
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาดริด * เซโกเบีย * บายาโดริด * บูร์โกส * บิลเบา * ซานติยานา เดล มาร์ *  กิฆอน * โอเวียโด * ลู
โก้ ซานดิเอโก้ เดอ คอมโพสเตลล่า * บราก้า * ปอร์โต้ * โคอิมบรา * กิมาไรซ์ * โตมาร์ * ฟาติมา * 
แหลมโรก้า * ซินทรา * พระราชวงัแห่งชาติเปนา * ลสิบอน 

* ออกเดนิทางระหว่าง มี.ค. – ต.ค.66 * 
 



 
 

 

วนัแรกของการเดินทาง (1)   สนามบินสุวรรณภูมิ – อสิตันบูล 
18.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการ

บิน เตอร์กิชแอร์ไลน์ (Turkish Airlines) พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง  
23.30 เดินทางสู่กรุงอิสตนับูล โดยสายการบิน เตอร์กิชแอร์ไลน์ (Turkish Airlines) เท่ียวบิน TK069    

วนัที่สองของการเดินทาง (2)  โดฮา – มาดริด – เซโกเบีย (มรดกโลก) – บายาโดริด  
06.10 เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี รอเปล่ียนเคร่ือง (1.30 ชัว่โมง) 
07.55  เดินทางสู่กรุงมาดริด ประเทศสเปนโดยสายการบิน เตอร์กิชแอร์ไลน์ (Turkish Airlines) เท่ียวบิน TK1857 
10.25 ถึงสนามบินกรุงมาดริด (MADRID) เมืองหลวงของประเทศสเปน หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

แลว้ เดินทางสู่เมือง ‘เซโกเบีย’ (Segovia) (92 ก.ม.) เมืองมรดกโลกแห่ง แควน้คาสตีล และเลออน ของประเทศสเปน  
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย หลังอาหารน าท่านชมเขตเมืองเก่าล้อมรอบด้วย

ก าแพงท่ีสร้างขึ้นตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 8 (บนฐานท่ี
มั่นของโรมัน) และได้รับการบูรณะในระหว่าง
คริสต์ศตวรรษท่ี 15  ชม ‘สะพานส่งน ้ าโบราณ’ 
(Roman Aqueduct of Segovia) โดยสะพานส่งน ้าแห่ง
น้ีถูกสร้างขึ้ นในปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 1 น าท่าน
ถ่ายรูปกับ ‘มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย’ จากนั้น
เดินทางสู่เมือง ‘บายาโดริด’ (116 ก.ม.)    

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั : HOTEL NOVOTEL VALLADORID หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่สามของการเดินทาง (3)  บายาโดริด – บูร์โกส (มรดกโลก) – บิลเบา 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 



 
 

หลงัอาหารน าท่านชมเมืองบายาโดริค (Valladolid) เมืองหลกัของทั้งจงัหวดับายาโดลิดและแควน้คาสตีล-เลออน เขา้
สู่ พลาซามายอร์ (Plaza Mayor) จตุัรัสท่ีตั้งอยู่บริเวณ
ใจกลางเมืองเก่าเป็นท่ีตั้ งของสถานท่ีส าคัญๆ เช่น 
ศาลาว่าการของ เ มืองบายาโดลิด , หอนาฬิกา , 
พิพิธภณัฑ์ และอ่ืนๆ อีกเป็นจ านวนมาก ชม ‘โบสถ์
ซานปาโบล’ (San Pablo Church) โบสถ์เก่าแก่ท่ีถูก
สร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1445 - 1468 ตวัอาคารโดด
เด่นไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค ด้านหน้า
ตกแต่งดว้ยรูปป้ันและแท่นไมก้างเขนขนาดใหญ่ แวะ
ถ่ายรูปกับ มหาวิทยาลัยบายาโดลิด (University of 
Valladolid) เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศสเปน และเป็นหน่ึงในมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ก่อตั้งขึ้นเม่ือปีค.ศ.1241 โดยพระเจา้อลัฟองโซท่ี 8 แห่งคาสติลญ่า // เดินทางสู่เมืองบูร์โกส 
“Burgos” (120 กม.) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ชมเมืองบู ร์โกส อดีตเมืองหลวงของอาณาจักร 

