
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

มกรำคม - มิถุนำยน 2566 
( กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า) 

วันที่1       ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์S ของสาย การบินเตอร์กิช 

แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวก 
23.00 น. ออกเดินทางสู่งอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบินท่ี TK069 
 

วันที่2        ลิสบอน – อัลโคบำซำ – ออบิโดส – ซินตร้ำ  – แหลมโรก้ำ - ช้อปปิ้ง Avenida da 
Liberdade 

05.15 น. เดินทางถึงประเทศตุรกี ให้ท่านแวะพักเปล่ียนเครื่อง  
07.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส โดยเท่ียวบินท่ี TK1035 
10.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร

เรียบร้อยแล้ว  น าท่านเดินทางสู่ “เมืองอัลโคบาซา” (ALCOBACA) เมืองทางตอนกลางของประเทศโปรตุเกส ต้ังอยู่ใน
จังหว ัด อ ูเอสเต้ ม ีประชากรอาศัยไม่ถึง 
60,000 คน น าท่านแวะเก็บภาพกับอาราม
ซานต้ามาเรียSanta Maria Monastery จาก
ภายนอก ศาสน์สถานท่ีถูกสร้างขึ้นโดย อฟอง
โซ ่ เฮนร ิค เพ ื ่อร  าลึกถึงชัยชนะที ่แย่งชิง
ดินแดนได้จากชาวมัวร์เมื่อปี ค.ศ.1147 ถูก
ขนานนามว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกสไตล์  
ซิสเตอร์เชี่ยนโกธิค ซึ่งเป็นหนึ่งในวิหารสไตล์
โกธิคที ่สวยงามที ่สุดแห่งหนึ ่งของประเทศ
โปรตุเกส นอกจากนี้ อารามซานต้ามาเรียยังได้รับการรับรองเป็นมรดกโลก โดยยูเนสโก้ เมื่อปี ค.ศ.1989  และยังเป็น
หนึ่งในเจ็ดส่ิงมหัศจรรย์ของประเทศโปรตุเกสอีกด้วย  

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองออบิโดส” (OBIDOS)  เมืองป้อมปราการโบราณ ซึ่งมีประชากรอยู่เพียงหมื่นกว่าคนในปัจจุบัน 
ชื ่อเมืองตั ้งมาจากภาษาละตินโบราณ ซึ่ง
แปลว่า ป้อมปราการอันแข็งแกร่ง ก่อตั้งขึ้น
โดนอาณาจ ักรโรม ัน  และย ึดครองโดย
แขกมัวร์เมื่อช่วงศตวรรษท่ี 7 และอีก 400 ปี
ถัดมาได้ถูกยึดครองโดย อฟองโซ่ เฮนริค 
กษัตริย์องค์แรกแห่งโปรตุเกส มีเวลาให้ท่าน
เดินชมบริเวณเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์ความ
ด้ังเดิมไว้ตั้งแต่รุ่นโบราณ ราวกับว่าวันเวลาจะ
หยุดนิ่งอยู่ที่ต้นยุคกลางเมื่อครั้งที่กษัตริย์เด
นิสได้ส่งมอบเมืองออบิโดสนี้ให้แก่แม่นางอิซาเบลแห่งอาณาจักรอารากอน เป็นของขวัญวันอภิเษกสมรส 

