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บินด้วยสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) : ขึ้นเครื่องสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 
TK 069 BKK(สวุรรณภมิู) – IST(อีสตนับูล) 23.05 – 05.15 

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

TK 1856 
BCN (บาเซโลน่า) – IST(อีสตนับูล) 

 
19.10 – 23.35  
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TK 068 IST(อีสตนับูล) – BKK(สวุรรณภมิู) 01.45 – 15.20 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 30  ก.ก. (ไม่เกิน 2ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

**เวลาบินอาจจะมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อยขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 
 

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

TURKISH AIRLINE โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการ
เชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

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

 
DAY 2 สนามบินอิสตนับูล – กรงุลิสบอน (โปรตุเกส) – อลัโคบาซา – อารามซานต้ามาเรีย – โอบิ

โดส – ซินตร้า – แหลมโรก้า - ช้อปป้ิง AVENIDA DA LIBERDADE                        (–/L/D) 
05.15  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ อิสตนับูล เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี (เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง) 
07.10 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE 

เทีย่วบนิที ่TK 1755 ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบรกิาร ** 
10.05 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานกรงุลิสบอน ประเทศโปรตุเกส หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และ

ตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ เปลีย่นการเดนิทางเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ  
 น าท่านเดนิทางสู ่“เมืองอลัโคบาซา” (ALCOBACA) เมอืงทางตอนกลางของ ประเทศโปรตุเกส ตัง้อยู่ใน

จงัหวดั อูเอสเตม้ปีระชากรอาศยัไม่ถงึ 60,000 คน น าท่านแวะเกบ็ภาพจากภายนอก กบั อารามซานตา้มา
เรยี SANTA MARIA MONASTERY ศาสน์สถานทีถู่กสรา้งขึน้โดย อฟองโซ่ เฮนรคิ เพือ่ราลกึถงึชยัชนะที่
แยง่ชงิดนิแดนไดจ้ากชาวมวัรเ์มื่อปีค.ศ.1147 ถูกขนานนามว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกสไตลซ์สิเตอรเ์ชีย่น
โกธคิ ซึง่เป็นหน่ึงในวหิารสไตลโ์กธคิทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งของประเทศโปรตุเกส นอกจากนี้อารามซานตา้
มาเรยียงัไดร้บัการรบัรองเป็นมรดกโลก โดยยเูนสโกเ้มื่อปีค.ศ.1989  และยงัเป็นหนึ่งในเจด็สิง่มหศัจรรย์
ของประเทศโปรตุเกสอกีดว้ย 
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เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 

น าท่านเดนิทางสู่ “เมืองโอบิโดส” (OBIDOS) เมอืงป้อมปราการโบราณซึ่งมปีระชากรอยู่เพยีงหมื่นกว่าคน
ในปัจจุบัน ชื่อเมืองตัง้มาจากภาษาละตินโบราณ ซึ่งแปลว่ า ป้อมปราการอันแข็งแกร่งก่อตัง้ขึ้นโดย
อาณาจกัรโรมนั และยดึครองโดยแขกมวัรเ์มื่อช่วงศตวรรษที่ 7 และอกี 400 ปีถดัมาไดถู้กยดึครองโดย  
อฟองโซ่ เฮนรคิ กษตัรยิ์องค์แรกแห่งโปรตุเกส มเีวลาให้ท่านเดนิชมบรเิวณเมอืงเก่าที่ยงัคงอนุรกัษ์ความ
ดัง้เดมิไวต้ัง้แต่รุ่นโบราณ ราวกบัว่าวนัเวลาจะหยุดนิ่งอยู่ทีต่้นยุคกลางเมื่อครัง้ทีก่ษตัรยิเ์ดนิสไดส้่งมอบเมอืง
ออบโิดสนี้ใหแ้ก่แม่นางอซิาเบลแห่งอาณาจกัรอารากอน เป็นของขวญัวนัอภเิษกสมรสเมื่อ ค.ศ.2821 ป้อม
ปราการและปราสาทโอบโิดสถูกขนานนามเป็นหนึ่งในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องประเทศโปรตุเกส 
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จากนัน้เดินทางสู่ เมืองซินตรา (SINTRA)  ซินตราเป็นหนึ่งในเขตเทศบาลที่ร ่ารวยและแพงที่สุดใน
โปรตุเกสและคาบสมุทรไอบเีรยีโดยรวมเป็นทีต่ ัง้ของชุมชนชาวต่างชาตทิีใ่หญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งตามแนวชายฝัง่
รเิวยีร่าของโปรตุเกสและได้รบัการจดัอนัดบัให้เป็นหนึ่งในชุมชนที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง สถานที่อาศยัใน
โปรตุเกส 

