
 
 

บินด้วยสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) : ขึน้เคร่ืองสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 
TK 069 BKK(สวุรรณภมิู) – IST(อีสตนับลู) 23.05 – 05.15 

TK 1755 IST(อีสตนับลู) – LIS(ลิสบอน) 07.10 – 10.05 

TK 1856 BCN (บาเซโลน่า) – IST(อีสตนับลู) 19.10 – 23.35  

TK 068 IST(อีสตนับลู) – BKK(สวุรรณภมิู) 01.45 – 15.20 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 30  ก.ก. (ไม่เกิน 2ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 



 
 

**เวลาบินอาจจะมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อยขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 
 

 
DAY 1  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)     (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 
20.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ สายการบิน 

TURKISH AIRLINE โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการ
เชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

23.05 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH 
AIRLINE เทีย่วบนิที ่TK 069  ** ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 10 ชัว่โมง ** 

 
DAY 2 สนามบินอิสตนับลู – กรงุลิสบอน (โปรตเุกส) – อลัโคบาซา – โอบิโดส – ซินตร้า – แหลม

โรก้า - AVENIDA DA LIBERDADE                                                                           (–/L/D) 
05.15  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ อิสตนับลู เมืองอิสตนับลู ประเทศตรุกี (เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง) 
07.10 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานกรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINE 

เทีย่วบนิที ่TK 1755 ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบรกิาร ** 
10.05 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานกรงุลิสบอน ประเทศโปรตเุกส หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และ

ตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ เปลีย่นการเดนิทางเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ  
 น าท่านเดนิทางสู่ “เมืองอลัโคบาซา” (ALCOBACA) เมอืงทางตอนกลางของ ประเทศโปรตุเกส ตัง้อยูใ่น

จงัหวดั อูเอสเตม้ปีระชากรอาศยัไมถ่งึ 60,000 คน น าท่านแวะเกบ็ภาพจากภายนอก กบั อารามซานตา้มา
เรยี SANTA MARIA MONASTERY ศาสน์สถานทีถู่กสรา้งขึน้โดย อฟองโซ่ เฮนรคิ เพื่อราลกึถงึชยัชนะที่
แยง่ชงิดนิแดนไดจ้ากชาวมวัรเ์มือ่ปีค.ศ.1147 ถูกขนานนามว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกสไตลซ์สิเตอรเ์ชีย่น
โกธคิ ซึง่เป็นหน่ึงในวหิารสไตลโ์กธคิทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งของประเทศโปรตุเกส นอกจากนี้อารามซานตา้
มาเรยียงัไดร้บัการรบัรองเป็นมรดกโลก โดยยเูนสโกเ้มื่อปีค.ศ.1989  และยงัเป็นหนึ่งในเจด็สิง่มหศัจรรย์
ของประเทศโปรตุเกสอกีดว้ย 



 
 

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 

น าท่านเดนิทางสู่ “เมืองโอบิโดส” (OBIDOS) เมอืงป้อมปราการโบราณซึง่มปีระชากรอยู่เพยีงหมื่นกว่าคน
ในปัจจุบัน ชื่อเมืองตัง้มาจากภาษาละตินโบราณ ซึ่งแปลว่ า ป้อมปราการอันแข็งแกร่งก่อตัง้ขึ้นโดย
อาณาจกัรโรมนั และยดึครองโดยแขกมวัรเ์มือ่ช่วงศตวรรษที่ 7 และอกี 400 ปีถดัมาไดถู้กยดึครองโดย  
อฟองโซ่ เฮนรคิ กษตัรยิอ์งคแ์รกแห่งโปรตุเกส มเีวลาให้ท่านเดนิชมบรเิวณเมอืงเก่าที่ยงัคงอนุรกัษ์ความ
ดัง้เดมิไวต้ัง้แต่รุน่โบราณ ราวกบัว่าวนัเวลาจะหยดุนิ่งอยูท่ีต่น้ยคุกลางเมือ่ครัง้ทีก่ษตัรยิเ์ดนิสไดส้่งมอบเมอืง
ออบโิดสนี้ใหแ้ก่แม่นางอซิาเบลแห่งอาณาจกัรอารากอน เป็นของขวญัวนัอภเิษกสมรสเมื่อ ค.ศ.2821 ป้อม
ปราการและปราสาทโอบโิดสถูกขนานนามเป็นหนึ่งในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องประเทศโปรตุเกส 

 



 
 