 เมื่อ ค.ศ. 1282 ป้อมปราการและปราสาทออบิโดสถูกขนานนามเป็นหนึ่งในเจ็ดส่ิงมหัศจรรย์ของประเทศโปรตุเกส น า
ท่านเดินทางสู่ “เมืองซินตร้า” (SINTRA)เป็นที่ตั้งของพระราชวังที่สวยงามที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้
เป็นมรดกโลก เดินเล่นชมตัวเมืองเก่าตั้งแต่
สมัยศตวรรษที่ 11 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
“แหลมโรก ้า” (Cabo da Roca) อ ันเป็น
แหลมที่ตั้งอยู่ปลายสุดทางทิศตะวันตกของ
ทวีปยุโรปต้ังอยู่ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก 
ท่านสามารถซื้อ “Certificate” เป็นที่ระลึก
ส าหรับการมาเยือน ณ ที ่แห่งนี้  น าท่าน
อ ิ ส ร ะ ช ้ อ ป ป ิ ้ ง ย ่ า นถ นน  Avenida da 
Liberdade เป็นถนนสายช้อปปิ ้งที ่สร ้าง
ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เป็นถนนที่เชื่อม
จากเขตเมืองเก่าผ่าใจกลางเมืองไปสุดทางท่ีจัตุรัสมาร์  เกส เดอ ปอมบาล ท่ีมีอนุสาวรีย์ของมาร์เกส เดอปอมบาล ยืน
โดดเด่นเป็นสง่าอยู่บนเสาสูง อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าชื่อดังมากมาย อาทิ LOUIS VUITTON, GUCCI, LOEWE, 
YSL,ETC. หรือจะเลือกซื้อของฝากของท่ีระลึกท่ีวางขายเรียงรายบนถนนช้อปป้ิงแห่งนี้ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก   
พักที่ :     Holiday Inn Lisbon, an IHG Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

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


 

วันที่3        ลิสบอน – หอคอย เบเล็ม – มหำวิหำรเจอโร นิโม – อิโวร่ำ – คำเซเรส 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
 น าท่านชม “กรุงลิสบอน” (LISBON) เมืองหลวงของโปรตุเกส ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้าเตโย “Tejo” ลิสบอนเป็น

เมืองที่มีประวัติยาวนานกว่า 800 ปี ผ่านชม PONTE 25 ABRIL “สะพาน 25 เมษายน” สะพานแขวนที่ยาวที่สุดใน
ยุโรป เข้าสู่กรุงลิสบอน ชมตัวเมืองลิสบอน
จากบนยอดเขาอันเป็นที่ตั ้งของอนุสาวร ีย์ 
Cristo Rai (National Sanctuary of Christ 
the King) คล้ายกันกับที่เมืองริโอ เดอ จาเน
โร ประเทศบราซิล น าท่านชม “อนุสาวรีย์
ดิสคัฟเวอรี่” สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1960 เพื่อ
ฉลองการครบ 500 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์
ของเจ้าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์ แวะเก็บ
ภาพกับหอคอย เบเล็ม (Belem Tower) เดิม
สร้างไว้กลางน ้าเพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแล
การเดินเรือเข้าออก เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือออกไปส ารวจและค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา นักเดินเรือชาว
โปรตุเกส จากนั้นชมภายนอก “มหาวิหารเจอโร นิโม” (Jeronimos Monastery) ท่ีสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ “วาส
โกดากามา” ท่ีเดินทางสู่อินเดียเป็นผลส าเร็จ ในปี ค.ศ.1498 และได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ว่าให้เป็นมรดก
โลก 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองอิโวร่า” (Evora) ตั้งอยู่ทางตอนกลางของโปรตุเกสและเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโก 

เนื่องจากตัวเมืองเก่าได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่าง
ดีมีก าแพงเมืองยุคกลาง และมีสิ ่งก่อสร้าง
จ านวนมากซึ ่งม ีอายุย ้อนไปได้ถ ึงยุคทาง
ประวัติศาสตร์หลายยุคมีโบสถ์สมัยศตวรรษท่ี 
13 วังมากมาย และวัดโรมันสมัยศตวรรษท่ี 1 
นอกจากนี้ยีงมี “วิหารแห่งกระดูกแห่งเมืองอี
โวร่า” (Chapel of Bones) วิหารกระดูกแห่ง
นี ้ถูกสร้างขึ ้นในศตวรรษที ่ 15 โดยพระใน
นิกายฟรังซิสกัน จากนั้นน าท่านออกเดินทาง
สู่ “เมืองคาเซเรส” Caceres 



 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก   
พักที่ :   Barcelo Caceres V Centenario หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

 

วันที่4         คำเซเรส – โทเลโด้ – ชมปูเอร์ตำ เด บิซำกรำ – ชมมหำวิหำรโทเลโด้ – มำดริด 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 