 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ “แหลมโรก้า” (CABO DA ROCA) อันเป็นแหลม ที่ตัง้อยู่ปลายสุดทางทิศ
ตะวนัตกของทวปียุโรปตัง้อยู่ตดิกบัมหาสมุทรแอตแลนตกิ ท่านสามารถซื้อ  “CERTIFICATE” เป็นที่ระลกึ
ส าหรบัการมาเยอืน ณ ทีแ่ห่งนี้ 

 
น าท่านอิสระช้อปป้ิงย่านถนน AVENIDA DA LIBERDADE เป็นถนนสายช้อปป้ิงที่สร้างในช่วงปลาย
ศตวรรษที1่9 เป็นถนนทีเ่ชื่อมจากเขตเมอืงเก่าผาใจกลางเมอืงไปสุดทางที่จตัุรสัมารเ์กส เดอปอมบาล ที่มี
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อนุสาวรยี์ของมาร์เกส เดอปอมบาล ยนืโดดเด่นเป็นสง่าอยู่บนเสาสูง อสิระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสนิค้าชื่อดงั
มากมาย อาทิLOUIS VUITTON, GUCCI, LOEWE, YSL,ETC. หรือจะเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกที่
วางขายเรยีงรายบนถนนชอ้ปป้ิงแห่งนี้ 

 
ค า่        บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารท้องถ่ิน 
พกัท่ี        HOLIDAY INN HOTEL , LISBON ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 
DAY 3 กรงุลิสบอน – หอคอยเบเลม็ – มหาวิหารเจอโรมิโน – อีโวร่า – วิหารแห่งกระดกูแห่ง

เมืองอีโวร่า – กาเซเรส                   (B/L/D) 
เช้า        บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าท่านชม “กรงุลิสบอน” (LISBON) เมอืงหลวงของโปรตุเกส ตวัเมอืงตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าเตโย “TEJO” กรุง
ลสิบอนเป็นเมอืงทีป่ระวตัยิาวนานกว่า 800 ปีผ่านชม PONTE 25 ABRIL “สะพาน 25 เมษายน” สะพาน
แขวนทีย่าวทีสุ่ดในยุโรปเขา้สูก่รุงลสิบอน ชมตวัเมอืงลสิบอนจากบนยอดเขาอนัเป็นทีต่ ัง้ขออนุสาวรยี์ 
CRISTO  RAI  (NATIONAL  SANCTUARY  OF  CHRISTTHE KING คลา้ยกนักบัทีเ่มอืงรโิอ เดอ จาเน
โร ประเทศบราซลิ) 
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น าท่านชม “อนุสาวรยี์ดสิคฟัเวอรี่” สร้างขึ้นในปีค.ศ.1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์
ของเจา้ชายเฮนรี่ เดอะเนวเิกเตอร์ แวะเกบ็ภาพกบั หอคอย เบเลม็ (BELEM TOWER) เดมิสรา้งไวก้ลาง
น ้าเพื่อเป็นป้อมรกัษาการณ์ดูแลการเดนิเรอืเขา้ออก เป็นจุดเริ่มต้นของการเดนิเรอืออกไปส ารวจและคน้พบ
โลกของวาสโก ดากามา นกัเดนิเรอืชาวโปรตุเกส  

 
จากนัน้ชมภายนอก “มหาวิหารเจอโร นิโม” (JERONIMOS MONASTERY) ทีส่รา้งขึน้เพื่อเป็นเกยีรตแิก่ 
“วาสโกดากามา” ทีเ่ดนิทางสู่อนิเดยีเป็นผลส าเรจ็ ในปี ค.ศ.1498 และไดร้บัการรบัรองจากองคก์ารยูเนสโก
วา้ใหเ้ป็นมรดกโลก 
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เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารท้องถ่ิน 

