน ถูกตัง้รกรากโดยชาวโรมนัและชาววซิิกอธ 

(เป็นย่านส าคญัของชาวยวิในศตวรรษที ่15 ดว้ย) เป็นหมู่บา้นภายในเมอืงทีป่ระกอบดว้ยถนนแคบๆ จตัุรสัเลก็ๆ โบสถ์ และบา้นปูนขาวทีม่ี

แผ่นกระเบื้องและระเบยีงเหลก็ดดัที่ประดบัด้วยกระถางดอกไม ้และนกในกรง มถีนนสูงชนัทีข่นาบขา้งด้วยคาเฟ่และรา้นขายสนิคา้แฮนด์

เมดแบบดัง้เดมิมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

น าท่านเดนิทางสู่  เป็นจตัุรสัใหญ่ใจกลางกรุงทีม่ชีวีติชวีาทีสุ่ดในเมอืง ทีซ่ึง่ผูค้นหยุดเพื่อนัง่พกัผ่อน หรอื

ดื่มเครื่องดื่มที่คาเฟ่บรรยากาศต่างๆ ที่มทีี่นัง่กลางแจ้ง ทัง้สองด้านของจตัุรสัมนี ้าพุสไตล์บาโรกสองแห่ง และตรงกลางมอีนุสาวรยี์สูง 27 

เมตร ประกอบด้วยแท่นที่มสีญัลกัษณ์เปรยีบเทยีบหนิอ่อนของความยุตธิรรม ปัญญา ความแขง็แกร่ง และความพอประมาณ มรีูปปั้นตัง้

ตระหง่านอยู่บนอนุสาวรยี์ จตัุรสัปดูว้ยกอ้นหนิปถูนนในรปูแบบคลื่น การออกแบบทีเ่หน็ในปัจจุบนันี้บนทางเทา้อื่นๆ ทัว่ประเทศโปรตุเกส 

 

จากนัน้ น าท่านอสิระที่ย่าน  เป็นถนนสายส าคญัใจกลางกรุงลสิบอนซึง่มชีื่อเสยีงว่าเป็นถนนชอ้ป

ป้ิงที่แพงที่สุดสายหนึ่งในยุโรป ถนนแห่งนี้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1879 มตี้นก าเนิดใน สวนสาธารณะ Passeio Público ซึ่งเป็นสวนสาธารณะ

สมยัศตวรรษที ่18 อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน  



 

 

ท่ีพกั Mercure Lisboa Almada หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านัน้  ชื่อโรงแรมที่ท่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนเดนิทาง 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล ) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

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

มากร Francisco de Arruda ได้ร ับการรับการจัดให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) พร้อมกับมหาวิหารเจอโรนิโม 

(Jeronimos) ที่อยู่ในบรเิวณใกล้กนั ตัง้อยู่บนฝัง่เหนือของแม่น ้าเทกสั หอคอยนี้ถูกใช้เพื่อปกป้องเมอืง หลายปีต่อมา มนัถูกเปลี่ยนเป็น

ประภาคารและด่านศุลกากร 

 

จากนัน้น าท่านชม  เป็นอนุสาวรยี์ทางฝัง่เหนือของแม่น ้าเทกสั Tagus สรา้ง

ในปี ค.ศ.1960 เพื่อเชดิชูเกยีรติใหก้บันักส ารวจชาวโปรตุเกส และระลกึถงึความกล้าหาญ ความเสยีสละ ความสามคัคขีองทัง้ 33 ชวีติที่

ปรากฎอยู่บนอนุสรณ์สถานแห่งนี้ดว้ย 

วนัท่ีเก้า หอคอยเบเลง็ • อนุสาวรียแ์ห่งการค้นพบ • อารามเจโรนิโมส ์• สนามบินเมืองลิสบอน   

                                      (เช้า / - / - )          

 



 

 

 

จากนัน้ น าท่านถ่ายรูปด้านหน้า  ซึ่งก่อตัง้โดยกษัตริย์ ดี มานูเอลที่ 1 เมื่อต้นศตวรรษที่ 16 

สถาปัตยกรรมแบบโกธิก มานูเอ ลีนในลิสบอน สร้างขึ้นเพื่อสรรเสรญิคณะส ารวจของวาสโก ดา กามาที่เดินทางไปถึงอินเดียได้ส าเรจ็ 