Castilla-Leon ท่ีรวมแควน้กนัเป็นเวลาหา้ศตวรรษ ซ่ึง
มีผลงานช้ินเอกของสถาปัตยกรรมโกธิกแบบสเปน 
‘มหาวิหารแห่งบูร์โกส’ (Catedral de Burgos) ซ่ึง
ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกในปีค.ศ.1984 มหาวิหารแห่งน้ีสร้างอุทิศ
ให้แก่พระแม่มารีสถาปัตยกรรมของมหาวิหารเป็น
แบบสถาปัตยกรรมโกธิค ซ่ึงรวมถึงโดมท่ีเต็มไปดว้ย
ดวงดาวซ่ึงครอบคลุมหลุมฝังศพของ El Cid วีรบุรุษของชาวสเปน วิหารแห่งน้ีสร้างในสมยัพระเจา้เฟอร์นันโดท่ี 3 
แห่งคาสตีล ในปี ค.ศ.1221 จากนั้นเดินทางสู่  เมืองบิลเบา “Bilbao” (159 กม.)  

ค ่า บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั : OCCIDENTAL HOTEL, BILBAO หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง (4)   บิลเบา – ซานตยิานา เดล มาร์ – กฆิอน  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 



 
 

หลงัอาหาร น าท่านชมเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในแคว้นปกครองตนเองหรือแควน้บาสก ์แวะถ่ายรูปกบั อาคารพิพิธภณัฑก์ุก
เกนไฮม์ (Guggenheim Bilbao) ตั้ งอยู่ท่ีริมฝ่ังแม่น ้ า
เนร์บีออน เป็นอาคารท่ีผูค้นทั่วโลกยกย่องให้เป็น
อาคารท่ี “น่าท่ึง” ท่ีสุดแห่งศตวรรษท่ี ชมย่านเมือง
เก่า ท่ีลอ้มรอบดว้ยอาคารเก่าแก่ตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 
14 ชมวิหารเซนต์เจมส์ “Catedral de Santiago (St. 
James' Cathedral) สไตล์กอทิก เป็นอาคารท่ีมีความ
เก่าแก่ท่ีสุดในเมืองบิลเบา และโบสถ์เซนต์นิโคลสั 
“Iglesia de San Nicolás” ซ่ึงสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 18 
เป็นศิลปะสไตล์บาโรกผสมผสานกบันีโอคลาสสิก
สไตลดู์หรูหราและขรึมขลงั ในอดีตชาวประมงมกัจะมาขอพรให้โชคดีก่อนออกเรือทุกคร้ัง // เดินทางสู่เมือง ซานติ
ยานา เดล มาร์ “Santillana del Mar” (124 กม.) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ชมเมือง ‘ซานติยานา เดล มาร์’ เมืองเล็กของแควน้

กันตาเบรีย (Cantabria) เดินเล่นชมเมืองโบราณ ท่ีมี
การเก็บรักษาอาคารเก่าแก่ไวใ้นสภาพท่ีดีเยีย่ม อาคาร
บา้นเรือน และทางเดิน ยงัเป็นหิน ท่ีสร้างขึ้นในสมยั
อดีต ตั้งแต่ยุคศตวรรษท่ี 15 //เดินทางสู่ เมืองกิฆอน 
(Gijon) (152 กม.) ผ่านทัศนียภาพท่ีสวยงามของ
แควน้แอสทูเรีย ชม ‘กิฆอน’ เมืองแห่งวฒันธรรม ยา่นเมืองเก่าซ่ึงในอดีตเป็นหมู่บา้นชาวประมงท่ีปัจจุบนัพฒันาเป็น
ท่าเรือเพื่อการพกัผอ่นท่ีหรูหราทนัสมยั   

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั: AC HOTEL, GIJON หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่ห้าของการเดินทาง (5)  กฆิอน – โอเวยีโด (มรดกโลก) – ลวัการ์ – ลโูก้ (มรดกโลก)   