น าท่านออกเดนิทางสู่ “เมืองอิโวร่า” (EVORA) ตัง้อยู่ทางตอนกลางของโปรตุเกสและเป็นแหล่งมรดกโลก
ของยเูนสโก เนื่องจากตวัเมอืงเก่าไดร้บัการอนุรกัษ์ไวอ้ย่างดมีกี าแพงเมอืงยุคกลาง และมสีิง่ก่อสรา้งจ านวน
มากซึง่มอีายุยอ้นไปไดถ้งึยุคทางประวตัศิาสตรห์ลายยุคมโีบสถส์มยัศตวรรษที่ 13 วงัมากมายและวดัโรมนั
สมยัศตวรรษ ที ่1 นอกจากนี้น าท่านเขา้สู ่“วิหารแห่งกระดกูแห่งเมืองอีโวร่า” (CHAPEL OF BONES) 
วหิารกระดกูแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที1่5 โดยพระในนิกายฟรงัซสิกนั  
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จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ “เมืองกาเซเรส” CACERES 

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

น าท่านชม “เมืองกาเซเรส” CÁCERES เมอืงหลวงของจงัหวดักาเซเรส และยงัเป็นเมอืงที่มอีาณาเขต
กว้างขวางที่ประเทศสเปน น าท่านเที่ยวชม เขตเมอืงเก่าของเมอืงคาเซเรส ที่ได้รบัการประกาศเป็นมรดก
โลกเมื่อปี ค.ศ.1986 เมอืงนี้ถูกก่อตัง้ขึน้ครัง้แรกเมื่อ 25 ปีก่อนครสิตก์าลโดยกองทพัชาวโรมนัทีข่ยายอาณา
นิคมเขา้มาถงึดนิแดนคาตาเนียในอดตีจากนัน้  
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น าท่านออกเดนิทางสู่ “เมืองโตเลโด” TOLEDO น าท่านชม ประตูเมอืง “ปูเอรต์า เด บิซากรา” เป็นหนึ่ง
ในประตูเมอืงที่มคีวามส าคญัที่สุดของเมอืงโตเลโดประเทศสเปน ตัง้อยู่ทางทศิเหนือของย่านเมอืงเก่า ซึ่ง
สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 10 สร้างด้วยหนิที่แขง็แรงได้สดัส่วน โค้งเป็นรูปเกอืกม้า และค่อยๆลดหลัน่ ได้รูป
สวยงาม ทุกๆ แห่งของเมอืงโตเลโดท่าน จะได้ชื่นชมกับความแตกต่างของสถาปัตยกรรมแบบอารบคิ, มู
เดฆาร์, กอธิค และเรอเนสซองส์ น าคณะเดินทางเข้าสู่ตัวเมอืงเก่าท่านจะประทบัใจกับความงดงามซึ่ง
เปรยีบเสมอืนกบัพพิธิภณัฑท์ีม่ชีวีติ 
พรอ้มชมสญัลกัษณ์ของเมอืง “ป้อมอลักาซาร”์  ผลงานของสถาปนิกระดบัสุดยอดในสมยัครสิต์ศตวรรษที่16 
ซึ่งตัง้อยู่บนส่วนทีสู่งทีสุ่ดของเมอืงนี้มชีื่อเสยีงในครสิตศ์ตวรรษที1่9 และ 20 ในฐานะสถาบนัวชิาทหารแห่ง
หนึ่ง เมื่อสงครามกลางเมอืงสเปนระเบดิขึน้ในปีค.ศ. 1936 กองทหารในป้อมนี้ถูกลอ้มโดยกองก าลงัของฝ่าย
นิยมสาธารณรฐั 
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เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 