น าท่านชม “เมืองคาเซเรส” Cáceres เมืองหลวงของจังหวัดคาเซเรส และยังเป็นเมืองท่ีมีอาณาเขตกว้างขวางท่ีสุดใน
ประเทศสเปน น าท่านเที่ยวชม เขตเมืองเก่า
ของเมืองคาเซเรส ที่ได้รับการประกาศเป็น
มรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1986 เมืองนี้ถูกก่อต้ัง
ขึ ้นครั ้งแรกเมื ่อ 25 ปีก่อนคริสต์กาลโดย
กองทัพชาวโรมันที่ขยายอาณานิคมเข้ามาถึง
ดินแดนคาตาเนียในอดีต จากนั้นน าท่านออก
เดินทางสู่ “เมืองโทเลโด้” Toledo น าท่าน
ชม ประตูเมือง “ปูเอร์ตา เด บิซากรา” เป็น
หนึ่งในประตูเมืองที่มีความส าคัญที่สุดของ
เมืองโตเลโด้ ประเทศสเปน ตั ้งอยู่ทางทิศ
เหนือของย่านเมืองเก่า  ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 10 สร้างด้วยหินท่ีแข็งแรงได้สัดส่วน โค้งเป็นรูปเกือกม้า และค่อยๆ
ลดหล่ัน ได้รูปสวยงาม ทุกๆ แห่งของเมืองโตเลโด้ ท่าน จะได้ช่ืนชมกับความแตกต่างของสถาปัตยกรรมแบบอารบิค , 
มูเดฆาร์, กอธิค และเรอเนสซองส์ น าคณะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเก่าท่านจะประทับใจกับความงดงามซึ่งเปรียบเสมือน
กับพิพิธภัณฑ์ที ่มีชีวิต พร้อมชมสัญลักษณ์ของเมือง “ป้อมอัลกาซาร์”  ผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัย
คริสต์ศตวรรษท่ี 16 ซึ่งต้ังอยู่บนส่วนท่ีสูงท่ีสุดของเมืองนี้มีช่ือเสียงในคริสต์ศตวรรษท่ี 19 และ 20 ในฐานะสถาบันวิชา
ทหารแห่งหนึ่ง เมื่อสงครามกลางเมืองสเปนระเบิดขึ้นในปี ค.ศ. 1936 กองทหารในป้อมนี้ถูกล้อมโดยกองก าลังของ
ฝ่ายนิยมสาธารณรัฐ 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

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


 

บ่าย น าท่านชม “มหาวิหารแห่งโทเลโด้” สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อันทรงคุณค่าคู่บ้านคู่เมือง ซึ่งใช้เป็นที่ประทับขององค์
สังฆราชแห่งสเปน  ใช้เวลาก่อสร้าง 270 ปี 
จึงเสร็จสมบูรณ์ สร้างขึ้นในสไตล์โกธิกท่ีถือว่า
ยิ ่งใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ ่งของโลก 
เดิมชาวมุสลิมใช้เป็นสุเหร่า ต่อมาได้ก่อสร้าง
รูปทรงแบบโกธิคในปี ค.ศ. 1226 และเพิ่ม
ศิลปะแบบเมดูฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิค 
จนเสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปีถัดมา ภายในมี
การตกแต่งอย่างงดงามด้วยไม้แกะสลักและ
ภาพสลักหินอ่อน มีงานศิลปะล ้าค่าช้ินหนึ่งท่ี
ท าด้วยทองค า เพชร พลอย และเงิน รวม 5,600 กว่าชิ้น มีน ้าหนักมากถึง 200 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังเป็นสถานท่ี
สะสมภาพเขียนของจิตรกรมีชื่อเสียงของโลกหลายท่าน เช่น เอล เกรโก , โกย่า และ เบลาสเกซ จากนั้น จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ “เมืองมาดริด” 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :  Occidental Madrid Nord หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่5        มำดริด – พระรำชวังหลวง – พลำซ่ำมำยอร์ – สนำมฟุตบอลซำนเตียโก้เบอร์นำบิล 
          ชมระบ ำฟลำมิงโก้   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 

