


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 ทาอากาศยานอิสตันบูล	-	สนามบินลิสบอน	-	อนุสาวรียดิสคัฟเวอรี
-	หอคอยเบเล็ง	-	มหาวิหารเจอโร	นิโม

พักที่	OLAIAS
PARK	หรือเทียบเทา

3 ชมแหลมโรกา	-	ซินทรา	-	โบสถแมพระฟาติมา	-	เมืองโกอิมบรา	-
มหาวิทยาลัยโกอิมบรา

พักที่	TRYP
COIMBRA	หรือ
เทียบเทา

4 เมืองปอรโต	-	จัตุรัสกลางเมือง	-	สถานีรถไฟ	São	Bento	-	โบสถ
Sé	de	Porto	-	เมืองซาลามังกา

พักที่	GRAN
CORONA	SOL	หรือ
เทียบเทา

5 เมืองเซอโกเบีย	-	รางสงนําโรมัน	-	Las	Rozas	Village	-	กรุง
มาดริด

พักที่	AXOR	FERIA	
หรือเทียบเทา

6 เมืองโทเลโด	-	มหาวิหารโทเลโด	-	พลาซามายอร	-	รูปป้ันหมีเกาะ
ตนเชอรี่	-	ระบําฟลามิงโก

พักที่	AXOR	FERIA
หรือเทียบเทา

7 พระราชวังหลวง	-	สนามบินBarajas

8 ทาอากาศยานอิสตันบูล	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

8	มี.ค.	61	-	15	มี.ค.	61 ฿49,900 ฿49,900 ฿0 ฿5,500



19.30	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	เคานเตอร	S	ประตู
8	สายการบินเตอรกิชแอรไลน	พบเจาหนาที่	จะคอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน
22.35	น.	ออกเดินทาง	โดยสายการบินเตอรกิช	เทีย่วบินที	่TK	065

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
05.50	น.	เดินทางถึง	สนามบินอิสตันบูล	เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
08.25	น.	ออกเดินทางตอ	โดยสายการบินเตอรกิช	เทีย่วบินที	่TK	1755
10.25	น.	ถึง	สนามบินลิสบอน	ประเทศโปรตุเกส	(Portugal)	(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย	7	ชั่วโมง

และจะเปลี่ยนเป็น	6	ชั่วโมงในวันที่	25	มีนาคม	2561)	ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย	
นําทานบันทึกภาพกับอนุสาวรียดิสคัฟเวอรีส่รางขึน้ในปี	ค.ศ.	1960	เพื่อฉลองการครบ	500	ปี	แหงการ

สิ้นพระชนมของเจาชายเฮนรี่	เดอะเนวิเกเตอร	แวะถายรูปกับหอคอยเบเล็ง	(Belem	Tower)	เดิมสรางไวกลาง
น้ําเพื่อเป็นปอมรักษาการณดูแลการเดินเรือเขาออก	เป็นจุดเริ่มตนของการเดินเรือออกไปสํารวจ	และคนพบ
โลกของ	วาสโก	ดากามา	นักเดินเรือชาวโปรตุเกส	เป็นอีกหน่ึงสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลนที่สวยงาม

นําเขาชม	มหาวิหารเจอโร	นิโม	(Jeronimos	Monastry)	ที่สรางขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก	วาสโกดากามา	ที่
เดินทางสูอินเดียเป็นผลสําเร็จ	ในปี	ค.ศ.1498	จัดเป็นผลงานอันเยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมที่เรียกกันวา
มานูเอลไลน	(Manueline)	ใชเวลากอสรางทั้งสิ้นถึง	70	ปี	จึงแลวเสร็จสมบูรณ	และไดรับการรับรองจากองค
การยูเนสโกวาใหเป็นมรดกโลก	(UNESCO	World	Heritage)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
เขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	OLAIAS	PARK	หรือเทียบเทา



ทาอากาศยานอตาเติรก	ประเทศตุรกี	อยูหางจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง	20
กิโลเมตร

สนามบินลิสบอน	ประเทศโปรตุเกส	(Portugal)	(เวลาทองถิ่นชากวา
ประเทศไทย	6	ชั่วโมง)

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

สรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1960	เพื่อฉลองการครบ	500	ปี	แหงการสิ้นพระชนมของ
เจาชายเฮนรี่	เดอะเนวิเกเตอร

หอคอยเบเล็ง	(Belem	Tower)	เดิมสรางไวกลางน้ําเพื่อเป็นปอมรักษาการณ
ดูแลการเดินเรือเขาออก	เป็นจุดเริ่มตนของการเดินเรือออกไปสํารวจ	และคน
พบโลกของ	วาสโก	ดากามา	นักเดินเรือชาวโปรตุเกส	เป็นอีกหน่ึง
สถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลนที่สวยงาม

มหาวิหารเจอโร	นิโม	(Jeronimos	Monastry)	ที่สรางขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก	วาส
โกดากามา	ที่เดินทางสูอินเดียเป็นผลสําเร็จ	ในปี	ค.ศ.1498	จัดเป็นผลงานอัน
เยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมที่เรียกกันวามานูเอลไลน	(Manueline)	ใช
เวลากอสรางทั้งสิ้นถึง	70	ปี	จึงแลวเสร็จสมบูรณ	และไดรับการรับรองจาก
องคการยูเนสโกวาใหเป็นมรดกโลก	(UNESCO	World	Heritage)