 
 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเดินทางสู่เมืองโอเวียโด “Oviedo” (35 
กม.)  เมืองหลวงท่ีสวยงามของแคว้นแอสทูเ รีย 
(Asturia) ท่ีผสมผสานความทนัสมยัและเมืองเก่าแก่
ในศตวรรษท่ี 8 ท่ียงัคงรักษาวฒันธรรมของชาวสเปน
ไวอ้ยา่งแทจ้ริง ชมยา่นเมืองเก่า “Casco Antiguo” ของ
โอเบียโด ท่ีตั้งของอนุสาวรียพ์ระเจ้าอลัฟองโซ ท่ี 2 
บริเวณจัตุรัสอัลฟองโซ เอลคาสโต ชมวิหารแห่ง
โอเวียโด “Oviedo Cathedral” โบสถ์สไตล์โกธิกน้ี 
สร้างขึ้นตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ถึงศตวรรษท่ี 16  และไดรั้บการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยในปี ค.ศ.1998 ชม
ศาลาวา่การเมืองเก่า สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1622-1623 //  
จากนั้นเดินทางสู่เมือง ‘ลัวการ์’ Luarca (95 กม.) 
เมืองท่าเรือแห่งน้ีเป็นหน่ึงในเมืองท่ีน่ารักท่ีสุดใน
สเปน ท่ีลอ้มรอบดว้ยอาคารสูงตามแบบฉบบัของ
สถาปัตยกรรมแบบเอสตูเรียนท่ีแซมด้วยบ้าน
ชาวประมงขนาดเล็ก เดินเล่นไปตามท่าเทียบเรือ
และเพื่อชมทิวทศัน์ท่ีสวยงามของท่าเรือ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่เมืองลูโก ้“Lugo” (160 กม.) ชมเมืองท่ีสร้างขึ้นเม่ือกวา่ 3,500 ปีมาแลว้ ตั้งอยูริ่มแม่น ้ามิโนและเป็นเมือง 
 
 

ท่ีเจริญรุ่งเรืองในยุคโรมัน เน่ืองจากการท าเหมืองทองทองในบริเวณน้ีในปลายศตวรรษท่ี 3 มีการสร้างก าแพง
ลอ้มรอบตวัเมือง มีความยาวถึง 2,266 เมตร มีหอคอย 
85 แห่ง ก าแพงเมืองท่ีถือไดว้่าสมบูรณ์และไดรั้บการ
อนุรักษใ์หค้งสภาพมากว่า 1,500 ปี และไดรั้บการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกลก เม่ือปี ค.ศ.2000 ชมโบสถซ์สน
ตามา เ รีย  “Catedral de Santa María” วิหารมีการ
ปรับเปล่ียนหลายคร้ังตั้ งแต่การก่อสร้างเดิมใน
ศตวรรษท่ี 12 สไตล์โรมนั, กอธิค และแบบบาร็อค 
ชมศาลาว่าการเมือง ‘Concello de Lugo’ ท่ีสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1738 เป็นหน่ึงในอาคารสไตลบ์าโรกท่ีสวยงามและน่า
ท่ึงของท่ีสุดของแควน้กาลิเซีย  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกั: HOTEL AUDITORIA SANTIAGO & SPA หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 



 
 

วนัที่หกของการเดินทาง (6)  ซานดิเอโก้ เดอ คอมโพสเตลล่า (มรดกโลก)  – บราก้า (มรดกโลก)    
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเดินทางสู่เมือง ‘ซานดิเอโก้ เดอ คอม
โพสเตลล่า’ Santiago de Compostela (103 กม.) น า
ท่านชมเมือง ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวคริสต์ เน่ืองจากร่าง
ของนักบุญเจมส์หรือเซ็นต์เจมส์อคัรสาวกของพระ
เยซูถูกฝังไว้ท่ีน่ี ถือเป็นเมืองท่ีมีความส าคัญเป็น
อนัดับสามในคริสต์ศาสนา รองจากเยรูซาเรม  และ
กรุงโรม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 
1985 ชม ‘โบสถ์ซานดิเอโก้ เดอ คอมโพสเตลล่า ’ 
โบสถ์สไตล์โรมานเนส ท่ีสร้างขึ้ นในระหว่างปี  
1075-1078 ชมย่านการคา้ อาคารโรงแรมพาราดอร์ท่ี
ในอดีตเป็นโรงพาบาลของนกัแสวงบุญ ปัจจุบนัเป็นโรงแรมท่ีหรูหราสวยงามของเมือง  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลังอาหารน าท่านออกเดินทางสู่เมือง ‘บราก้า’ 

Braga (187 กม.) เมืองท่ีไดรั้บการขนานนามว่าเป็น 
“โรมแห่งประเทศโปรตุเกส” น ำท่ำนนั่งรถไฟฟ้ำขึน้
สู่เนินเข้ำ ชมโบสถ์ ‘Bom Jesus do Monte’ ท่ีได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดโลกเม่ือปี 2019 ตั้งตระหง่าน
อยู่บนเนินเขาตั้ งแต่ปลายศตวรรษท่ี 14  อาคาร
สไตล์นีโอคลาสสิกเรียบง่ายท่ีมีบันไดแบบบาโรก 
ตกแต่งตกแต่งอย่างสวยงาม  ชม ‘มหาวิหารแห่งเมืองบรากา้’ (Braga Cathedral) วิหารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศซ่ึง
ตั้งอยูใ่จกลางเมือง สร้างขึ้นในแบบของการผสมผสานศิลปะแบบโกธิคและบาร็อค โดยมหาวิหารถูกสร้างขึ้นในช่วง
ศตวรรษท่ี 3 ชมอาคารศาลาว่าการเมือง (Braga Town Hall) ในแบบบาร็อค โดยอาคารแห่งน้ี ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 
1754    