น าท่าน ชม “มหาวิหารแห่งโตเลโด” สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อันทรงคุณค่าคู่บ้านคู่เมือง ซึ่งใช้เป็นที่
ประทบัขององค์สงัฆราชแห่งสเปน ใช้เวลาก่อสร้าง 270 ปีจึงเสร็จสมบูรณ์สร้างขึ้นในสไตล์โกธิคที่ถอืว่า
ยิง่ใหญ่ และสวยงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก เดมิชาวมุสลมิใชเ้ป็นสุเหร่าต่อมาได ้ก่อสรา้งรปูทรงแบบโกธคิใน
ปี ค.ศ.1226 และเพิ่มศิลปะแบบเมดูฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสคิ จนเสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปีถดัมา 
ภายในมกีารตกแต่งอย่างงดงามด้วยไม้แกะสลกัและภาพสลกัหนิอ่อน มงีานศลิปะล ้าค่าชิ้นหนึ่งที่ท าด้วย
ทองค า เพชร พลอย และเงนิ รวม 5,600 กว่าชิ้น มนี ้าหนักมากถงึ 200 กโิลกรมั นอกจากนี้ยงัเป็นสถานที่
สะสมภาพเขยีนของจติรกรมชีื่อเสยีงของโลกหลายท่าน เช่น เอล เกรโก, โกยา่ และ เบลาสเกซ   
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จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่“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 “กรุงมาดริด”(MADRID) เมอืงหลวงของประเทศสเปน ตัง้อยู่ใจกลางแหลมไอบีเรยีน ใน
ระดบัความสงู 650 เมตร เป็นมหานครอนัทนัสมยัล ้ายุค ทีซ่ึง่กษตัรยิฟิ์ลลปิที ่2ไดท้รงยา้ยทีป่ระทบัจากเมอืง 
โตเลโดมาไว้ที่นี่และประกาศให้มาดรดิเป็น เมอืงหลวงใหม่ยกเว้นช่วงปี ค.ศ. 1601 - 1607 เมื่อพระเจ้า      
ฟิลลปิที่ 3 ได้ย้ายไปที่เมอืง บายโดลดิ มาดรดิได้ชื่อว่าเป็นเมอืงหลวงที ่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก น าท่าน
เขา้ชม “พระราชวงัหลวง(ROYAL PALACE) (ขอสงวน สทิธิใ์นการงดการเขา้ชมภายในพระราชวงัหลวง 
ในกรณีมกีารจดังานพธิีต่าง ๆ ซึ่งอาจ เขา้ชมไม่ไดห้รอืปรบัโปรแกรมไปเขา้ พระราชวงัอื่นแทน) ซึ่งตัง้อยู่
บนเนินเขารมิฝัง่แม่น ้าแมนซานาเรส มคีวามสวยงามโอ่อ่าอลงัการไม่แพ้พระราชวงัอื่น ๆในทวปี ยุโรป 
พระราชวงัหลวงแห่งนี้ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1738 ด้วยหนิทัง้หลงัในสไตล์บารอ็คโดยการผสมผสานระหว่ าง
ศลิปะแบบฝรัง่เศสและอติาเลยีน ประกอบดว้ยหอ้งต่าง ๆ กว่า 2,830 หอ้ง และ ยงัเป็นทีเ่กบ็ภาพเขยีนชิ้น
ส าคญั ทีว่าดโดยศลิปินในยุคนัน้ 
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เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารท้องถ่ิน 