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
	พักที่	OLAIAS	PARK	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันพาทานเดินทางชม	แหลมโรกา	(Capo	Da	Roca)	จุดที่เป็นปลายดานตะวันตกสุดของทวีปยุโรป	ซึ่ง



ทานสามารถซื้อใบประกาศนียบัตร	(Certificate)	เป็นที่ระลึกในการมาเยือน	ณ	ที่แหงน้ี
จากน้ันเดินทางสู	เมืองซินทรา	(Sintra)	อีกหน่ึงเมืองตากอากาศยอดนิยมของนักทองเที่ยว	เป็นที่ตั้งของ

พระราชวังที่สวยงามที่ไดรับการรับรองจากองคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลก	ความรมรื่นของเขตอุทยานเป็น
ที่พักผอนหยอนใจในวันหยุดของชาวเมือง	เป็นอีกเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่คอนขางมีความโดดเดนของแควนแก
รนดลิสบอน	ประเทศโปรตุเกส	ระยะทาง	41	ก.ม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	30	นาที
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	เมืองฟาติมา	(Fatima)	ซึงเป็นอีกเมืองหน่ึงที่มีความสําคัญของคริสตศาสนิกชน
นําทานชม	โบสถแมพระฟาติมา	(The	Lady	of	Fatima	Basilica)	ซึ่งเป็นโบสถโรมันคาทอลิก	กอสรางในปี

1928	–	1953	ชมรูปป้ันพระแมมารี	ที่มีความศักดิส์ิทธิแ์ละเป็นหน่ึงในหลายเสนทางของคริสตศาสนิกชนในการ
แสวงบุญ	ที่มีความเชื่อวาพระแมมารีไดเคยปรากฏตัวใหเด็กนอย	3	คนไดเห็นเป็นครั้งแรกที่แอบหลบภัย
สงครามโลกครั้งที่	1	และไดบอกกับเด็กทั้งสามคนถึงเหตุผลที่พระองคลงมาจากสวรรค	เพื่อใหลูเซีย	ไดบันทึกไว
ถึงคําทํานายและคําสอนของพระแมมารี	ซึ่งเหตุการณตางๆที่ลูเซียไดบันทึกไวก็ลวนเป็นความจริงที่ปรากฏขึน้
มาภายหลัง

จากน้ันเดินทางสูเมืองโกอิมบรา	(Coimbra)	อีกเมืองหน่ึงที่สําคัญของโปรตุเกส	ตั้งอยูบนเนินเขาเหนือแม
น้ํามอนเดโก	(Mondego)	ซึ่งสมัยถูกปกครองโดยอาณาจักรโรมันไดรับการเรียกขานวา	เอมีเนียม	และไดถูกยึด
ครองโดยชาวแขกมัวร	ในปี	ค.ศ.711	และเป็นเมืองที่เชื่อมการคาระหวางชาวคริสตทางเหนือและชาวมุสลิมทาง
ใต	จนในปี	ค.ศ.1064	กษตัริยเฟอรดินัลที่	1	แหงลีออน	ไดรบชนะแขกมัวรและปลดปลอยเมืองโกอิมบรา

นําทานสู	มหาวิทยาลัยโกอิมบรา(Coimbra	University)	อิสระใหทานไดถายรูปกับสถานที่สําคัญภายใน
มหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดแหงหน่ึงของโลก	กอตั้งในปี	ค.ศ.1290	แตก็ถูกเปลี่ยนเป็นพระราชวังหลวง	(Coimbra
Royal	Palace)	โดยกษตัริย	คิงสจอหนที่	3	ในปี	ค.ศ.1537	ซึ่งยังคงศิลปะสไตลบาร็อคที่สวยงาม	ระยะทาง	146
ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	2.15	ชม.

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
เขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	TRYP	COIMBRA	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ชมแหลมโรกา	จุดที่ปลายดานตะวันตกสุดของทวีปยุโรป	วึ่งทานสามารถมา
เยือน	ณ	ที่แหงน้ีจากการเดินทางสูเมือง	ซินทรา	อีกหน่ึงเมืองตากอากาศยอด
นิยมของนักทองเที่ยว

เมืองซินทรา	(Sintra)	อีกหน่ึงเมืองตากอากาศยอดนิยมของนักทองเที่ยว	และ
ยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังที่สวยงาม	ที่ไดรับการรับรองจากองคการยูเนสโก
ใหเป็นมรดกโลกอีกดวย	ความรมรื่นของเขตอุทยานเป็นที่พักผอนหยอนใจใน
วันหยุดของชาวเมือง	แลวไปชมแหลมโรกา	(Capo	Da	Roca)	จุดตะวันตกสุด
ของยุโรป	ทานสามารถซื้อ	Certificate	เป็นที่ระลึกสําหรับการมาเยือน	ณ	ที่
แหงน้ี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

โบสถแมพระฟาติมา	(The	Lady	of	Fatima	Basilica)	ซึ่งเป็นโบสถ
โรมันคาทอลิก	กอสรางในปี	1928	–	1953	ชมรูปป้ันพระแมมารี	ที่มีความ
ศักดิส์ิทธิแ์ละเป็นหน่ึงในหลายเสนทางของคริสตศาสนิกชนในการแสวงบุญ	ที่
มีความเชื่อวาพระแมมารีไดเคยปรากฏตัวใหเด็กนอย	3	คนไดเห็นเป็นครั้ง
แรกที่แอบหลบภัยสงครามโลกครั้งที่	1	และไดบอกกับเด็กทั้งสามคนถึง