บรเิวณภายในอารามจะพบกบัน ้าพุ มรีะเบยีงทางเดนิไปยงัโบสถ์ซานตามาเรยี และเสาหนิขนาดใหญ่ เสาหนิแต่ละต้นสลกัด้วยภาพงาน

ศลิปะจากทอ้งทะเลและการเดนิเรอื รวมถงึเชอืก สตัวใ์นทะเลลกึและปะการงัทีม่รีูปร่างคล้ายดอกไม ้สงัเกตรปูปัน้เจา้ชายเฮนรีน่ักส ารวจใน

สมยัศตวรรษที ่15 ทีค่อยต้อนรบัคุณอยู่ตรงบรเิวณทางเขา้ 
 

 

 

 

 

 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่  

  



 

 

16.35 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ เท่ียวบินท่ี TK1760  (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง) 

 

00.15 น. เดนิทางถงึ (เพื่อท าการเปลีย่นเครื่อง) 

01.55 น. ออกเดนิทางสู่ โดยเทีย่วบนิที ่TK68 

15.00 น. เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

 

 

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัได้ตามความเหมาะสมทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะอากาศ และ

เหตุสุดวิสยัต่างๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวนัอาทิตย ์หรืออาจะมีการปิดปรบัปรุง หรืออาจท าการจอง

ไม่ได้เน่ืองจากต้องรอกรุป๊คอนเฟิรม์ก่อนท าการจอง หากวนัเดินทางตรงกบัวนัเหล่าน้ี โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภยั

ของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั และขอขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานท่ีท่ีแน่นอนก่อน

เดินทาง 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

วนัเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปีพกั

กบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(เสริมเตียง) 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

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

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

15 – 24 กมุภาพนัธ์ 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 

 

วนัท่ีสิบ อิสตนับูล ตุรเคีย • ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู       
          (- / - / - ) 



 

 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม ราคา 

กรณีทีม่ตี ัว๋เครื่องบนิแลว้หกัออกจากค่าทวัร ์ 20,000 บาท 

ชัน้ธุรกจิ Business Class เพิม่เงนิจากราคาเดมิ 
***กรุณาเชค็กบัทางเจา้หน้าทีก่่อนท าการจองค่ะ*** 

110,000-120,000 บาท 

*** การนัตี 15 ท่านออกเดินทางพร้อมหวัหน้าทวัรค์นไทย *** 
 
 

อตัราค่าบริการรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดั Economy Class ไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป 

✓ ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณทีีโ่รงแรมไม่มหีอ้งพกัส าหรบั 3 ท่าน ลูกคา้จะตอ้งเพิม่เงนิเป็นหอ้งพกัหอ้งเดีย่ว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20  กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดไดท้่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ (ทัง้นี้หากสายการบนิมกีาร

แจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน ้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยึดตามการ

เปลีย่นแปลงตามประกาศนัน้ๆ) 

✓ ค่ารถโคช้น าเทีย่วตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชัว่โมงต่อวนั) 

✓ คา่น ้าดื่มบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเกน้ สถานฑตูจะไม่คนืค่าวซี่าใหท้่านไม่ว่าจะผ่านการพจิารณาหรอืไม่กต็าม 

กรณีมีวีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 4,000 บาท 

✓ ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

✓ ประกนัโควดิ-19 วงเงนิคุม้ครองค่ารกัษาพยาบาล 50,000 USD 

✓ ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

เงื่อนไขประกนัการเดนิทาง  ค่าประกนัอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่ได้รบัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง ไม่คุม้ครองถงึการ

สญูเสยีทรพัยส์นิส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัและปัญหาสุขภาพอื่นๆของผูเ้ดนิทาง 

✓ ภาษนี ้ามนัและภาษตีัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง) 

✓ ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 



 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิิบาร,์ซกัรดีทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืง

จากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 

**ทิปหวัหน้าทวัร/์ไกดท้์องถ่ิน/คนขบัรถ ไม่บงัคบั ข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจของท่าน** 
 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร ์

การจองทวัร ์: 

• กรุณาจองทวัรล์่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 40,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกี่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่าน

ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 45 วนั) 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนั บรษิทัฯ จะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 