จากนัน้น าท่านเขา้สู่ “พลาซ่า มายอร”์ (PLAZA MAYOR) ใกลเ้ขตปูเอต้าเดลซอล หรอืประตูพระอาทติย์ 
จตัุรสัใจกลเมอืงนอกจากจะเป็นจุดนับกโิลเมตรแรกของสเปนแลว้ (กโิลเมตรทีศู่นย)์ ยงัเป็นศูนยก์ลางรถไฟ
ใตด้นิ และรถเมลท์ุกสาย และยงัเป็นจุดตดัของถนนสายส าคญัของเมอืงทีห่นาแน่นดว้ยรา้นคา้มากมาย และ
หา้งสรรพสนิคา้  
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น าท่านเข้าสู่ “ย่านปูเอต้าเดลซอล” หรอืประตูพระอาทิตย์ จตัุรสัใจกลางเมอืงเดินชมความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมแบบสเปนและสมัผสัวถิชีวีติชาวเมอืงน าท่านแวะถ่ายรูปกบั “อนุสาวรยี์หมกีบัต้นมาโดรนา” 
อนัเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง 
น าท่านชมดา้นหน้า “สนามฟตุบอลซานเตียโก้เบอรน์าบิล” (ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU) ของ
ทมีราชนัชุดขาว “รลีมาดรดิ” ซึ่งเป็นสนามฟุตบอลทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลกมนีักเตะทีม่ชีื่อเสยีงเล่นอยู่มากมาย 
ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้ามากมายอาทิเช่น ผ้าพนัคอ , หมวก,เสื้อฟุตบอลของแท้จากสโมสรรีล 
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  เซโกเบีย – 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 ทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษ
ที่1 โดยไม่มกีารใช้กาวหรอืวสัดุเชื่อมหนิแต่ละก้อนแต่อย่างใด จงึได้รบัการยกย่องว่าเป็นสิ่่งก่อสร้างทาง
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วศิวกรรมโดยชาวโรมนัทีส่ าคญัทีสุ่ดของสเปน และยงัมสีภาพสมบูรณ์ทีสุ่ดอกีดว้ย รางสง่น ้าประกอบขึ้นจาก
หนิแกรนิตกว่า 25,000 ก้อน มคีวามยาว 818 เมตร มโีคง้170 โคง้ จุดทีสู่งทีสุ่ดสูงถงึ 29 เมตร จุดเริม่ต้น
ของรางส่งน ้านี้ เริม่ตัง้แต่นอกเมอืง แลว้ล าเลยีงส่งน ้าเขา้มาในเมอืงรางส่งน ้าแห่งนี้ถอืไดว้่าเป็นสญัลกัษณ์
ของเมอืงเซโกเบยี และเป็นไฮไลทห์ลกัของเมอืงน าท่านชมเขตเมอืงเก่าของเซโกเบยีมลีกัษณะเป็นซอกซอย
เล็กๆ บางซอยถนนปูด้วยหนิก้อนใหญ่ๆ ให้ความรู้สกึเหมอืนหลุดเขา้ไปในยุคโบราณ ในตวัเมอืงมโีบสถ์    
มพีพิธิภณัฑท์ีน่่าสนใจ มทีัง้สถาปัตยกรรมแบบโรมนั ยวิ ครสิต ์ 
น าท่านชม (ภายนอก) มหาวหิารซานตามาเรยีแห่งเซโกเบยี (CATEDRAL DE SANTA MARÍA) มหาวหิาร
แห่งนี้เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิแห่งสุดทา้ยทีส่รา้งขึน้ในสเปน (สรา้งขึน้ในปี1768)   

 
เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารท้องถ่ิน 

น าท่านออกเดนิทางสู่ “เมืองซาราโกซ่า”ZARAGOZA ซึ่งเป็นเมอืงหลวงในอดตีของอาณาจกัรอารากอน 
ตัง้อยู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศสเปน รมิฝัง่แม่น ้าเอโบร ระหว่างทางท่านจะได้สมัผสักับ
ธรรมชาตขิองภูมปิระเทศอนัหลากหลายและงดงามแปลกตาของภูมภิาคสเปนตอนกลาง เมอืงซาราโกซ่า
ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นเมอืงแห่งวฒันธรรม (CITY OF CULTURE) ของทวปียุโรป 
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ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 
พกัท่ี        EURO STAR BOSTON HOTEL , ZARAGOZA ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   
 