ãé

เหตุผลที่พระองคลงมาจากสวรรค	เพื่อใหลูเซีย	ไดบันทึกไวถึงคําทํานายและ
คําสอนของพระแมมารี	ซึ่งเหตุการณตางๆที่ลูเซียไดบันทึกไวก็ลวนเป็นความ
จริงที่ปรากฏขึน้มาภายหลัง

เมืองโกอิมบรา	(Coimbra)	อีกเมืองหน่ึงที่สําคัญของโปรตุเกส	ตั้งอยูบนเนิน
เขาเหนือแมน้ํามอนเดโก	(Mondego)	ซึ่งสมัยถูกปกครองโดยอาณาจักรโรมัน
ไดรับการเรียกขานวา	เอมีเนียม	และไดถูกยึดครองโดยชาวแขกมัวร	ในปี
ค.ศ.711	และเป็นเมืองที่เชื่อมการคาระหวางชาวคริสตทางเหนือและชาว
มุสลิมทางใต	จนในปี	ค.ศ.1064	กษตัริยเฟอรดินัลที่	1	แหงลีออน	ไดรบชนะแข
กมัวรและปลดปลอยเมืองโกอิมบรา

มหาวิทยาลัยโกอิมบรา(Coimbra	University)	ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เกาแก
ที่สุดแหงหน่ึงของโลก	กอตั้งในปี	ค.ศ.1290	แตก็ถูกเปลี่ยนเป็นพระราชวัง
หลวง	(Coimbra	Royal	Palace)	โดยกษตัริย	คิงสจอหนที่	3	ในปี	ค.ศ.1537	ซึ่ง
ยังคงศิลปะสไตลบาร็อคที่สวยงาม

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
	พักที่	TRYP	COIMBRA	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองปอรโต	(Porto)	(ระยะทาง	123	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชม.)	ทาง

เหนือของประเทศโปรตุเกส	เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงถึง	“ไวนปอรโต”	ซึ่งเป็นแหลงไวนชั้นดีของคนที่มีรสนิยมในการ
ดื่มไวน	และเป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับสองและตั้งอยูริมแมน้ําโดรู	และเมืองน้ียังไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดก
โลกโดยยูเนสโก	ในปี	ค.ศ.1996	อีกดวย

นําทานชมเมืองมรดกโลกปอรโต	ชมยาน	จัตุรัสกลางเมือง	Praça	dos	Liberdade	ประกอบดวยอาคาร
สวยงามที่เป็นที่ทําการของธนาคารและโรงแรมและศาลาวาการเมือง	ชมสถานีรถไฟ	São	Bento	ซึ่งภายในมี
การตกแตงดวยกระเบื้องเขียนสีที่มีลวดลายสีน้ําเงิน	ที่เลาเรื่องราวของชาวโปรตุเกส	แวะถายรูปกับโบสถ	Sé
de	Porto	ที่เกาแกที่สุดของเมือง	อายุกวาพันปี	โบสถแหงน้ีเป็นที่จัดงานอภิเษกสมรสของกษตัริย	João	ที่	1	บิดา
ของเจาชายเฮนรี่	ผูบุกเบิกการเดินเรืออันยิ่งใหญของโปรตุเกส	สรางอยูบนเนินที่สามารถมองเห็นทิวทัศนของ
เมือง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

ชวงบาย	
นําทานเดินทางขามพรมแดนสู	เมืองซาลามังกา	(Salamanca)	(ระยะทาง	353	ก.ม.ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ	5.15	ชม.)	ในแควนคาสตีลและเลออน	ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน	(เวลาทองถิ่นชากวา
ประเทศไทย	5	ชั่วโมง	และจะเปลี่ยนเป็น	6	ชั่วโมงในวันที่	29	ตุลาคม	2560)	ตั้งอยูบนที่ราบสูงริมแมน้ําตอรเมส
เป็นเมืองที่มีความสําคัญเน่ืองจากเป็นศูนยกลางของการคาขายในสมัยโรมันเรืองอํานาจ	ปัจจุบันเมืองน้ีไดรับ
ขึน้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก	ในปี	ค.ศ.	1988

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
เขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	GRAN	CORONA	SOL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



ã

é

เมืองปอรโต	(Porto)	ทางเหนือของประเทศโปรตุเกส	เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงถึง
“ไวนปอรโต”	ซึ่งเป็นแหลงไวนชั้นดีของคนที่มีรสนิยมในการดื่มไวน	และเป็น
เมืองที่ใหญเป็นอันดับสองและตั้งอยูริมแมน้ําโดรู	และเมืองน้ียังไดรับการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก	ในปี	ค.ศ.1996	อีกดวย	นําทานชมเมือง
มรดกโลกปอรโต

ชมยานจัตุรัสกลางเมือง	Praça	dos	Liberdade	ประกอบดวยอาคารสวยงามที่
เป็นที่ทําการของธนาคารและโรงแรม	และศาลาวาการเมือง