จากนัน้เดินทางสู่ เมืองซินตรา (SINTRA)  ซนิตราเป็นหนึ่งในเขตเทศบาลที่ร ่ารวยและแพงที่สุดใน
โปรตุเกสและคาบสมทุรไอบเีรยีโดยรวมเป็นทีต่ ัง้ของชุมชนชาวต่างชาตทิีใ่หญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งตามแนวชายฝัง่
รเิวยีร่าของโปรตุเกสและได้รบัการจดัอนัดบัให้เป็นหนึ่งในชุมชนที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง สถานที่อาศยัใน
โปรตุเกส 

 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ “แหลมโรก้า” (CABO DA ROCA) อนัเป็นแหลม ที่ตัง้อยู่ปลายสุดทางทศิ
ตะวนัตกของทวปียุโรปตัง้อยู่ตดิกบัมหาสมุทรแอตแลนตกิ ท่านสามารถซือ้  “CERTIFICATE” เป็นทีร่ะลกึ
ส าหรบัการมาเยอืน ณ ทีแ่ห่งนี้ 

 
 
 
 



 
 

น าท่านอสิระช้อปป้ิงย่านถนน AVENIDA DA LIBERDADE เป็นถนนสายช้อปป้ิงที่สรา้งในช่วงปลาย
ศตวรรษที่19 เป็นถนนทีเ่ชื่อมจากเขตเมอืงเก่าผาใจกลางเมอืงไปสุดทางที่จตุัรสัมารเ์กส เดอปอมบาล ที่มี
อนุสาวรยีข์องมารเ์กส เดอปอมบาล ยนืโดดเด่นเป็นสง่าอยู่บนเสาสูง อสิระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสนิค้าชื่อดงั
มากมาย อาทLิOUIS VUITTON, GUCCI, LOEWE, YSL,ETC. หรอืจะเลอืกซื้อของฝากของทีร่ะลกึที่
วางขายเรยีงรายบนถนนชอ้ปป้ิงแห่งนี้ 

 
ค า่        บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารท้องถ่ิน 
พกัท่ี        HOLIDAY INN HOTEL , LISBON ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 
DAY 3  กรงุลิสบอน – หอคอยเบเลม็ – มหาวิหารเจอโรมิโน – อีโวร่า – กาเซเรส            (B/L/D) 
เช้า        บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าท่านชม “กรงุลิสบอน” (LISBON) เมอืงหลวงของโปรตุเกส ตวัเมอืงตัง้อยูร่มิฝัง่แมน่ ้าเตโย “TEJO” กรงุ
ลสิบอนเป็นเมอืงทีป่ระวตัยิาวนานกว่า 800 ปีผ่านชม PONTE 25 ABRIL “สะพาน 25 เมษายน” สะพาน
แขวนทีย่าวทีสุ่ดในยโุรปเขา้สู่กรงุลสิบอน ชมตวัเมอืงลสิบอนจากบนยอดเขาอนัเป็นทีต่ ัง้ขออนุสาวรยี์ 
CRISTO  RAI  (NATIONAL  SANCTUARY  OF  CHRISTTHE KING คลา้ยกนักบัทีเ่มอืงรโิอ เดอ จาเน
โร ประเทศบราซลิ) 



 
 

 
น าท่านชม “อนุสาวรยีด์สิคฟัเวอรี่” สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์
ของเจา้ชายเฮนรี ่เดอะเนวเิกเตอร์ แวะเกบ็ภาพกบั หอคอย เบเลม็ (BELEM TOWER) เดมิสรา้งไวก้ลาง
น ้าเพื่อเป็นป้อมรกัษาการณ์ดแูลการเดนิเรอืเขา้ออก เป็นจุดเริ่มต้นของการเดนิเรอืออกไปส ารวจและคน้พบ
โลกของวาสโก ดากามา นกัเดนิเรอืชาวโปรตุเกส  

 
จากนัน้ชมภายนอก “มหาวิหารเจอโร นิโม” (JERONIMOS MONASTERY) ทีส่รา้งขึน้เพื่อเป็นเกยีรตแิก่ 
“วาสโกดากามา” ทีเ่ดนิทางสู่อนิเดยีเป็นผลส าเรจ็ ในปี ค.ศ.1498 และไดร้บัการรบัรองจากองคก์ารยเูนสโก
วา้ใหเ้ป็นมรดกโลก 



 
 

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารท้องถ่ิน 

น าท่านออกเดนิทางสู่ “เมืองอิโวร่า” (EVORA) ตัง้อยูท่างตอนกลางของโปรตุเกสและเป็นแหล่งมรดกโลก
ของยเูนสโก เนื่องจากตวัเมอืงเก่าไดร้บัการอนุรกัษ์ไวอ้ยา่งดมีกี าแพงเมอืงยคุกลาง และมสีิง่ก่อสรา้งจ านวน
มากซึง่มอีายยุอ้นไปไดถ้งึยุคทางประวตัศิาสตรห์ลายยุคมโีบสถส์มยัศตวรรษที่ 13 วงัมากมายและวดัโรมนั
สมยัศตวรรษ ที ่1 นอกจากนี้น าท่านเขา้สู่ “วิหารแห่งกระดกูแห่งเมืองอีโวร่า” (CHAPEL OF BONES) 
วหิารกระดกูแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที1่5 โดยพระในนิกายฟรงัซสิกนั  