วนั จะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด  

• ยกเลกิน้อยกว่า 45 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าทวัร ์50%จากราคาขาย และยดึเงนิมดัจ าทัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

• ยกเลกิน้อยกว่า 30 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็เงนิค่าทวัรท์ัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

กรณียกเลกิ : (ตดักรุ๊ป) 

• ยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางตอ้งท าก่อนการเดนิทาง 60 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิน้ 

• ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วนั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิน้ 

• ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์กบ็เงนิค่าทวัรท์ัง้หมดโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิน้ 

กรณีเจบ็ป่วย : 

• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซึ่งจะต้องมใีบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อน การเดนิทางของท่านไปยงัคณะ

ต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

• ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 



 

 

กรณีวซี่าทีท่่านยื่นไม่ผ่านการพจิารณาและคณะสามารถออกเดนิทางไดท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 

• ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าและค่าด าเนินการตามจรงิ ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมว้่าจะ ผ่านหรอืไม่ผ่านการพจิารณา  

• ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ หรอืตัว๋เครื่องบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยื่นวซี่า ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารทีส่ าคญัในการยื่นวซี่า  หากท่านไม่ผ่านการพจิารณา ตัว๋เครื่องบนิ

ถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมคี่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนทีเ่หลอืจะคนืใหท้่านภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของ

แต่ละสายการบนิ) ถา้ยงัไม่ ออกตัว๋ท่านจะเสยีแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจรงิเท่านัน้  

• ค่าหอ้งพกัในทวปียุโรป ถ้าคณะออกเดนิทางได้ และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซี่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 2 คนืแรกของการเดนิทาง

หากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัทีเ่ขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัท ีทางบรษิทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมเีอกสารชีแ้จงใหท้่านเขา้ใจ  

• หากท่านผ่านการพจิารณาวซี่า แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึค่าใชจ้่ายทัง้หมด 100%  

• ทางบรษิัทเริม่ต้น และจบ การบรกิาร ที่สนามบินสุวรรณภูมกิรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรอื  ต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เครื่องบิน หรอื

พาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษิทั จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรม

การเดนิทางของบรษิทั ฉะนัน้ ท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

• บรษิัทจะท าการยื่นวซี่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมผีูส้ ารองที่นัง่ครบ 10 ท่าน และได้รบัควิการตอบรบัจาก ทางสถานทูต เนื่องจากบรษิทัจะต้องใช้

เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวซี่า อาท ิตัว๋เครื่องบนิ, หอ้งพกัที่ไดร้บั การยนืยนัมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้

คณะครบ 20 ท่าน จงึจะสามารถยื่น วซี่าใหก้บัทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

• หากในช่วงที่ท่านเดนิทางควิวซี่ากรุ๊ปในการยื่นวซี่าเต็ม ทางบรษิทัต้องขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวซี่าเดี่ยว ซึ่งทาง  ท่านจะต้องเดนิทางมายื่นวซี่าด้วย

ตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทั คอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆทีใ่ชใ้นการยื่นวซี่าท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิช่บรษิทัทวัรเ์ป็นผูก้ าหนด ท่านที่มคีวามประสงค์จะยื่นวซี่า

ท่องเที่ยวทวปียุโรป กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหถู้กต้อง และครบถ้วน ตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน บรษิทัทวัร์

เป็นแต่เพยีงตวักลาง และอ านวย ความสะดวกในการยื่นวซี่าเท่านัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาว่าวซี่าใหก้บัทางท่าน 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้(10 

ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัต้องน าไปช าระค่าเสยีหายต่าง ๆ  ที่เกดิจาก

การยกเลกิของท่าน 

• คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลื่อนวนัเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง และ

กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพจิารณาวซี่าได้ครบ 10 ท่าน ทางบรษิัทฯยนิดีคนืเงนิให้ทัง้หมดหลงัจากหกัค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่ าและ

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จรงิ โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดนิทาง 



 

 

• กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ, ตัว๋รถทวัร,์ ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เนื่องจากสายการบนิอาจ

มกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ให้

ทราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าว 

• กรณีใช้หนังสอืเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพื่อการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏเิสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

• เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร์ทัง้หมด 

โรงแรมท่ีพกัและสถานทีท่องเท่ียว 

❖ ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บรษิทัฯขอแนะน าใหท้่านเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 