สถานีรถไฟ	São	Bento	ซึ่งภายในมีการตกแตงดวยกระเบื้องเขียนสีที่มี
ลวดลายสีน้ําเงิน	ที่เลาเรื่องราวของชาวโปรตุเกส	แวะถายรูปกับโบสถ	Sé	de
Porto	ที่เกาแกที่สุดของเมือง	อายุกวาพันปี	โบสถแหงน้ีเป็นที่จัดงานอภิเษก
สมรสของกษตัริย	João	ที่	1	บิดาของเจาชายเฮนรี่	ผูบุกเบิกการเดินเรืออันยิ่ง
ใหญของโปรตุเกส	สรางอยูบนเนินที่สามารถมองเห็นทิวทัศนของเมือง

โบสถ	Sé	de	Porto	ที่เกาแกที่สุดของเมือง	อายุกวาพันปี	โบสถแหงน้ีเป็นที่จัด
งานอภิเษกสมรสของกษตัริย	João	ที่	1	บิดาของเจาชายเฮนรี่	ผูบุกเบิกการ
เดินเรืออันยิ่งใหญของโปรตุเกส	สรางอยูบนเนินที่สามารถมองเห็นทิวทัศน
ของเมือง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

เมืองซาลามังกา	(Salamanca)	ในแควนคาสตีลและเลออน	ทางภาคตะวันตก
ของประเทศสเปน	(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย	5	ชั่วโมง)	ตั้งอยูบน
ที่ราบสูงริมแมน้ําตอรเมส	เป็นเมืองที่มีความสําคัญเน่ืองจากเป็นศูนยกลาง
ของการคาขายในสมัยโรมันเรืองอํานาจ	ปัจจุบันเมืองน้ีไดรับขึน้เป็นมรดกโลก
จากยูเนสโก	ในปี	ค.ศ.	1988

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่	GRAN	CORONA	SOL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	พลาซา	มายอร	(La	Plaza	Mayor)	ศูนยกลางของเมืองที่สรางโดยศิลปะสไตลบาร็อค	ที่เป็น



เอกลักษณของความรํ่ารวยในยุคศตวรรษที่	16	-18	อิสระใหทานไดเดินเลนชมเมืองตามอัธยาศัย
จากน้ันเดินทางสู	เมืองเซอโกเบีย	(Segovia)	(ระยะทาง	170	ก.ม.	ใชเวลาเดินทาง	ประมาณ	2.30	ชม.)

เมืองทองเที่ยวอีกเมืองหน่ึงของสเปน	องคการ	UNESCO	ยังไดขึน้ทะเบียนใหเมืองน้ีเป็นเมืองมรดกโลกในปี
1985

ชม	รางสงน้ําโรมัน	(Acueducto	de	Segovia)	ที่สรางขึน้ตั้งแตศตวรรษที่	1	โดยไมมีการใชกาวหรือวัสดุ
เชื่อมหินแตละกอนแตอยางใด	จึงไดรับการยกยองวาเป็นสิ่งกอสรางทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันที่สําคัญที่สุด
ของสเปน	และยังมีสภาพสมบูรณที่สุดอีกดวย	รางสงน้ําประกอบขึน้จากหินแกรนิตกวา	25,000	กอน	มี
ความยาว	818	เมตร	มีโคง	170	โคง	จุดที่สูงที่สุดสูงถึง	29	เมตร	จุดเริ่มตนของรางสงน้ําน้ี	เริ่มตั้งแตนอกเมือง
แลวลําเลียงสงน้ําเขามาในเมือง	รางสงน้ําแหงน้ีถือไดวาเป็นสัญลักษณของเมืองเซอโกเบีย	และเป็นไฮไลทหลัก
ของเมือง

นําทานเดินเลนในเขตเมืองเกา	ซึ่งเต็มไปดวยสินคานานาชนิดตลอดสองขางทาง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	(หมูหันสเปน)

ชวงบาย	
นําทานสู	Las	Rozas	Village	Outlet	อิสระใหทานไดเดินเลนเลือกซื้อสินคามีกวารอยรานคา	อาทิ	เชน

Amani,	Barbour,	Coach,	Diesel,	Furla,	Onisuka	Tiger,Polo	Ralph	lauren,	Hugo	Boss,	Samsonite,	Camper,
Burbury,	Superdry,	Tag	Heuer,	Bvlgari,	Calvin	Klein	ฯลฯ

จากน้ันนําทานเดินทางสู	กรุงมาดริด	(Madrid)	เมืองหลวงของประเทศสเปน	ตั้งอยูใจกลางแหลมไอบีเรียน
ในระดับความสูง	650	เมตร	เป็นมหานครอันทันสมัยลํ้ายุค	ที่ซึ่งกษตัริยฟิลลิปที่	2	ไดทรงยายที่ประทับจากเมือง
โทเลโดมาที่น่ี	และประกาศใหมาดริดเป็นเมืองหลวงใหม	ยกเวนในชวงประมาณปี	ค.ศ.	1601-1607	เมืองมาดริด
ไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแหงหน่ึงในโลก	และสูงสุดแหงหน่ึงในยุโรป

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
เขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	AXOR	FERIA	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองเซอโกเบีย	(Segovia)	เมืองทองเที่ยวอีกเมืองหน่ึงของสเปน	องคการ
UNESCO	ยังไดขึน้ทะเบียนใหเมืองน้ีเป็นเมืองมรดกโลกในปี	1985

เป็นทางน้ําของเมืองซาโกเวียซึ่งสรางเมื่อกลางศตรวรรษที่1	มีความสูง
ประมาณ28เมตร	และยาวราวๆ14กิโลเมตร	เพื่อนําน้ํามาจากแมน้ํา	Frío	เป็น
ทางน้ําโบราณที่สภาพดีเป็นอันดับตนๆของยุโรป