น าทุกท่านชม “กร ุงแมดริด” (MADRID) 
เมืองหลวงของประเทศสเปน  ตั้งอยู่ใจกลาง
แหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร 
เป็นมหานครอันทันสมัยล ้ายุค ที่ซึ่งกษัตริย์
ฟิลลิปที ่ 2 ได้ทรงย้ายที ่ประทับจากเมือง
โทเลโดมาไว้ที่นี่และประกาศให้มาดริดเป็น
เมืองหลวงใหม่ยกเว้นช่วงปี ค.ศ. 1601 - 
1607 เมื ่อพระเจ้าฟิลลิปที ่ 3 ได้ย้ายไปท่ี
เมืองบายโดลิด มาดริดได้ชื ่อว่าเป็นเมือง
หลวงท่ีสวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก  น าท่านเข้าชม “พระราชวังหลวง(Royal Palace) (ขอสงวนสิทธิ์ในการงดการเข้าชม



 

ภายในพระราชวังหลวง ในกรณี มีการจัดงานพิธีต่างๆ ซึ่งอาจเข้าชมไม่ได้ หรือปรับโปรแกรมไปเข้าพระราชวังอื่น
แทน) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น ้าแมนซานาเรส มีความสวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังอื่นๆในทวีปยุโรป 
พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1738 ด้วยหินทั้งหลังในสไตล์บาร็อคโดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบ
ฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่างๆ กว่า 2,830 ห้อง และ ยังเป็นท่ีเก็บภาพเขียนช้ินส าคัญ ท่ีวาดโดยศิลปิน
ในยุคนั้น   

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านเข้าสู่ “พลาซ่า มายอร์” (Plaza Mayor) ใกล้เขตปูเอต้าเดลซอล หรือประตูพระอาทิตย์ จัตุรัสใจกลาง

เมือง นอกจากจะเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปนแล้ว (กิโลเมตรท่ีศูนย์) ยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดิน และรถเมล์ทุก
สาย และยังเป็นจุดตัดของถนนสาส าคัญของ
เมืองที ่หนาแน่นด้วยร้านค้ามากมาย และ
ห้างสรรพสินค้า น าท่านเข้าสู่ “ย่านปูเอต้า
เดลซอล” หรือประตูพระอาทิตย์ จัตุรัสใจ
กลา ง เมื อ ง เ ด ิ น ชมความสวย ง ามของ
สถาปัตยกรรมแบบสเปนและสัมผัสวิถีชีวิต
ชาวเมืองน าท่านแวะถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์
หมีกับต้นมาโดรนา” อันเป็นสัญลักษณ์ของ
เมือง น าท่านชมด้านหน้า “สนามฟุตบอล
ซานเตียโก้เบอร์นาบิล” Estadio Santiago 
Bernabéu ของทีมราชันชุดขาว “รีลมาดริด” ซึ่งเป็นสนามฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก  มีนักเตะท่ีมีช่ือเสียงเล่นอยู่
มากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้ามากมายอาทิเช่น ผ้าพันคอ, หมวก, เส้ือฟุตบอล, ลูกฟุตบอล, แก้วน ้า, มาส
คอตของทีม ฯลฯ ซึ่งเป็นสินค้าของแท้จากสโมสรรีลแมดริดไว้เป็นท่ีระลึก 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารพิเศษ!!!ชม “ระบ าฟลามิงโก้” Flamingo Dance การแสดงประจ าชาติ
ของประเทศสเปน มีต้นก าเนิดจากนิทานพื้นบ้านของสเปนใต้ แล้วมีการพัฒนาน ามาเป็นศิลปะที่มี
รูปแบบซับซ้อน ทั้งจังหวะดนตรีและการเต้นร า 