2 หอ้ง (1 Twin+1 SGL) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตยีงใหญ่กบัเตยีงพบัเสรมิ หรอืไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเลย 

❖ การวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมจะมคีวามแตกต่างกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบเดีย่วSingle หอ้งคู่ Twin/Double อาจจะไม่ตดิกนัหรอือยู่คนละชัน้ 

❖ โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจมขีนาดกะทดัรตัและไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรม

นัน้ๆ และหอ้งพกัแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

❖ กรณีมกีารจดังานประชุมนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอื

ยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

❖ โรงแรมในยุโรปสว่นมากจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมภิาคทีม่อีุณหภูมติ ่า จะมบีรกิารเครื่องปรบัอากาศเฉพาะในฤดูรอ้นเท่านัน้ 

❖ บางสถานทีใ่นยุโรปอาจปิดในวนัอาทติย ์หรอือาจะมกีารปิดปรบัปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดนิทางตรงกบัวนัเหล่านี้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเปลีย่นโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาทีแ่น่นอนก่อนเดนิทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

➢ บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

➢ เทีย่วบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

➢ หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมี

อายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ ,สายการบนิยกเลกิบนิ , เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ เวลาบนิ , การประทว้ง,การ

นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืง หรอื เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั 

ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 

 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ได้เกดิจากอุบตัเิหตุในรายการท่องเ ที่ยว(ซึ่ง

ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุก

อย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรอื

ในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ทีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

➢ ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลีย่นชื่อได้ 

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนผ่านตวัแทนของบรษิัทฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯจะถอืว่าท่านได้ยอมรบัใน

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นี้แลว้ทัง้หมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ต้องการนัตมีดัจ ากบัสายการบินหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมด 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากพาสปอรต์ไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบนั ถงึจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าใหท้่านโดนปฎเิสธการเขา้และออก

ประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหน้าเปลีย่นไป ดงันัน้ ท่านตอ้งท าพาสปอรต์เล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร ์ 

➢ กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัรว์่าท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้

หรอืไม่ ถา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

➢ กรณ ี“หญงิตัง้ครรภ์” ท่านจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายุครรภ์ทีช่ดัเจน สิง่นี้อยู่

เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

➢ กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เล่มน ้าเงนิ)เดนิทางเพื่อการท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบริษทัฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯท่ีได้ระบุในรายการทวัรท์ัง้หมด 

ในการย่ืนวีซ่าทางสถานทูตจะเกบ็หนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรบัอนุมติัผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาใช้ได้   ระยะเวลาในการ

พิจารณาวีซ่าประมาณ  15  วนัท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร-์อาทิตย ์และ วนัหยุดนักขตัฤกษ์ และวนัหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจช้าหรือเรว็กว่า

ก าหนดข้ึนอยู่กบัสถานทูต         

*** สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑใ์นการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 



 

 

 
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าสเปน 

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ในส่วนทีเ่ป็นส าเนาผูส้มคัร 
ไม่ตอ้งเซน็รบัรองส าเนาถูกตอ้ง ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
1.1 หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั จะตอ้งเหลอือายุการใชง้านเดนิทางไป และกลบัไม่น้อยกว่า 180 

วนั และมหีน้าว่าง 2 หน้า (ส าหรบัวซี่าสติก๊เกอร)์ พรอ้มส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง 2 ชุด  

 
***ส าหรบัหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทัว่ไป (สีเลือดหมู) เท่านัน้ 

ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ (สีน ้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทัว่ไป โดยเดด็ขาด*** 

1.2 หนังสือเดินทางเล่มเก่าตวัจริง ถา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ระยะเวลาไม่เกนิ3 ปี  

ตวัอย่างหน้าวีซ่าเชงเก้น 

 

1. หนังสือเดินทาง 

 



 

 

 

 

 
รปูถ่ายสี ขนาด 3.5X4.5 cm 2 รปู ที่มพีืน้หลงัสขีาว (ไม่เกนิ 6 เดอืน) หา้มซ ้ากบัรปูถ่ายทีเ่คยท าวซี่า ภาพใบหน้าตอ้งชดัเจน ไม่ใส่หมวก,ไม่ใส่แว่น