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั : MERCURE HOTEL CENTRO, BRAGA หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง  

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง (7)  บราก้า – กมิาไรซ์ (มรดกโลก) – ปอร์โต้ (มรดกโลก)  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 



 
 

หลังอาหารเดินทางสู่เมือง‘กิมมาไรซ์’ Guimaraes 
(24 กม.) หน่ึงในเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนาน
ท่ีสุดในโปรตุเกสก่อตั้ งขึ้ นในศตวรรษท่ี 4 และ
กลายเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของโปรตุ เกสใน
ศตวรรษท่ี 12 ชม ‘ปราสาทกิมาไรส์’ (Guimaraes 
Castle) ปราสาทยุคกลางท่ีตั้ งอยู่ในใจกลางเมือง 
สร้างขึ้นในปีค.ศ. 968 โดย มูมาโดนา เคาน์เตสแห่ง
กาลิเซีย เพื่อหลบภยัจากการโจมตีจากชาวไวก้ิงและ
ชาวมัวร์ ชมจัตุรัสกลางเมือง Largo da Oliveira ท่ี
รายล้อมด้วยอาคารท่ีหลากหลายของสถาปัตยกรรมโปรตุเกสตั้งแต่ศตวรรษท่ี 15 ถึง 19 กีมาไรช์ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกและเป็นเมืองหลวงแห่ง
วฒันธรรมของยโุรปในปี 2012 
 // เดินทางสู่เมือง ‘ปอร์โต’ Porto (56 กม.) ชมเมือง
เก่าแก่สมยัโรมนั และเป็นเมืองศูนยก์ลางทีส าคญัทาง
ตอนเหนือของประเทศโปรตุเกส ชมย่านเขตท่าเรือ
เก่าท่ีคร้ังหน่ึงเคยรุ่งเรืองมากในอดีต ปัจจุบนัได้รับ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปีค.ศ.1997 ชมจตัุรัสใจ
กลางเมืองท่ีรายลอ้มดว้ยอาคารยุคกลาง เช่น ศาลาว่า
การ โบสถ์ ปราสาท และอาคารบา้นเรือน ชม ‘มหา
วิหารแห่งเมืองปอร์โต’ (Porto Cathedral) สร้างใน
ศตวรรษท่ี 12        

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
บ่าย น าท่านเขา้ชมร้านหนังสือเลลโล ท่ีสวยท่ีสุดใน

โลก  Lello & Irmão Bookstore ร้ านหนัง สือ น้ี
เสมือนเป็นแรงบรรดาลใจให้ J.K. Rowling ใช้เป็น
ไอเดียบรรยากาศของหอ้งหนงัสือฮ็อควอร์ท ในนิยาย
แฮร์ร่ี พ็อตเตอร์ เม่ือท่านเขา้ไปด้านในท่านจะรู้สึก
เสมือนยอ้นยุคเข้าไปในบรรยากาศของฮ็อควอร์ท
จริงๆ อิสระให้ท่านช้อปป้ิงท่ีย่าน “Liberty Square” 
ศูนย์กลางการช้อปป้ิงของเมืองท่ีรวบรวมไปด้วย
ร้านคา้ชั้นน าต่างๆ และร้านขายของท่ีระลึก ให้ท่าน
ไดจ้บัจ่ายซ้ือของฝากของท่ีระลึกกนัอยา่งจุใจ   