 



 
 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ “เมืองกาเซเรส” CACERES 
ค า่        บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารท้องถ่ิน 
พกัท่ี        BARCELO V  HOTEL , CACERES ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
  
DAY 4  กาเซเรส – โตเลโด – ปเูอรต์า เด บิซากรา – มหาวิหารแห่งโตเลโด – กรงุมาดริด  (B/L/D) 
เช้า        บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม “เมืองกาเซเรส” CÁCERES เมอืงหลวงของจงัหวดักาเซเรส และยงัเป็นเมอืงที่มอีาณาเขต
กว้างขวางที่ประเทศสเปน น าท่านเที่ยวชม เขตเมอืงเก่าของเมอืงคาเซเรส ทีไ่ด้รบัการประกาศเป็นมรดก
โลกเมือ่ปี ค.ศ.1986 เมอืงนี้ถูกก่อตัง้ขึน้ครัง้แรกเมือ่ 25 ปีก่อนครสิต์กาลโดยกองทพัชาวโรมนัทีข่ยายอาณา
นิคมเขา้มาถงึดนิแดนคาตาเนียในอดตีจากนัน้  

 
น าท่านออกเดนิทางสู่ “เมืองโตเลโด” TOLEDO น าท่านชม ประตูเมอืง “ปเูอรต์า เด บิซากรา” เป็นหนึ่ง
ในประตูเมอืงที่มคีวามส าคญัที่สุดของเมอืงโตเลโดประเทศสเปน ตัง้อยู่ทางทศิเหนือของย่านเมอืงเก่า ซึ่ง
สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 10 สรา้งด้วยหนิที่แขง็แรงได้สดัส่วน โค้งเป็นรูปเกือกม้า และค่อยๆลดหลัน่ ได้รูป
สวยงาม ทุกๆ แห่งของเมอืงโตเลโดท่าน จะได้ชื่นชมกับความแตกต่างของสถาปัตยกรรมแบบอารบคิ, มู
เดฆาร,์ กอธคิ และเรอเนสซองส์ น าคณะเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืงเก่าท่านจะประทบัใจกับความงดงามซึ่ง
เปรยีบเสมอืนกบัพพิธิภณัฑท์ีม่ชีวีติ 
พรอ้มชมสญัลกัษณ์ของเมอืง “ป้อมอลักาซาร”์  ผลงานของสถาปนิกระดบัสุดยอดในสมยัครสิต์ศตวรรษที1่6 
ซึง่ตัง้อยูบ่นส่วนทีสู่งทีสุ่ดของเมอืงนี้มชีื่อเสยีงในครสิต์ศตวรรษที1่9 และ 20 ในฐานะสถาบนัวชิาทหารแห่ง
หนึ่ง เมือ่สงครามกลางเมอืงสเปนระเบดิขึน้ในปีค.ศ. 1936 กองทหารในป้อมนี้ถูกลอ้มโดยกองก าลงัของฝ่าย
นิยมสาธารณรฐั 



 
 

 
เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 

น าท่าน ชม “มหาวิหารแห่งโตเลโด” สถาปัตยกรรมที่ยิง่ใหญ่อันทรงคุณค่าคู่บ้านคู่เมอืง ซึ่งใช้เป็นที่
ประทบัขององค์สงัฆราชแห่งสเปน ใช้เวลาก่อสร้าง 270 ปีจงึเสรจ็สมบูรณ์สรา้งขึ้นในสไตล์โกธิคที่ถือว่า
ยิง่ใหญ่ และสวยงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก เดมิชาวมสุลมิใชเ้ป็นสุเหรา่ต่อมาได ้ก่อสรา้งรปูทรงแบบโกธคิใน
ปี ค.ศ.1226 และเพิ่มศิลปะแบบเมดูฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสคิ จนเสรจ็สมบูรณ์ในอีก 300 ปีถดัมา 
ภายในมกีารตกแต่งอย่างงดงามด้วยไม้แกะสลกัและภาพสลกัหนิอ่อน มงีานศลิปะล ้าค่าชิ้นหนึ่งที่ท าด้วย
ทองค า เพชร พลอย และเงนิ รวม 5,600 กว่าชิน้ มนี ้าหนักมากถงึ 200 กโิลกรมั นอกจากนี้ยงัเป็นสถานที่
สะสมภาพเขยีนของจติรกรมชีื่อเสยีงของโลกหลายท่าน เช่น เอล เกรโก, โกยา่ และ เบลาสเกซ   