DAY 7 วิหารแม่พระแห่งเสาศกัด์ิสิทธ์ิ – จตุรสั PLAZA DEL PILAR – เมืองบารเ์ซโลน่า – สนาม
ฟตุบอลคมัป์นู –ถนนลารมับลา                                                                         (B/L/–) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม “มหาวิหารแม่พระแห่งเสาศกัด์ิสิทธ์ิ” หรอืทีรู่จ้กัในนาม “ซานตา มาเรีย เดอรฟิ์ลลาร”์ ตาม
ต านานสมยัแรกเริม่ของพระศาสนจกัรกล่าวไวว้่า อคัรสาวกยาคอบหรอืเซนต์เจมส์ ในระยะเริม่แรกนัน้การ
เผยแพร่พระธรรมของท่านไม่ได้เกิดผลมากมายนัก จนกระทัง่ท่านเหน็พระแม่มารมีาปรากฎเพื่อชกัชวน
ท่านไปยงักรุงเยรูซาเลม็ ในนิมตินัน้พระนางปรากฎอยู่บนเสาทีถู่กแบกมาโดยหมู่เทพ และเชื่อกันว่าเป็นเสา
ศกัดิส์ทิธิต์้นเดยีวกนักบัเสาในซาราโกซ่า ต่อมาครสิต์ศาสนิกชนนิยมมากราบไหว้ขอพรจากพระแม่มารใีห้
หายจากอาการเจบ็ป่วยเป็นจ านวนมาก  
น าท่านชม “จตัุรสัPLAZA DEL PILAR” สถานที่ส าหรบัการเดนิชมเมอืง โบสถ์วหิาร ซึ่งจตัุรสัแห่งนี้เป็น
จตัุรสัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในยุโรปดว้ย น าท่านออกเดนิทางสู ่“เมืองบารเ์ซโลน่า” 
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เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารท้องถ่ิน 

น าท่านออกเดนิทางแวะถ่ายรูปด้านหน้าของ “สนามฟุตบอลคมัป์นู” CAMP NOU สนามฟุตบอลสโมสร
“ทมีเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลน่า” หรอืคุ้นเคยในอกีชื่อว่า “บาร์ซ่า” สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาเป็นผู้ชนะเลศิใน
ถ้วยยุโรปและสเปนอย่างมากมาย เป็นสโมสรสเปนที่ประสบความส าเรจ็และมคีวามยิง่ใหญ่ระดบัโลก ซึ่งมี
อดตีนกัฟุตบอลทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลกมากมาย อาทเิช่น เมสซี่,หลุยส ์ซวัเรซ ฯลฯ 
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 น าท่านเดนิทางสู่ถนนช้อปป้ิงสายใหญ่ของบาร์เซโลน่า “ถนนลารมับลา”LARAMBLA ย่านที่มชีื่อเสยีง
ที่สุดของบาร์เซโลน่าแหล่งท่องเที่ยวอนัเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวยัถนนสายเลก็ ๆที่มคีวามยาวเพยีง 1.2 
กิโลเมตรแต่มสีสีนัเสน่ห์น่าประทบัใจทัง้กลางวนัและกลางคนือิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิง ตามอธัยาศยั ท่าน
สามารถเลือกซื้อสินค้าและเสื้อผ้าแบรนด์เนมทัง้ H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะช้อปป้ิง
สินค้าแบรนด์เนมชัน้น าซึ่งมีร้านตัง้อยู่ตลอดแนวถนน “PASSEIG DE GRACIA” ท่านสามารถเลือกซื้อ
สนิคา้อาทLิOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI,LOEWE และอื่น ๆ อกี    

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

DAY 8            มหาวิหารซากราดา แฟมิเลีย – ช้อปป้ิง LA ROCA VILLAGE – สนามบินบารเ์ซโลน่า          
           (B/–/–)  

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านแวะบนัทกึภาพกบั “มหาวิหารซากราดา แฟมิเลีย” (SAGRADA FAMILIA) พรอ้มน าท่านเขา้ชม

ดา้นใน (ขอสงวนสทิธิใ์นการงดการเขา้ชมภายในมหาวหิาร ในกรณี มกีารจดังานพธิตี่าง ๆ ซึ่งอาจเข้าชม
ไม่ได้หรือปรับโปรแกรมไปเข้าวิหารโตเลโดแทน) สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิส์ ิทธิท์ี่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร 
ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตัง้แต่ปีค.ศ. 1882 เป็นผลงานชัน้ยอดที่แสดงถงึอจัฉรยิภาพของ 
อนัโตน ีเกาดี ้สถาปนิกผูเ้ลื่องชื่อ มหาวหิารแห่งนี้ 

 
เท่ียง  อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 
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จากนั ้นน าทุกท่านเดินทางสู่  LA ROCA VILLAGE น าท่านช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมชัน้น ามากมาย 
อ าทิARMANI , 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 ไดเ้วลาพอสมควรนาท่านออกเดนิทางสู ่สนามบนิ 