และคอนแทค็เลนส,์ไม่ยิม้เหน็ฟัน และหา้มตกแต่งภาพใดๆทัง้สิน้       

ความยาวของใบหน้าตัง้แต่ศีรษะจรดคาง  
อยู่ระหว่าง 3-3.5 เซนตเิมตร 
ความกว้างของใบหน้า  
2.5 แต่ไม่เกนิ 3 เซนตเิมตร 

ตวัอย่างขนาดรูปถ่ายท่ีตรงตามสถานทูตก าหนด 

 
 

 

3.1 Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน 
3.2 หากออกค่าใชจ้่ายใหค้นในครอบครวัตอ้งขอ Bank guarantee จากธนาคารใหบุ้คคลนัน้ๆดว้ย        

หลกัฐานทางการเงนิชือ่และนามสกุลตอ้งสะกดเป็นภาษาองักฤษถูกตอ้งตรงตามกบัพาสปอรต์ และตอ้งขอจากธนาคารไม่เกนิ 7 วนัก่อนวนัยืน่วซี่า 
**หมายเหตุ** ผูส้มคัรควรเลอืกใชบ้ญัชอีอมทรพัยท์ีม่เีงนิอยู่ในบญัชไีม่ต ่ากว่า 100,000 บาทขึน้ไป 
3.3 ปรบัสมุดบญัชธีนาคารตวัจรงิ และเตรยีมไปในวนัทีย่ ื่นวซี่า 

***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต์ สญัชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรณุา

แจ้งเจ้าหน้าท่ีของทางบริษัทให้ทราบทนัที เพราะการย่ืนขอวีซ่าจะมีเง่ือนไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพ่ิมเติม และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดน้ีรวมไปถึงผู้เดินทางท่ีถือพาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 

2. รปูถ่ายสี 

 

3. หลกัฐานการเงิน 
 



 

 

 

 

 
4.1 ส าหรบัเจ้าของกิจการ  

ตอ้งมสี าเนาหนังสอืรบัรองทะเบยีนพาณิชย ์ ส าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนาจดทะเบยีนบรษิทั(อายุไม่เกนิ 3 เดอืน) ฉบบัภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ  

4.2 ส าหรบัท่านท่ีท างานบริษทั กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใส่ชื่อของสถานฑตู 
ตอ้งระบวุนัลาใหค้รอบคลุมตลอดชว่งการท่องเทีย่ว ต าแหน่ง และอตัราเงนิเดอืนทีไ่ดร้บั (ระยะเวลาของหนังสอืรบัรองตอ้งไม่เกนิ 1 เดอืน) ตอ้งมี
ตราแสตมป์จากบรษิทัและเอกสารตอ้งระบุเป็นภาษาองักฤษ 

4.3 ส าหรบันักเรียน หรือนักศึกษา 
ตอ้งขอหนังสอืรบัรองจากทางสถาบนั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าปัจจุบนัก าลงัอยู่ระหว่างการศกึษาเอกสารตอ้งระบุเป็นภาษาองักฤษ 

 

 

• ส าเนาทะเบยีนบา้น 

 ตวัอย่าง Bank Statement ท่ีผูส้มคัรต้องขอกบัธนาคาร ตวัอยา่ง Bank Guarantee ท่ีผู้สมคัรต้องขอกบัธนาคาร 

4. หลกัฐานการท างาน 
 

5. เอกสารส่วนตวั 
 



 

 

• ส าเนาบตัรประชาชน 

• สตูบิตัร(กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี) 

• ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

• ใบเปลีย่นชื่อ-นามสกุล (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

 
6.1 สตูบิตัรฉบบัภาษาไทย/องักฤษ 
6.2 กรณีเดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งยื่นหนังสอืรบัรองจากสถาบนัการศกึษา  
6.3 กรณีไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา หรอืเดนิทางไปกบับดิา มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งขอจดหมายยนิยอมจากทางอ าเภอ โดยที่

บดิา หรอืมารดา ผูไ้ม่ไดเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นความจ านงเพื่ออนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบัอกีท่านหนึ่งได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอ 

หรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชื่อและลงตราประทบัจากราชการอย่างถูกตอ้งฉบบัภาษาไทย/องักฤษ 

 

ในการย่ืนวีซ่าทางสถานทูตจะเกบ็หนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรบัอนุมติัผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาใช้ได้ ระยะเวลาในการ