 
 

 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ “เมืองมาดริด” เมอืงหลวงของประเทศสเปน 

ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารท้องถ่ิน   
พกัท่ี        OCCIDENTAL CASTELLANA NORTE HOTEL , MADRID ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   
 
DAY 5 มาดริด – พระราชวงัหลวง – พลาซ่ามายอร์– สนามฟุตบอลซานติเอโก้ เบอร์นาบิว –     

ชมระบ าฟลามิงโก้                                                                                        (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านชม “กรงุมาดริด”(MADRID) เมอืงหลวงของประเทศสเปน ตัง้อยู่ใจกลางแหลมไอบเีรยีน ใน
ระดบัความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอนัทนัสมยัล ้ายุค ที่ซึ่งกษตัรยิ์ฟิลลปิที่ 2ได้ทรงย้ายที่ประทบัจาก
เมอืง โตเลโดมาไว้ทีน่ี่และประกาศให้มาดรดิเป็น เมอืงหลวงใหม่ยกเว้นช่วงปี ค.ศ. 1601 - 1607 เมื่อพระ
เจา้      ฟิลลปิที่ 3 ไดย้า้ยไปที่เมอืง บายโดลดิ มาดรดิไดช้ื่อว่าเป็นเมอืงหลวงที่ สวยทีสุ่ดแห่งหนึ่งในโลก 
น าท่านเข้าชม “พระราชวงัหลวง(ROYAL PALACE) (ขอสงวน สทิธิใ์นการงดการเข้าชมภายใน
พระราชวงัหลวง ในกรณมีกีารจดังานพธิต่ีาง ๆ ซึง่อาจ เขา้ชมไม่ไดห้รอืปรบัโปรแกรมไปเขา้ พระราชวงัอื่น
แทน) ซึง่ตัง้อยู่บนเนินเขารมิฝัง่แม่น ้าแมนซานาเรส มคีวามสวยงามโอ่อ่าอลงัการไม่แพพ้ระราชวงัอื่น ๆใน
ทวปี ยโุรป พระราชวงัหลวงแห่งนี้ถูกสรา้งในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหนิทัง้หลงัในสไตลบ์ารอ็คโดยการผสมผสาน
ระหว่างศิลปะแบบฝรัง่เศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ กว่า 2,830 ห้อง และ ยงัเป็นที่เก็บ
ภาพเขยีนชิน้ส าคญั ทีว่าดโดยศลิปินในยคุนัน้ 



 
 

 
เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารท้องถ่ิน 

จากนัน้น าท่านเขา้สู่ “พลาซ่า มายอร”์ (PLAZA MAYOR) ใกลเ้ขตปเูอต้าเดลซอล หรอืประตูพระอาทติย ์
จตุัรสัใจกลเมอืงนอกจากจะเป็นจุดนับกโิลเมตรแรกของสเปนแลว้ (กโิลเมตรทีศู่นย)์ ยงัเป็นศูนยก์ลางรถไฟ
ใตด้นิ และรถเมลท์ุกสาย และยงัเป็นจดุตดัของถนนสายส าคญัของเมอืงทีห่นาแน่นดว้ยรา้นคา้มากมาย และ
หา้งสรรพสนิคา้  

 



 
 

น าท่านเข้าสู่ “ย่านปูเอต้าเดลซอล” หรอืประตูพระอาทติย์ จตุัรสัใจกลางเมอืงเดนิชมความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมแบบสเปนและสมัผสัวถิชีวี ิตชาวเมอืงน าท่านแวะถ่ายรูปกบั “อนุสาวรยีห์มกีบัต้นมาโดรนา” 
อนัเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง 
น าท่านชมด้านหน้า “สนามฟุตบอลซานเตียโก้เบอรน์าบิล” (ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU) 
ของทมีราชนัชุดขาว “รลีมาดรดิ” ซึ่งเป็นสนามฟุตบอลที่มชีื่อเสยีงระดบัโลกมนีักเตะที่มชีื่อเสยีงเล่นอยู่
มากมาย ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชมสนิคา้มากมายอาทเิช่น ผา้พนัคอ, หมวก,เสือ้ฟุตบอลของแทจ้ากสโมสร
รลี มาดรดิไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

 
ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 
  พเิศษ!!!ชม “ระบ าฟลามงิโก”้ FLAMINGO DANCE การแสดงประจ าชาต ิ