พักที่ :   Occidental Madrid Nord  หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
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วันที่6        มำดริด – เซโกเบีย – สะพำนส่งน ้ำโรมัน  – ซำรำโกซ่ำ   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเซโกเบีย” Segovia  เป็นเมืองท่ีอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของแมดริด ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985 โดยยูเนสโก เมืองเซโกเบียเป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ น าทุก
ท่านชม “สะพานส่งน ้าโรมัน” Acueducto de Segovia ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 โดยไม่มีการใช้กาวหรือวัสดุ
เช่ือมหินแต่ละก้อนแต่อย่างใด จึงได้รับการยก
ย่องว่าเป็นสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรมโดยชาว
โรมันที่ส าคัญที่สุดของสเปน และยังมีสภาพ
สมบูรณ์ที ่สุดอีกด้วย รางส่งน ้าประกอบขึ้น
จากหินแกรนิตกว่า 25,000 ก้อน มีความยาว 
818 เมตร มีโค้ง 170 โค้ง จุดที่สูงที่สุดสูงถึง 
29 เมตร จุดเริ่มต้นของรางส่งน ้านี้ เริ่มตั้งแต่
นอกเมือง แล้วล าเลียงส่งน ้าเข้ามาในเมือง 
รางส่งน ้าแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของ
เมืองเซโกเบีย และเป็นไฮไลท์หลักของเมือง 
น าท่านชมเขตเมืองเก่าของเซโกเบียมีลักษณะเป็นซอกซอยเล็กๆ บางซอยถนนปูด้วยหินก้อนใหญ่ๆ ให้ความรู้สึก
เหมือนหลุดเข้าไปในยุคโบราณ ในตัวเมืองมีโบสถ์ มีพิพิธภัณฑ์ท่ีน่าสนใจ มีท้ังสถาปัตยกรรมแบบโรมัน ยิว คริสต์ น า
ท่านชม(ภายนอก) มหาวิหารซานตามาเรียแห่งเซโกเบีย (Catedral de Santa María) มหาวิหารแห่งนี้เป็นมหาวิหาร
สไตล์โกธิคแห่งสุดท้ายท่ีสร้างขึ้นในสเปน (สร้างขึ้นในปี 1768)  



 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซาราโกซ่า” 

Zaragoza ซ ึ ่ ง เป ็นเม ืองหลวงในอดีตของ 
อ าณาจ ั ก รอ ารากอน  ต ั ้ ง อ ย ู ่ ท า งภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสเปนริมฝ่ัง
แม่น ้าเอโบร ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับ
ธรรมชาติของภูมิประเทศอันหลากหลายและ
งดงามแปลกตาของภูมิภาคสเปนตอนกลาง 
เมืองซาราโกซ่าได้รับการเสนอช่ือให้เป็นเมือง
แห่งวัฒนธรรม (City of Culture) ของทวีปยุโรป 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :  Hotel Zentral Ave หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่7        ซำรำโกซ่ำ – วิหำรแม่พระแห่งเสำศักดิ์สิทธิ์ – บำร์เซโลน่ำ 
                  สนำมฟุตบอลคัมป์นู – ถนนลำรัมบรำ   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
  น าท่านชม “มหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักด์ิสิทธิ์” หรือท่ีรู้จักในนาม “ซานตา มาเรีย เดอร์ฟิลลาร์” ตามต านานสมัย

แรกเริ ่มของพระศาสนจักรกล่าวไว้ว่า อัคร
สาวกยาคอบหร ือเซนต ์ เจมส ์   ในระยะ
เริ ่มแรกนั้นการเผยแพร่พระธรรมของท่าน
ไม่ได้เกิดผลมากมายนัก จนกระทั่งท่านเห็น
พระแม่มารีมาปรากฎเพื่อชักชวนท่านไปยัง
กรุงเยรูซาเล็ม ในนิมิตนั้นพระนางปรากฎอยู่
บนเสาท่ีถูกแบกมาโดยหมู่เทพ และเช่ือกันว่า
เป็นเสาศักดิ์สิทธิ์ต้นเดียวกันกับเสาในซาราโก
ซ่า ต่อมาคริสต์ศาสนิกชนนิยมมากราบไหว้
ขอพรจากพระแม่มาร ีให ้หายจากอาการ
เจ็บป่วยเป็นจ านวนมาก น าท่านชม “จัตุรัส PLAZA DEL PILAR” สถานที่ส าหรับการเดินชมเมือง โบสถ์ วิหาร ซึ่ง
จัตุรัสแห่งนี้เป็นจัตุรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปด้วย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองบาร์เซโลน่า”  
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เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางแวะถ่ายรูปด้านหน้าของ “สนามฟุตบอลคัมป์นู” Camp Nou สนามฟุตบอลสโมสร “ทีมเจ้าบุญ