พิจารณาวีซ่าไม่น้อยกว่า  15  วนัท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร-์อาทิตย ์และ วนัหยุดนักขตัฤกษ์ และวนัหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจช้าหรือเรว็กว่า

ก าหนดข้ึนอยู่กบัสถานทูต 

*** สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑใ์นการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 

การพิจารณาผล VISA ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการพจิารณาใดๆทัง้สิน้  บรษิทัเป็นเพยีงตวัแทนที่คอยอ านวย

ความสะดวกในการยื่นวซี่าเท่านัน้ ขอ้มลูและเอกสารทุกอย่างตอ้งเป็นความจรงิความบดิเบยีน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิ ในกรณีที่ VISA ไม่ผ่านทุกกรณี 

*** 

 

 

 

 

 

ข้อมูลค าร้องขอย่ืนวีซ่า (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

***** กรณุากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า ***** 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมูลยื่นวีซ่า 

1.) ข้อมูลเก่ียวกบัหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ชื่อและนามสกุล   __________________________________________________ 

6. กรณีเดก็อายุไม่ถึง 18 ปี 
 



 

 

       ชื่อและนามสกุลเก่า(ถา้ม)ี  __________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)  ________________________________________ 

       หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  

      

      วนั/เดอืน/ปีเกดิ ค.ศ. ________________________ 

       สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั) _______________________ 

 

2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครวั 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนั(ทีส่ามารถตดิตอ่ได)้   ________________________________________________________________ 

โทรศพัทม์อืถอื  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 

สถานภาพ :  โสด    สมรสโดยจดทะเบยีนสมรส  สมรสไม่ไดจ้ดทะเบยีน 

 หย่า          หมา้ย 

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

ถา้ท่านสมรส โปรดระบรุายละเอยีดของคู่สมรส 

ชื่อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)   ___________________________________ 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 

สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั)  _______________________ 

 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเก่ียวกบัอาชีพ, หรือถ้าก าลงัศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานท่ีศึกษา และลงรายละเอียดอ่ืนๆ ลงในช่องว่าง 

3.1) ชื่อบรษิทัทีท่ างาน, โรงเรยีน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

___________________________________________________________________________________ 

3.2) ทีอ่ยู่ของบรษิทัทีท่ างาน, โรงเรยีน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

___________________________________________________________________________________ 

3.3) งานปัจจุบนัท าอาชพี โปรดระบุต าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 

___________________________________________________________________________________ 

3.4) เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน หรอืเบอรโ์ทรศพัทส์ถาบนัทีท่่านก าลงัศกึษาอยู่  _______________________________ 

             



 

 

 

       4.)  ข้อมูลเก่ียวกบัการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมวีซี่าเชงเกน้ในกลุ่มเชงเกน้ภายในระยะเวลา 3 ปี (ถา้มโีปรดระบุ) 

 มวีนัทีอ่อกวซี่า และวนัทีห่มดอายวุซีา่ ใหต้รวจสอบทีห่น้าเชงเกน้ทีท่่านเคยเดนิทาง 

ประเทศ ______________  วนัทีอ่อกวซี่า  ___________________วนัหมดอายุวซี่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัทีอ่อกวซี่า  ___________________วนัหมดอายุวซี่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัทีอ่อกวซี่า  ___________________วนัหมดอายุวซี่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัทีอ่อกวซี่า  ___________________วนัหมดอายุวซี่า  ___________________ 

 

 ไม่เคยมวีซี่าเชงเกน้ 

                       4.1.1) ถา้ท่านเคยมวีซี่าเชงเกน้ โปรดระบุวนัทีส่แกนลายนิ้วมอืล่าสุด   

                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอยีด วนั เดอืน ปี ทีส่แกนลายนิ้วมอืล่าสุด  

                      ไดจ้ากหน้าวซี่าเชงเกน้ล่าสุดทีท่่านเคยเดนิทาง) 

                     ประเทศ ______________ วนัทีส่แกนลายนิ้วมอืล่าสุด  ___________________ 

5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

ออกค่าใชจ้่ายเอง    มผีูอ้อกค่าใชจ้่ายให ้  ระบุชื่อ   ความสมัพนัธ ์   

 

 

 