ของประเทศสเปน มตี้นกาเนิดจากนิทานพื้นบ้านของสเปนใต้แล้วมกีารพฒันานามาเป็นศลิปะที่มรีูปแบบ
ซบัซอ้น ทัง้จงัหวะดนตรแีละการเต้นร า 

พกัท่ี        OCCIDENTAL CASTELLANA NORTE HOTEL , MADRID ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า  
 
DAY 6  เซโกเบยี – สะพานส่งน ้าโบราณโรมนั – ซาราโกซ่า                  (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ “เมืองเซโกเบีย” SEGOVIA เป็นเมอืงทีอ่ยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของแมด
รดิ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกในปี 1985 โดยยเูนสโก เมอืงเซโกเบยีเป็นเมอืงทีม่ปีระวตัคิวาม
เป็นมาเก่าแก่ น าทุกท่านชม “สะพานส่งน ้าโรมนั” ACUEDUCTO DE SEGOVIA ที่สรา้งขึ้นตัง้แต่
ศตวรรษที1่ โดยไมม่กีารใชก้าวหรอืวสัดุเชื่อมหนิแต่ละก้อนแต่อยา่งใด จงึไดร้บัการยกยอ่งว่าเป็นสิ่่งก่อสรา้ง
ทางวศิวกรรมโดยชาวโรมนัทีส่ าคญัทีสุ่ดของสเปน และยงัมสีภาพสมบรูณ์ทีสุ่ดอกีดว้ย รางส่งน ้าประกอบขึน้
จากหินแกรนิตกว่า 25,000 ก้อน มีความยาว 818 เมตร มโีค้ง170 โค้ง จุดที่สูงที่สุดสูงถึง 29 เมตร 



 
 

จุดเริม่ต้นของรางส่งน ้านี้ เริม่ตัง้แต่นอกเมอืง แล้วล าเลยีงส่งน ้าเขา้มาในเมอืงรางส่งน ้าแห่งนี้ถอืไดว้่าเป็น
สญัลกัษณ์ของเมอืงเซโกเบยี และเป็นไฮไลท์หลกัของเมอืงน าท่านชมเขตเมอืงเก่าของเซโกเบยีมลีกัษณะ
เป็นซอกซอยเลก็ๆ บางซอยถนนปูดว้ยหนิก้อนใหญ่ๆ ใหค้วามรูส้กึเหมอืนหลุดเขา้ไปในยุคโบราณ ในตวั
เมอืงมโีบสถ ์   มพีพิธิภณัฑท์ีน่่าสนใจ มทีัง้สถาปัตยกรรมแบบโรมนั ยวิ ครสิต์  
น าท่านชม (ภายนอก) มหาวหิารซานตามาเรยีแห่งเซโกเบยี (CATEDRAL DE SANTA MARÍA) มหาวหิาร
แห่งนี้เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิแห่งสุดทา้ยทีส่รา้งขึน้ในสเปน (สรา้งขึน้ในปี1768)   

 
เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารท้องถ่ิน 

น าท่านออกเดนิทางสู่ “เมืองซาราโกซ่า”ZARAGOZA ซึง่เป็นเมอืงหลวงในอดตีของอาณาจกัรอารากอน 
ตัง้อยู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศสเปน รมิฝัง่แม่น ้าเอโบร ระหว่างทางท่านจะได้สมัผสักับ
ธรรมชาตขิองภูมปิระเทศอนัหลากหลายและงดงามแปลกตาของภูมภิาคสเปนตอนกลาง เมอืงซาราโกซ่า
ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นเมอืงแห่งวฒันธรรม (CITY OF CULTURE) ของทวปียโุรป 



 
 

 
ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 
พกัท่ี        EURO STAR BOSTON HOTEL , ZARAGOZA ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   
 

DAY 7 วิหารแม่พระแห่งเสาศกัด์ิสิทธ์ิ –  เมืองบารเ์ซโลน่า – สนามฟตุบอลคมัป์นู –               
ถนนลารมับลา                                                                                                    (B/L/–) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม “มหาวิหารแม่พระแห่งเสาศกัด์ิสิทธ์ิ” หรอืทีรู่จ้กัในนาม “ซานตา มาเรีย เดอรฟิ์ลลาร”์ ตาม
ต านานสมยัแรกเริม่ของพระศาสนจกัรกล่าวไวว้่า อคัรสาวกยาคอบหรอืเซนต์เจมส์ ในระยะเริม่แรกนัน้การ
เผยแพร่พระธรรมของท่านไม่ได้เกดิผลมากมายนัก จนกระทัง่ท่านเห็นพระแม่มารมีาปรากฎเพื่อชกัชวน
ท่านไปยงักรงุเยรซูาเลม็ ในนิมตินัน้พระนางปรากฎอยูบ่นเสาทีถู่กแบกมาโดยหมู่เทพ และเชื่อกันว่าเป็นเสา
ศกัดิส์ทิธิต์้นเดยีวกนักบัเสาในซาราโกซ่า ต่อมาครสิต์ศาสนิกชนนิยมมากราบไหวข้อพรจากพระแม่มารใีห้
หายจากอาการเจบ็ป่วยเป็นจ านวนมาก  
น าท่านชม “จตัุรสัPLAZA DEL PILAR” สถานทีส่ าหรบัการเดนิชมเมอืง โบสถ์วหิาร ซึง่จตุัรสัแห่งนี้เป็น
จตุัรสัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในยโุรปดว้ย น าท่านออกเดนิทางสู่ “เมืองบารเ์ซโลน่า” 