ทุ่มบาร์เซโลน่า” หรือคุ้นเคยในอีกชื่อว่า “บาร์ซ่า” สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาเป็นผู้ชนะเลิศในถ้วยยุโรปและสเปน
อย่างมากมาย เป็นสโมสรสเปนที่ประสบความส าเร็จและมีความยิ่งใหญ่ระดับโลก ซึ่งมีอดีตนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียง
ระดับโลกมากมาย อาทิเช่น เมสซี ่,หลุยส์ 
ซัวเรซ ฯลฯ น าท่านเดินทางสู่ถนนช้อปปิ้ง
สายใหญ่ของบาร์เซโลนา “ถนนลารัมบลา” 
Larambla ย่านท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของบาร์เซโล
นาแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นที่ชื ่นชอบของคน
ทุกวัยถนนสายเล็กๆที่มีความ  ยาวเพียง1.2 
กิโลเมตรแต่มีส ีส ันเสน่ห ์น่าประทับใจท้ัง
กลางวันและกลางคืนอิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิง 
ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าและ
เ ส ื ้ อ ผ ้ า แ บ ร น ด ์ เ น มท ั ้ ง  H&M, ZARA, 
BENETON, TOPSHOP หรือจะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นน าซึ่งมีร้านตั้งอยู่ตลอดแนวถนน “Passeig de gracia” 
ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าอาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอื่นๆ อีก  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :  Fira Congress หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
  

วันที่8        บำร์เซโลน่ำ - เข้ำชมวิหำรซำกรำด้ำ แฟมิเลีย - ช้อปปิ้ง La Roca Village – เดินทำง
กลับ  

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
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น าท่านแวะบันทึกภาพกับ “มหาวิหารซากราด้า แฟมิเลียร์” (Sagrada Familia) พร้อมน าท่านเข้าชมด้านใน(ขอสงวน
สิทธิ์ในการงดการเข้าชมภายในมหาวิหาร ในกรณี มีการจัดงานพิธีต่างๆ ซึ่งอาจเข้าชมไม่ได้ หรือปรับโปรแกรมไปเข้า
วิหารโทเลโด้แทน) สัญลักษณ์แห่งส่ิงศักด์ิสิทธิ์
ที ่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้าง
อย่างสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 
เป็นผลงานชั ้นยอดที ่แสดงถึงอัจฉริยภาพ
ของ อันโตนี เกาดี้ สถาปนิกผู้เลื ่องชื่อ มหา
วิหารแห่งนี้ จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ La 
Roca Village น าท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์
เนมชั้นน 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 ได้เวลาพอสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

17.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี TK1856 
22.30 น. เดินทางถึงอิสตันบูล (แวะพักเปล่ียนเครื่อง) 
 

วันที่9        กรุงเทพฯ 

01.45 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี TK068 
15.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 

 
 

***หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย 
เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู ้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี ้การตัดสินใจ  จะ ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ*** 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

อัตรำค่ำบริกำร  
ก าหนดการเดินทาง       ผู้ใหญ่ 

    พักห้องละ 2 ท่าน 
     เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
      พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

   เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
   พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

(เสริมเตียง) 

      พักเด่ียว 

17 – 25 ม.ค. 66 79,900 79,900 79,900     14,000 
24ม.ค.-01ก.พ. 66 79,900 79,900 79,900     14,000 
07 – 15 ก.พ. 66 79,900 79,900 79,900     14,000 
21ก.พ.-01มี.ค. 66 79,900 79,900 79,900     14,000 
07 – 15 มี.ค. 66 79,900 79,900 79,900     14,000 
14 – 22 มี.ค. 66 79,900 79,900 79,900     14,000 
21 – 29 มี.ค. 66 79,900 79,900 79,900     14,000 
18 – 26 เม.ย. 66 79,900 79,900 79,900     14,000 
29เม.ย.-07พ.ค. 66 83,900 83,900 83,900     14,000 
09 – 17 พ.ค. 66 79,900 79,900 79,900     14,000 
03 – 11 มิ.ย. 66 83,900 83,900 83,900     14,000 
13 – 21 มิ.ย. 66 79,900 79,900 79,900     14,000 

* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจ านวนผู้เดินทางครบ 20 ท่านเท่านั้น * 
** ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ ** 



 

 
 
 
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ค่าต๋ัวเครื่องบินช้ันประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ลิสบอน// บาร์เซโลน่า-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง) 

2. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 
12 ช.ม./วัน  

3. โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อัน
เป็นผลท่ีท าให้ต้องมีการปรับเปล่ียนย้ายเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  

5. ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้
เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ป ท่านต้องซื้อประกันเด่ียวเพิ่ม 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  

2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (900 บาท) 

3. ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน / (14 ยูโร) 

4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ

พิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริการยื่นวีซ่า ท่านละ 7,000 บาท 

5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

6. ค่าผกผันของภาษีน ้ามันท่ีทางสายการบินแจ้งเปล่ียนแปลงกะทันหัน 
 

เงื่อนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 50,000 บาท เมื่อจอง พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และ

ค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนัน้จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 



 

2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และ
ออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน 
และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมด
หักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 
 

หมำยเหตุ 
1. บริษัทฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถย่ืนวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้อง
เดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยดูแล และอ านวยความ
สะดวก  

3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก าหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามท่ีสถานทูตต้องการ เพราะจะมี
ผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

4. กรณีวีซ่ำที่ท่ำนยื่นไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆท้ังส้ินแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าต๋ัวเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งต๋ัวเป็นเอกสารท่ีส าคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนท่ี
เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ าต๋ัวตามจริงเท่านั้น 



 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจ าห้องใน 2 คืน
แรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันท่ีเข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้
ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเข้าใจ 

5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100% 

6. ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองต๋ัวเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ 
เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารอง
ยานพาหนะ 
 
 
 
 

เงื่อนไขกำรยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายท้ังหมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจ าท่ีต้อง 
การันตีท่ีนั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและ

ไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริการท้ังหมด 100 % 
 

เอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรยื่นวีซ่ำ (ต้องมำโชว์ตัวที่สถำนทูตพร้อมสแกนนิ้วมือทุกท่ำน) 
 หนังสือเดินทำง (ตัวจริง) ที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า  

 รูปถ่ำยสี ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำนั้น ขนำด 1.5 x 2 นิ้ว จ ำนวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้ม
เห็นฟัน ข้ึนอยู่กับประเทศท่ีจะเดินทาง  

 หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด  
*** กรณีค้ำขำย  : หลักฐานทางการค้า เช่น ส ำเนำใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำท่ีมีชื่อผู้เดินทาง หรือ
ส าเนาใบเสียภาษีร้านค้า (ภพ.20) อายุย้อนหลังไม่เกนิ 3 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงำนและผู้ถือหุ้น : หนังสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวันเร่ิมงาน พร้อม
สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 



 

 *** กรณีข้ำรำชกำร: หนังสือรับรองจากต้นสังกัด (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวันเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษำ: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู่ 
อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 หนังสือแสดงกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้ำ (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สามารถ
แนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการย่ืนได้) ( สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน ) 

 หนังสือรับรองจำกธนำคำร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่องจากประเทศในยุโรปเข้าร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดชื่อให้ตรง
กับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ท่ีท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วันท าการ) 
โดยต้องท าแยกกัน ระบุตามชื่อผู้เดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่สำมำรถถ่ำยเอกสำรได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดำ/มำรดำ/บุตร, สำมี/ภรรยำ และญำติ (สำมำรถรับรองค่ำใช้จ่ำยให้กันได้) *** 

 กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ ์ หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางท้ังสองคน ต้อง
มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา  & มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและวัน
เดินทาง (ตัวจริง) 

 ส ำเนำบัตรประชำชน   / ส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ 1 ชุด / ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี) 

 ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำทะเบียนหย่ำ / ส ำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ำย) / ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่ำงละ 1 ชุด (ถ้ำมี) 
*** กรณีที่สถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ กรุณำเตรียมเอกสำรตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภำษณ์ด้วย *** 
***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอย่ำงอื่นเพิ่มเติม ตำมดุลพินิจของสถำนทูต อย่ำงกะทันหัน จึงขอควำมกรุณำเตรียมเอกสำรเพิ่มเติม

ให้ครบถ้วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพื่อควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุมัติ ออกวีซ่ำส ำหรับสถำนทูต ***   

 กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

 หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก  และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

 กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ 
 ของท่ำน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  
 ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุ

เท่ำนั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 



 

 
 
 
 