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	(หมูหันสเปน)

Las	Rozas	Village	Outlet	อิสระใหทานไดเดินเลนเลือกซื้อสินคามีกวารอย
รานคา	อาทิ	เชน	Amani,	Barbour,	Coach,	Diesel,	Furla,	Onisuka	Tiger,Polo
Ralph	lauren,	Hugo	Boss,	Samsonite,	Camper,	Burbury,	Superdry,	Tag
Heuer,	Bvlgari,	Calvin	Klein	ฯลฯ



เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสเปน	กรุงมาดริดเป็นหน่ึง
เมืองใหญในยุโรปที่มีจํานวนของตนไม	และพื้นที่สีเขียวตอประชากร	สูงที่สุด
และถือไดวายังเป็นเมืองสีเขียวอันดับสองของโลก	รองจากโตเกียวอีกดวย	ชาว
มาดริดสวนใหญมักจะใชสวนสาธารณะ	หรือพื้นที่ธรรมชาติตางๆ	ในการเดิน
โดยเฉลี่ยน	15	นาทีตอวัน	ซึ่งตั้งแตปีค.ศ.	1997	อัตราการเพิ่มขึน้ของตนไม
และสวนสาธารณะน้ันเพิ่มขึน้ถึงรอยละ	16	ดวยกัน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่	AXOR	FERIA		หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองโทเลโด	(Toledo)	(ระยะทาง	73	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.15	ชม.)	เมืองแหงน้ี

ตั้งอยูทางภาคกลางของประเทศสเปน	องคการยูเนสโกไดประกาศใหเมืองน้ีเป็นแหลงมรดกโลกอีกดวย	มีทัศนี
ภาพที่สวยงาม	เน่ืองจากมีแมน้ําเทกัส	ไหลผานเมือง

นําทานเขาชม	มหาวิหารแหงโทเลโด	(Toledo	Cathedral)	เน่ืองจากเป็นวิหารที่ใหญเป็นอันดับ	2	ของ
สเปน	รองจากวิหารเมืองเซบีญา	ที่สรางตั้งแตศตวรรษที่	13	ความงดงามอลังการสไตลโกธิก	ภายในมหาวิหาร
มีการตกแตงอยางงดงามวิจิตรดวยไมแกะสลักและภาพสลักหินออน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย	
นําเวลาทานเดินชมเมืองที่สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของสเปน	และมีเวลาใหทานหาซื้อของที่ระลึกในยานกลาง

เมืองเป็นงานฝีมือที่รูจักกันดี	คือดาบและมีดเหล็กกลานอกจากน้ียังมีงานเซรามิคทุกประเภทใหทานไดสะสม
เป็นของประดับบานอีกดวย

จากน้ันนําทานเดินกลับสู	กรุงมาดริด	เพื่อนําทานสู	พลาซา	มายอร	(Plaza	Mayor	of	Madrid)	(ระยะทาง
73	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.15	ชม.)	ใกลเขตปูเอตาเดลซอล	หรือประตูพระอาทิตย	ซึ่งเป็นจตุรัสใจกลาง
เมือง	นับเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน	(กิโลเมตรที่ศูนย)	และยังเป็นศูนยกลางรถไฟใตดินและรถเมลทุก
สาย	นอกจากน้ียังเป็นจุดตัดของถนนสายสําคัญของเมืองที่หนาแนนดวยรานคาและหางสรรพสินคาใหญ
มากมาย

นําทานแวะถายรูปกับ	รูปป้ันหมีเกาะตนเชอรี	่(The	bear	and	the	cherry	tree	in	Madrid)	อันเป็นสัญลักษณ
สําคัญอีกแหงของกรุงแมดริด

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พรอมชมโชวระบําฟลามินโก	อันเราใจ	อาหารพื้นเมือง	(ขาว

ผัดสเปน)
เขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	AXOR	FERIA	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองและเทศบาลแหงหน่ึง	ตั้งอยูทางภาคกลางของประเทศสเปน	โตเลโด
เป็นเมืองหลักของจังหวัดโตเลโดและของแควนคาสตีล-ลามันชา	องคการยู
เนสโกไดประกาศใหเมืองน้ีเป็นแหลงมรดกโลก	เน่ืองจากมีมรดกทาง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอยางมากมายในฐานะหน่ึงในเมืองหลวงของ
จักรวรรดิสเปน	รวมทั้งยังเป็นสถานที่ที่ปรากฏรองรอยวัฒนธรรมของชาว
คริสต	ชาวยิว	และชาวมัวรอยูรวมกันอีกดวย



เป็นเมืองหลวงเกาของอาณาจักรสเปนโบราณ	เมืองโตเรโดเป็นเมืองที่ผสม
ผสานไปดวยกลิ่นอายวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติทั้งสเปน	กรีกโรมัน	ยิว
และก็แขกมัวร	นับวาเป็นเมืองที่มีเสนหนาหลงใหลมากๆ	อีกทั้งองคการ
Unesco	ยังจัดใหเป็นเมืองมรดกโลกอีกดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