 
 

 
เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารท้องถ่ิน 

น าท่านออกเดนิทางแวะถ่ายรปูดา้นหน้าของ “สนามฟตุบอลคมัป์นู” CAMP NOU สนามฟุตบอลสโมสร
“ทมีเจา้บุญทุ่มบารเ์ซโลน่า” หรอืคุ้นเคยในอกีชื่อว่า “บารซ์่า” สโมสรฟุตบอลบารเ์ซโลนาเป็นผู้ชนะเลศิใน
ถ้วยยุโรปและสเปนอย่างมากมาย เป็นสโมสรสเปนทีป่ระสบความส าเรจ็และมคีวามยิง่ใหญ่ระดบัโลก ซึง่มี
อดตีนกัฟุตบอลทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลกมากมาย อาทเิช่น เมสซี,่หลุยส ์ซวัเรซ ฯลฯ 

 
 น าท่านเดนิทางสู่ถนนช้อปป้ิงสายใหญ่ของบารเ์ซโลน่า “ถนนลารมับลา”LARAMBLA ย่านทีม่ชีื่อเสยีง
ทีสุ่ดของบารเ์ซโลน่าแหล่งท่องเที่ยวอนัเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวยัถนนสายเลก็ ๆที่มคีวามยาวเพยีง 1.2 



 
 

กโิลเมตรแต่มสีสีนัเสน่ห์น่าประทบัใจทัง้กลางวนัและกลางคนือิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิง ตามอธัยาศยั ท่าน
สามารถเลอืกซือ้สนิคา้และเสือ้ผา้แบรนดเ์นมทัง้ H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรอืจะชอ้ปป้ิง
สนิค้าแบรนด์เนมชัน้น าซึ่งมรีา้นตัง้อยู่ตลอดแนวถนน “PASSEIG DE GRACIA” ท่านสามารถเลอืกซื้อ
สนิคา้อาทLิOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI,LOEWE และอื่น ๆ อกี    

ค า่  อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง  
พกัท่ี        FRONTAIR CONGRESS HOTEL , BARCELONA ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   
 

DAY 8  มหาวิหารซากราดา แฟมิเลีย – ช้อปป้ิง LA ROCA VILLAGE – สนามบิน           (B/–/–)  
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านแวะบนัทกึภาพกบั “มหาวิหารซากราดา แฟมิเลีย” (SAGRADA FAMILIA) พรอ้มน าท่านเขา้ชม

ดา้นใน (ขอสงวนสทิธิใ์นการงดการเขา้ชมภายในมหาวหิาร ในกรณี มกีารจดังานพธิต่ีาง ๆ ซึ่งอาจเขา้ชม
ไม่ได้หรอืปรบัโปรแกรมไปเข้าวหิารโตเลโดแทน) สญัลกัษณ์แห่งสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ี่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร 
ออกแบบก่อสรา้งอย่างสวยงามแปลกตา ตัง้แต่ปีค.ศ. 1882 เป็นผลงานชัน้ยอดที่แสดงถงึอจัฉรยิภาพของ 
อนัโตน ีเกาดี ้สถาปนิกผูเ้ลื่องชื่อ มหาวหิารแห่งนี้ 

 
เท่ียง  อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 

จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู่ LA ROCA VILLAGE น าท่านชอ้ปป้ิงสนิค้าแบรนดเ์นมชัน้น 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 ไดเ้วลาพอสมควรนาท่านออกเดนิทางสู่ สนามบนิ 

 
 ค า่  อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงบาร์เซโลน่า  ประเทศสเปน เพื่อให้ท่านได้ท า Tax 
Refund และเตรยีมการเชค็อนิเดนิทางกลบั 

19.10  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH 
AIRLINES  เทีย่วบนิที ่ TK1856  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