 
 ค า่  อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 

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 กรงุอิสตนับูล ประเทศตุรกี (เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง) 
 

DAY 9  สนามบินอิสตนับูล – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) (มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่องบิน) 
01.45  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE 

เทีย่วบนิที ่TK 068  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 10 ชัว่โมง ** 
15.20 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
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** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ)  

กรณุาสอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจอง

ทวัรท์ัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดไฟลทบิ์น 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(อายุไม่เกิน 12 ปี) 
ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(อายุไม่เกิน 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 ยูโร (EURO) ต่อ 
ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่าน
สามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 

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

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

สนามบนิ และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด 
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เทีย่วหนึ่ง  กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ่้ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่

ตามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิอนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้ง

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

ชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม)ต่อท่าน(ตามเงือ่นไขของสายการบนิ)  

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

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

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

- ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

- ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

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

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

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

- ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
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- ค่าวซี่าเชงเกน้แบบท่องเทีย่ว + ประกนัการเดนิทาง + ค่าบรกิารยื่นวซี่า (5,500 บาท) 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 1 วนัหลงัจากวนั

จอง ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิ

ทนัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่าน

จ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีที่มีควิรอ (Waiting List) ก็จะให้สทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั 

เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

- ช าระส่วนท่ีเหลือทัง้หมด 30 วนัก่อนเดินทาง 

- กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 21 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆใน

กรณีทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง  

ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วนั 

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

โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

- หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์

ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูตปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายห้ามเขา้

ออกประเทศฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วนั ก่อนออก

เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดสว่นหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

ส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
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- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

-  

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นต้องมขีึ้นต ่า อย่างน้อย 15 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดินทาง หรอื เลื่อนการเดินทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

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

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่

กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดินทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจดัเตรียม

ล่วงหน้า กรณีมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 
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- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเที่ยว

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

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดิน

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทั

จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร  

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ่้ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่ งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณา
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ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดินทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 

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

สงวนสทิธิใ์นการเลือกที่นัง่บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 



 

โปรแกรมทวัรย์โุรป HOLA SPAIN PORTUGAL (TK) 9วนั 6คนื - รหสัทวัร ์EU5423494 

1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจบุนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านไมน้่อยกว่า 6 เดอืน และมหีน้าว่าง 
ไมต่ ่ากว่า 2 หน้า 

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

3. หลกัฐานการท างาน/การเรียน 

• กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการบรษิทั / รา้นคา้:  
หนังสอืรบัรองบรษิัทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรบัรอง (มอีายุไม่เกิน 3 เดอืน) / ใบจดทะเบียน
พาณิชยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

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

• กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ: หนงัสอืรบัรองการท างานจากหน่วยงาน  
• กรณีเกษยีณอายุราชการ: ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ หรอื จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกบัการ

เกษยีณอาย ุ
• กรณีประกอบธุรกจิไมจ่ดทะเบยีน: จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกบัหน้าทีก่ารงาน 
• กรณีเป็นนกัเรยีน นกัศกึษา: จดหมายรบัรองการเรยีน ภาษาองักฤษ  

 
(จดหมายรบัรองการท างาน / การเรยีน ตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัยืน่วซี่า จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษเท่านัน้และตอ้งสะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) 
 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทตูรบัพจิารณา สมุดบญัชีประเภทออมทรพัย ์เท่านัน้   

 
เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (สเปน) 
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• หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (BANK CERTIFICATE) ฉบบัจริง ระบุชื่อเจา้ของบญัชใีห้
ครบถ้วน (สะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) มีอายุไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัที่
ยืน่วซี่า  
• หลกัฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 3 เดอืน อพัเดทเป็นวนัทีล่่าสุด

ไมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัทีน่ดัยืน่วซี่า  
ส าเนาจากสมุดบญัช ีย้อนหลงั 3 เดอืน อพัเดทเป็นวนัทีล่่าสุดไม่เกิน 30 วนั สามารถใช้แทน 
BANK STATEMENT ได้ในกรณีที่สมุดบญัชดีงักล่าวมกีารเคลื่อนไหวบญัชอีย่างต่อเนื่องไม่มี
การกระโดดขา้มเดอืน และในทุกหน้าทีม่รีายการเดนิบญัชขีองผูส้มคัร ตอ้งมกีารระบุหมายเลข
สมุดหรอืหมายเลขบญัช ีหากไมม่ไีมส่ามารถใชย้ืน่ได้ 
***หลกัฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นสมุดบญัชีเล่มเดียวกนัเท่านัน้*** 

5. ส าเนาสลปิ เงนิเดอืนยอ้นหลงั 3 เดอืน (ถา้ม)ี 
6. ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน 
7. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 
8. ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ - เปลีย่นนามสกุล (ถา้ม)ี 
9. ส าเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุต ่ากว่า 20 ปีบรบิรูณ์) 
 
เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเป็นเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปีและไม่ได้เดินทางพร้อม บิดาและมารดา 

• เดก็เดินทางกบับุคคลอ่ืน บดิาและมารดาตอ้งท าหนงัสอืแสดงความยนิยอมซึ่งออกใหโ้ดยทีว่่า
การเขตหรอือ าเภอเท่านัน้ และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัใคร มคีวามสมัพนัธ์อย่างไร
กบัเดก็ 

• เดก็เดินทางกบับิดา มารดาต้องท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึ่งออกใหโ้ดยที่ว่าการเขตหรอื
อ าเภอเท่านัน้ และใหร้ะบุว่า มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบับดิา (ระบุชื่อบดิา)  

• เดก็เดินทางกบัมารดา บดิาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึ่งออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอื
อ าเภอเท่านัน้ และใหร้ะบุว่า บดิายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัมารดา (ระบุชื่อมารดา) 

 
กรณีรบัรองการเงินให้บุคคลในครอบครวั (เกี่ยวขอ้งทางสายเลอืดเท่านัน้ บิดามารดา,บุตร,พี่น้อง,สามี
ภรรยา) ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดงันี้ 
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• หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบบัจรงิ ระบุช่ือเจ้าของบญัชี

(ผู้รบัรอง) และต้องระบุช่ือผู้ถกูรบัรองด้วย มอีายุไมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัทีย่ืน่วซี่า (สะกด

ชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) 

• หลกัฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 3 เดอืน อพัเดทเป็นวนัทีล่่าสุดไมเ่กนิ 

30 วนั นบัจากวนัทีน่ดัยืน่วซี่า  
ส าเนาจากสมุดบญัช ียอ้นหลงั 3 เดอืน อพัเดทเป็นวนัทีล่่าสุดไมเ่กนิ 30 วนั สามารถใชแ้ทน 
BANK STATEMENT ไดใ้นกรณีทีส่มุดบญัชดีงักล่าวมกีารเคลื่อนไหวบญัชอียา่งต่อเนื่องไมม่ี
การกระโดดขา้มเดอืนและในทุกหน้าทีม่รีายการเดนิบญัชขีองผูส้มคัร ตอ้งมกีารระบุหมายเลข
สมุดหรอืหมายเลขบญัช ีหากไมม่ไีมส่ามารถใชย้ืน่ได ้

***หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชเีล่มเดยีวกนัเท่านัน้*** 
 

หมายเหตุ: 

• ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซี่า เพือ่สแกนลายนิ้วมอื 

• ระยะเวลาในการพจิารณาวซี่าของสถานทตูฯ โดยประมาณ 10-15 วนัท าการ 

• หลงัจากทีผู่ส้มคัรไดท้ าการยืน่ขอวซี่ากบัทางศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซี่าแลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตให้
ผูส้มคัรท าการยมืหนงัสอืเดนิทางจากสถานทตูฯ ในขณะท าการพจิารณาวซี่าไมว่่ากรณีใดๆ กต็าม 
ดงันัน้หากท่านมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ล่มเพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้บรษิทัทวัร์ 

• การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิหรอืใหข้อ้มลูเทจ็แก่สถานทตูฯ อาจถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชง
เกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียม 

• ค่าแปลเอกสารท่ีตอ้งรบัรองไม่รวมอยูใ่นค่าบริการ 
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