จัตุรัสใหญ	และแหลงชุมชนเกากลางกรุงมาดริด	อายุราว	300	กวาปี	ในอดีตที่
แหงน้ีเคยเป็นที่มีการตอสูกันอยางดุเดือดระหวางทหารนโบเลียน	กับ	ชาว
บาน	และที่แหงน้ียังใชสําหรับประกอบพิธีกรรมสําคัญๆ	เชน	ศาลสอบสวนทาง
ศาสนา	ราชาภิเษก	แขงกีฬา	จุดขุมนุมทางการเมือง

รูปป้ันหมีเกาะตนเชอรี่	(The	bear	and	the	cherry	tree	in	Madrid)	อันเป็น
สัญลักษณสําคัญอีกแหงของกรุงมาดริด

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พรอมชมโชวระบําฟลามินโก	อันเราใจ	อาหารพื้นเมือง	(ขาวผัดสเปน)
	พักที่	AXOR	FERIA	หรือเทียบเทา

ฟลามิงโกมีกําเนิดจากนิทานพื้นบานของสเปนใต	แลวพัฒนาเป็นศิลปะที่มีรูป
แบบซับซอน	ทั้งเพลง	ดนตรี	และการเตนรํา	โดยเมื่อแรกอยูในหมูคนยากไร
ในสังคม	ความเป็นมาของระบําฟลามิงโกกลาวกันหลายแบบ	บางวามาจาก
ชาวตารเตสซาน	ที่อพยพมาจากแอฟริกา	เมื่อ	400-600	ปีกอนคริสตกาล	บาง
ก็วาพัฒนามาจากระบํายิปซี	โดยผสมผสานเขากับวัฒนธรรมทองถิ่นของ
สเปนเองโดยเฉพาะในแถบอันดาลูเซีย	แตประการหลังนาจะมีความนาเชื่อถือ
กวา	ในทศวรรษ	1760	ฟลามิงโก	เริ่มเป็นที่รูจักในแถบกาดิซ	เฆเรซ	และเซ
บิญา	และในตนศตวรรษที่	19	ระบําฟลามิงโกก็เขาสูโรงละครและผานไปสู
สถาบันการเตนรํา	ปัจจุบัน	สามารถชมการแสดงระบําฟลามิงโกไดตาม
ภัตตาคารที่มีการแสดงน้ี

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาชม	พระราชวังหลวง	(Royal	Palace)	ซึ่งตั้งอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ําแมนซานาเรส	สวยงาม

โออาอลังการไมแพพระราชวังใดในทวีปยุโรป	พระราชวังหลวงแหงน้ีถูกสรางในปี	ค.ศ.	1738	ดวยหินทั้งหลังใน
สไตลบาโรค	โดยการผสมผสานระหวางศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน	ประกอบดวยหองตางๆกวา	2,830
หอง	ซึ่งนอกจากจะมีการตกแตงอยางงดงามแลว	ยังเป็นคลังเก็บภาพเขียนชิ้นสําคัญที่วาดโดยศิลปินในยุคน้ัน
รวมทั้งสิ่งของมีคาตางๆอาทิ	พัดโบราณ,	นาฬิกา,	หนังสือ,	เครื่องใช,	อาวุธ

จากน้ันนําทานชมอุทยานหลวงที่มีการเปลี่ยนพันธุไมทุกฤดูกาล	ชมอนุสาวรียเซอรแวนเตส	กวีเอกชาว
สเปนที่ตั้งอยูเหนืออนุสาวรียดอนกิโฆเตในสวนสาธารณะ



รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารไทย

ชวงบาย
13.00	น.	นําเดินทางสู	สนามบินบาราจัส	เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี	(Tax	Refund)	และเลือก

ซื้อสินคาจากรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
17.35	น.	เดินทาง	โดยสายการบินเตอรกิช	เทีย่วบินที	่TK	1860

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

พระราชวังหลวง	(Royal	Palace)	ซึ่งตั้งอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ําแมนซานา
เรส	สวยงามโออาอลังการไมแพพระราชวังใดในทวีปยุโรป	พระราชวังหลวง
แหงน้ีถูกสรางในปี	ค.ศ.	1738	ดวยหินทั้งหลังในสไตลบาโรค	โดยการผสม
ผสานระหวางศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน	ประกอบดวยหองตางๆกวา
2,830	หอง	ซึ่งนอกจากจะมีการตกแตงอยางงดงามแลว	ยังเป็นคลังเก็บภาพ
เขียนชิ้นสําคัญที่วาดโดยศิลปินในยุคน้ัน	รวมทั้งสิ่งของมีคาตางๆอาทิ	พัด
โบราณ,	นาฬิกา,	หนังสือ,	เครื่องใช,	อาวุธ	จากน้ันนําทานชมอุทยานหลวงที่มี
การเปลี่ยนพันธุไมทุกฤดูกาล	ชมอนุสาวรียเซอรแวนเตส	กวีเอกชาวสเปนที่ตั้ง
อยูเหนืออนุสาวรียดอนกิโฆเตในสวนสาธารณะ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารไทย

ตั้งอยูที่กรุงมาดริด	ประเทศสเปน	เปิดใหบริการมาตั้งแตปี	พ.ศ.	2471	รองรับ
การเป็นประตูสําคัญในการเขาออกประเทศของสเปนและภูมิภาคยุโรป
นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลักของไอบีเรีย,	แอรนอสทรัม	และแอรยูโร
ปา

00.05	น.	ถึง	สนามบินอิสตันบูล	เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
01.55	น.	ออกเดินทางตอ	โดยสายการบินเตอรกิช	เทีย่วบินที	่TK	068
14.50	น.	คณะเดินทางกลับถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานอตาเติรก	ประเทศตุรกี	อยูหางจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง	20
กิโลเมตร