23.35  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุอิสตนับลู ประเทศตรุกี (เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 

DAY 9  สนามบินอิสตนับลู – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 
01.45  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINE 

เทีย่วบนิที ่TK 068  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 10 ชัว่โมง ** 
15.20 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
 
 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ)  
กรณุาสอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจอง

ทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 



 
 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดไฟลทบิ์น 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(อายไุม่เกิน 12 ปี) 
ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(อายไุม่เกิน 12 ปี) 
ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 
อตัรา 
ท่านละ 

18 – 26 พฤษภาคม 66 BKK–IST–LIS (TK69/1755) 
BCN-IST-BKK (TK1856/68)   78,999 78,999 75,999 12,000 

15 – 23 มิถนุายน 66 BKK–IST–LIS (TK69/1755) 
BCN-IST-BKK (TK1856/68)   79,999 79,999 76,999 12,000 

29 มิย. – 07 กค. 66 BKK–IST–LIS (TK69/1755) 
BCN-IST-BKK (TK1856/68)   79,999 79,999 76,999 12,000 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 70 ยโูร (EURO) ต่อ 
ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่าน
สามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 
 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิ และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด 

เทีย่วหนึ่ง  กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้า่ยการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ช่ตัว๋เครือ่งบนิ ตามที่

ตามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิอนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้ง

เครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวน

ชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม)ต่อท่าน(ตามเงือ่นไขของสายการบนิ)  

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  



 
 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

- ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

- ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

- ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 70 EUR  ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

- ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

- ค่าวซี่าเชงเกน้แบบท่องเทีย่ว + ประกนัการเดนิทาง + ค่าบรกิารยืน่วซี่า (5,500 บาท) 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 30,000 บาท และตดัที่นัง่การจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพี



 
 

เรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ ีควิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

- ช าระส่วนท่ีเหลือทัง้หมด 30 วนัก่อนเดินทาง 

- กรณลีกูคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 21 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง  

ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วนั 

- ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วนั คืนเงิน 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

- หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์

ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏเิสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายห้ามเขา้

ออกประเทศฯลฯ 

- กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วนั ก่อนออก

เดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

ส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

-  

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 15 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  



 
 

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครือ่งบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดินทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ เพื่อให้ทางบรษิัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณุาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็ก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว



 
 

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเท้าที่สามารถเดนิ

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทั

จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบรษิัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  



 
 

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

1. ห
นั ง
สื อ

เดินทางเล่มปัจจบุนั ฉบบัจรงิ มอีายกุารใชง้านไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน และมหีน้าวา่ง 
ไมต่ ่ากวา่ 2 หน้า 

2. รปูถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม.  
จ านวน 2 รปู ฉากหลงัตอ้งเป็นพืน้สขีาวเทา่นัน้  
ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศรีษะ และด้านบนของหวัไหล่ เพื่อ
สามารถเหน็ใบหน้า ถงึ 70-80% ของภาพ และเพือ่ความชดัเจน 

3. หลกัฐานการท างาน/การเรียน 

 
เอกสารประกอบการย่ืนขอวีซ่าเชงเก้น (สเปน) 



 
 

 กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการบรษิทั / รา้นคา้:  
หนังสอืรบัรองบรษิทัฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรบัรอง (มอีายุไม่เกิน 3 เดอืน) / ใบจดทะเบยีน
พาณิชยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

 กรณีพนกังานบรษิทั: จดหมายรบัรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วนัเริม่งาน เงนิเดอืน 
จดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อประเทศ 
จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษิทัฯ ทีม่หีวัจดหมาย ตราประทบั (ถา้ม)ี ทีอ่ยู ่และเบอร์
ตดิต่ออยา่งชดัเจน 

 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ: หนงัสอืรบัรองการท างานจากหน่วยงาน  
 กรณีเกษยีณอายรุาชการ: ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ หรอื จดหมายชีแ้จงตนเองเกี่ยวกบัการ

เกษยีณอาย ุ
 กรณีประกอบธุรกจิไมจ่ดทะเบยีน: จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกบัหน้าทีก่ารงาน 
 กรณีเป็นนกัเรยีน นกัศกึษา: จดหมายรบัรองการเรยีน ภาษาองักฤษ  

 
(จดหมายรบัรองการท างาน / การเรยีน ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัยืน่วซี่า จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษเทา่นัน้และตอ้งสะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) 
 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทตูรบัพจิารณา สมดุบญัชีประเภทออมทรพัย ์เทา่นัน้   

 หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (BANK CERTIFICATE) ฉบบัจริง ระบุชื่อเจา้ของบญัชใีห้
ครบถว้น (สะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) มีอายไุม่เกิน 30 วนั นับจากวนัที่
ยืน่วซี่า  
 หลกัฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 3 เดอืน อพัเดทเป็นวนัทีล่่าสุด

ไมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัทีน่ดัยืน่วซี่า  
ส าเนาจากสมุดบญัช ียอ้นหลงั 3 เดอืน อพัเดทเป็นวนัทีล่่าสุดไม่เกิน 30 วนั สามารถใช้แทน 
BANK STATEMENT ไดใ้นกรณีทีส่มุดบญัชดีงักล่าวมกีารเคลื่อนไหวบญัชอีย่างต่อเน่ืองไม่มี
การกระโดดขา้มเดอืน และในทุกหน้าทีม่รีายการเดนิบญัชขีองผูส้มคัร ตอ้งมกีารระบุหมายเลข
สมุดหรอืหมายเลขบญัช ีหากไมม่ไีมส่ามารถใชย้ืน่ได ้
***หลกัฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นสมดุบญัชีเล่มเดียวกนัเท่านัน้*** 

5. ส าเนาสลปิ เงนิเดอืนยอ้นหลงั 3 เดอืน (ถา้ม)ี 
6. ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน 



 
 

7. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 
8. ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ - เปลีย่นนามสกุล (ถา้ม)ี 
9. ส าเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์) 
 
เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเป็นเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปีและไม่ได้เดินทางพร้อม บิดาและมารดา 

 เดก็เดินทางกบับคุคลอ่ืน บดิาและมารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึ่งออกใหโ้ดยทีว่่า
การเขตหรอือ าเภอเท่านัน้ และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัใคร มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งไร
กบัเดก็ 

 เดก็เดินทางกบับิดา มารดาต้องท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึ่งออกใหโ้ดยที่ว่าการเขตหรอื
อ าเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบับดิา (ระบุชื่อบดิา)  

 เดก็เดินทางกบัมารดา บดิาต้องท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึ่งออกใหโ้ดยที่ว่าการเขตหรอื
อ าเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบุวา่ บดิายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัมารดา (ระบุชื่อมารดา) 

 
กรณีรบัรองการเงินให้บุคคลในครอบครวั (เกี่ยวขอ้งทางสายเลอืดเท่านัน้ บดิามารดา,บุตร,พีน้่อง,สามี
ภรรยา) ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดงัน้ี 

 หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบบัจรงิ ระบช่ืุอเจ้าของบญัชี

(ผูร้บัรอง) และต้องระบช่ืุอผูถ้กูรบัรองด้วย มอีายไุมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัทีย่ ืน่วซี่า (สะกด

ชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) 

 หลกัฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 3 เดอืน อพัเดทเป็นวนัทีล่า่สุดไมเ่กนิ 

30 วนั นบัจากวนัทีน่ดัยืน่วซี่า  
ส าเนาจากสมุดบญัช ียอ้นหลงั 3 เดอืน อพัเดทเป็นวนัทีล่า่สุดไมเ่กนิ 30 วนั สามารถใชแ้ทน 
BANK STATEMENT ไดใ้นกรณีทีส่มุดบญัชดีงักลา่วมกีารเคลื่อนไหวบญัชอียา่งต่อเน่ืองไมม่ี
การกระโดดขา้มเดอืนและในทุกหน้าทีม่รีายการเดนิบญัชขีองผูส้มคัร ตอ้งมกีารระบุหมายเลข
สมุดหรอืหมายเลขบญัช ีหากไมม่ไีมส่ามารถใชย้ืน่ได ้

***หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชเีลม่เดยีวกนัเทา่นัน้*** 
 

หมายเหต:ุ 



 
 

 ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ืน่ค ารอ้งขอวซี่า เพือ่สแกนลายน้ิวมอื 

 ระยะเวลาในการพจิารณาวซี่าของสถานทตูฯ โดยประมาณ 10-15 วนัท าการ 

 หลงัจากทีผู่ส้มคัรไดท้ าการยืน่ขอวซี่ากบัทางศูนยย์ืน่ค ารอ้งขอวซี่าแลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตให้
ผูส้มคัรท าการยมืหนงัสอืเดนิทางจากสถานทตูฯ ในขณะท าการพจิารณาวซี่าไมว่า่กรณีใดๆ กต็าม 
ดงันัน้หากทา่นมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ลม่เพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้บรษิทัทวัร์ 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิหรอืใหข้อ้มลูเทจ็แก่สถานทตูฯ อาจถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชง
เกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม 

 ค่าแปลเอกสารท่ีตอ้งรบัรองไม่รวมอยูใ่นค่าบริการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