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมือง	ไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
5.	เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว
6.	เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได	ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

1.	ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	ภายใน	36	ชั่วโมงหลังการจอง	โดยโอนเขาบัญชี	ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงิน
มัดจําแลวเทาน้ัน
2.	ทางบริษทัขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ	20	วันกอนการเดินทางหากทานไมผานการอนุมัติวีซา	หรือ	ยกเลิกการเดิน

ทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ชั้นประหยัด	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความประสงคอยู
ตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7.	คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล	(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที)่

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ	1,000,000	บาท	
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่นไขกรมธรรม)
8.	มัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง	(ไมรวมคาทิป)

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ํา

หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	30	ก.ก.และมากกวา	1	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย
จากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน
3.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีทีส่ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4.	คาบริการยกกระเป าในโรงแรม	ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5.	คาธรรมเนียมวีซาเชงเกน	(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น	เป็นจํานวนเงินโดย

ประมาณ	3,000	บาท)
6.	คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่,	พนักงานขับรถ	(15	ยูโร)
7.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย	(โดยมาตรฐาน	3	ยูโร	ตอคน	ตอวัน	:	8	x	3	=	24	ยูโร	)
8.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	

เบี้ยประกันเริ่มตน	341	บาท	[ระยะเวลา	4-6	วัน]



เบี้ยประกันเริ่มตน	395	บาท	[ระยะเวลา	7-10	วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุตัง้แตแรกเกิด	ถึง	85	ปี	**

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1.	การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต	มิใชบริษทัทัวร	การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการ

พิจารณา	ของสถานทูตงายขึน้
2.	กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง	ชวงระหวางยื่นวีซา	หรือ	กอนเดินทางกับทางบริษทั	ทานตองแจงใหทางบ

ริษทัฯ	ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน	ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนาน
และอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได
3.	สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ	จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตน

พํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน
4.	หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ	หากนับแลวตํ่ ากวา	6	เดือน

ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม	และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา	ใหกับทางบริษทั
ดวย	เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเป็นประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา	และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง	ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ ากวา	3	หนา
5.	ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก	หากมีการสูญหาย	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทาง

น้ันๆ	และพาสปอรต	ถือเป็นหนังสือของทางราชการ	ตองไมมีรอยฉีกขาด	หรือ	การขีดเขียน	หรือ	แตงเติมใดๆ	ในเลม
สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง	ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา	ภายใน	3

วันนับจากวันจอง	หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร	และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน	ทั้งแบบหมูคณะและยื่น

รายบุคคล	(แสดงตน)	ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน	(สเปน)	ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ	15	วัน
ทําการ
***	ยื่นวีซาแสดงตนทีศู่นยยื่นวีซา	BLS	International***
เอกสารกรุณาเตรียม	2	ชุด	ยกเวน	เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง	1	ชุด
และสําเนา	1	ชุด	ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต	
และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา	ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต	เพราะสถานทูตมีการเปลีย่นแปลงกฎและเอกสาร
การยื่นอยูเรื่อย	ๆ**
1.	หนังสือเดินทางประเทศไทย	(Thailand	Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซา

อยางนอย	2	หนา	อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทางกลับ	และหนังสือเดินทางจะตองไม
ชํารุด	(หนังสือเดินทางเลมเกา	กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)
***ในกรณีทีถ่ือพาสปอรต	สัญชาติไทย	แตพํานักอยูตางประเทศ,	ทํางานอยูตางประเทศ	หรือนักเรียน
นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ	กรุณาแจงเจาหนาทีข่องทางบริษทัใหทราบทันที	เพราะการยื่นขอวีซาจะ
มีเงื่อนไข	และ	ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิม่เติม	และ	บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซา
ในประเทศไทยได	ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางทีถ่ือพาสปอรตตางชาติดวย***
2.	รูปถาย	รูปถายสีหนาตรงขนาด	1.5	x	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	(พื้นหลังขาวเทาน้ัน	ถายไมเกิน	6	เดือนหามสวม

แวนตาหรือเครื่องประดับ	ไมใสคอนแทคเลนส	รูปไมเลอะหมึก)
3.	หลักฐานการเงิน	กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง

3.1	กรณีผูเดินทาง	ออกคาใชจายเอง	สําเนาสมุดเงินฝาก	ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป	สวนตัวของผูเดิน
ทาง	ถายสําเนา	ยอนหลัง	6	เดือน	รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี	โดยการ	ฝากหรือถอน	กอน	แลวคอย
ปรับยอดเงินในบัญชี	อัพเดทไมเกิน	30	วัน	กอนวันยื่นวีซา	และบัญชีตองมีครบทุกเดือน	ในกรณีทีมี่ไมครบ	6
เดือน	ใหขอเป็น	STATEMENT	พรอมทําจดหมายชี้แจง	
3.2	กรณีเปลีย่นบัญชีเป็นเลมใหม	ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม	(ทั้งเลมเกา	–เลมใหม)
3.3	หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร	BANK	CERTIFICATE	ตองสะกดชื่อ-สกุล	ใหตรงตามหนาพาสปอรต
ออกมาไมเกิน	1	เดือน	ตองเป็นบัญชีเดียวกันกับบัญชีออมทรัพยในขอ	3.1
3.4	กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง	
3.4.1	ตองทํา	BANK	GUARANTEE	ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน	ฉบับภาษาอังกฤษ	โดยระบุชื่อเจาของบัญชี
(บุคคลที่ออกคาใชจาย)	ตองสะกดชื่อ	–	สกุล	ใหตรงตามหนาพาสปอรต	และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายให	(ผู
เดินทาง)	ตองสะกดชื่อ	–	สกุล	ใหตรงตามหนาพาสปอรต	กรุณายื่นขอจาก	ธนาคารลวงหนา	โดยใชเวลาดําเนินงาน
ประมาณ	3	วัน	และใชยื่นไดไมเกิน	30	วัน	หลังจากธนาคารออกให	
3.4.2	ถายสําเนาสมุดบัญชี	หรือ	Statement	ยอนหลัง	6	เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย	และตองเป็นบัญชีเดียวกัน



กับที่ออก	BANK	GUARANTEE
3.4.3	ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายที่มีการชี้แจงความสัมพันธอีกหน่ึงฉบับ	(Sponsor	Letter)
3.4.4	ตองใชสูติบัตรเทาน้ัน	ในกรณีเป็น	พอ	แม	ลูก	เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางผูออกคาใชจายใหและผูเดิน
ทาง	ไมวาจะอายุเทาไหรก็ตาม	หรือใชทะเบียนสมรสในกรณีสามี-ภรรยา	ที่แตงงานจดทะเบียน	
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ	บัญชีฝากประจํา	บัญชีกระแสรายวัน	บัญชีสหกรณออมทรัพย

พันธบัตร	ตราสารหน้ี	กองทุน	และสลากออมสิน**
4.	หลักฐานการทํางาน	

-	เจาของกิจการ	หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	อายุไมเกิน	3
เดือน	หรือ	สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
-	กิจการไมจดทะเบียน	จดหมายชี้แจงการทํางาน	พรอมเอกสารประกอบ	เชน	รูปถายราน	สัญญาเชาที่	โฉนดที่ดิน
เป็นตน
-	เป็นพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางาน	จากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริ่มทํางาน	
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”
แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
นักเรียนหรือนักศึกษา	ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู	
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”
แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
5.	เอกสารสวนตัว

-	สําเนาทะเบียนบาน
-	บัตรประชาชน
-	สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปีและในกรณีออกคาใชจายใหพอ	แม	หรือ	พอ	แม	ออกคาใชจายให)
-	ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)
-	ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล	(ถามีการเปลี่ยน)	
6.	กรณีเด็กอายุไมถึง	20	ปีบริบูรณ	ทัง้ทีเ่ดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา	มารดา	และไมไดเดินทาง

ไปตางประเทศพรอมบิดา	มารดา
-	หากเด็กเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา	ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศกับบิดาและมารดา	ตองระบุชื่อ-นามสกุลของทั้งบิดา	มารดาที่เดินทางกับเด็กดวย	จากอําเภอตนสังกัด
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา
-	หากเด็กเดินทางไปกับบิดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยมารดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรต
มารดามาดวย
-	หากเด็กเดินทางกับมารดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามา
ดวย
-	หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา	ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดิน
ทางไปตางประเทศกับใคร	มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก	จากอําเภอตนสังกัด	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา
-	กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผูมี
อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
-	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปี	บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา	พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่
สถานทูตดวย	ทั้งสองทาน	(เฉพาะคิวเดี่ยวเทาน้ัน)
7.	ทานไมจําเป็นตองเซ็น	รับรองสําเนาถูกตอง	ใหทานเซ็นเฉพาะ	แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานัน้
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เติมไดทุกเวลา	หากทางสถานทูตแจงขอเพิม่

เติม

หมายเหตุ	
การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น	ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตัวกลาง

และคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาเชงเกนประเทศสเปน	(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น
เป็นจํานวนเงินโดยประมาณ	3,000	บาท	)
**	โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม	**
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้งมิฉะน้ันทา

งบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น



หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใช
จายที่เกิดขึน้
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	นัง่รถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและ

เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเป็นสําคัญ
รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย	,	ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองที่เขาพักเชน	กรณีที่เมืองน้ัน

มีการจัดงาน	TRADE	FAIR	ฯลฯไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน	และ	โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะ
สม

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง
2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม

ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย
3.	น่ังที่	Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน

กําหนด	เชน	ตองเป็นผูที่มีรางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา	เชน
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย	และ
อํานาจในการใหที่น่ัง	Longleg	ขึน้อยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน	ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	,หองคู

(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชั้น
กัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึ่งถาเขาพัก	3	ทาน	อาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับ
เสริม	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก
2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

1.	แจงยกเลิก	45	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง		คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกภายใน	30-44	วันกอนเดินทาง		เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกภายใน	16-29	วันกอนเดินทาง		เก็บคาใชจาย	ทานละ	20,000	บาท
4.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง		ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(30ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม
ในการมัดจําตัว๋	และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ
7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ

มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง	เชน	คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา	/	คามัดจําตัว๋เครื่อง
บิน	หรือคาตัว๋เครื่องบิน	(กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว)	/	คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ		ไมคืนคาทัวร

ทัง้หมด		
9.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุผล



ใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