 
 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั : EUROSTAR PORTO DOURO หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่แปดของการเดินทาง (8)   ปอร์โต – โคอมิบรา (มรดกโลก) – โตมาร์ (มรดกโลก) – ฟาร์ติมา  
      ลสิบอน    
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเดินทางสู่เมืองโคอิมบรา Coimbra (124 
กม.) ชมเมืองโคอิมบรา อดีตเมืองหลวงของปอร์ตุ
เกสในปีค.ศ.1145 ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือแม่น ้ ามอน
เดโก สันนิษฐานวา่สร้างขึ้นในสมยัโรมนั ชมศาลาว่า
การ อาคารบา้นเรือนโบสถส์ไตล์บารอก หอนาฬิกา 
หอสมุดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของโปรตุเกส ชมย่านเมืองเก่า
ของโคอิมบรา ซ่ึงมีตึกเก่าๆ ท่ียงัคงได้รับการดูแล
เป็นอยา่งดี  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่เมือง ‘โตมาร์’ Tomar (78 กม.) ชมเมืองเก่าแก่ท่ีลอ้มรอบด้วยอาคารสมยัศตวรรษท่ี 17 ชม

ปราสาทและคอนแวนต์แห่งพระคริสต์ในโตมาร์ 
(Convent of Christ in Tomar) สร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 
12  โดดเ ด่นทางด้าน รูปแบบสถาปัตยกรรม ท่ี
ผสมผสานระหว่างศิลปะแบบโรมนั โกธิค มานู แอล
ไลน์ และเรอเนสซองส์ จนได้รับการรับรองจาก
องคก์ารยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกดา้นวฒันธรรม ใน
ปี 1983 สมควรแก่เวลาเดินทางสู่เมือง ‘ฟาติมา’  
(Fatima) (27 กม.) น าท่านเก็บภาพบริเวณด้านหน้า
โบสถ์แม่พระฟาติมา (The Lady of Fatima Basilica) 
ซ่ึงเป็นโบสถโ์รมนัคาทอลิก สร้างในปี 1928–1953 ท่ี
มีความศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นหน่ึงในหลายเส้นทางของ
คริสต์ศาสนิกชนในการแสวงบุญ จากนั้นเดินทางสู่
เมืองลิสบอน (127 กม.)   

ค ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พกั : HOLIDAY INN LISBON หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 



 
 

วนัที่เก้าของการเดินทาง (9)  แหลมโรก้า – ซินตร้า (มรดกโลก) – พระราชวังแห่งชาติเปนา –  
      ลสิบอน    
เช้า บริการอาหารเช้า ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหาร เ ดินทาง สู่  ‘แหลมโรก้า ’ CAPO DA 
ROCA (17 กม.) แหลมท่ีอยู่ทางตะวันตกสุดของ
ยุโรปแผ่นดินยุโรป ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ 
สามารถมองเห็นทิวทศัน์มุมกวา้งของ เทือกเขา Serra 
de Sintra และเป็นเวลาหลายศตวรรษท่ีทวีปไดส้ิ้นสุด
ลงท่ีน่ีท่ีน่ียงัเป็นท่ีตั้งของประภาคารซ่ึงเปิดตวัในปี 
1772 หน่ึงในอาคารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก // เดินทางสู่
เมือง  ‘ซินตร้า’ SINTRA (18 กม .)  น าท่านเข้าชม 
“พระราชวงัแห่งชาติเปนา” (Pena National Palace) ท่ี
ประดับด้วยหอคอยกับโดมสีชมพูและสีเหลืองท่ีมี
ระเบียงเช่ือมซ่ึงเม่ือการเดินผ่านทางระเบียงน้ีท าให้
ความรู้สึกเหมือนกา้วผา่นเขา้ไปในโลกของเทพนิยาย 
นอกจากน้ีบนเนินเขาสูงยงัมีซากของปราสาทมวัร์ท่ีมี
อายตุั้งแต่ศตวรรษท่ี 8 ท่ีไดรั้บการรับรองจากองคก์าร
ยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกในปี 1995 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่เมืองอัลเมดา ตั้ งอยู่ในเมือง Almada ห่าง

จากเมืองลิสบอน 7 กม. ขึ้นสู่สู่ยอดเขาอันเป็นท่ีตั้ ง
ของอนุสาวรีย ์Cristo Rai คลา้ยกนักบัท่ีเมืองริโอ เดอ 
จาเนโร อนุสาวรียอ์นังดงามและตระการตาของ
พระคริสตก์ษตัริยต์ั้งตระหง่านเหนือแม่น ้าเทกสั  
ให้ทัศนียภาพอันงดงามของเมือง ทิวทัศน์ของ
สะพาน 25 de Abril “สะพาน 25 เมษายน” สะพาน 
แขวนท่ียาวท่ีสุดในยุโรปประเทศจากบราซิล จากนั้น
กลบัสู่กรุงลิสบอน เข้าสู่ช้อปปิง้ย่านถนน Avenida 
da Liberdade ถนนสายช้อปปิง้ที่สร้างในช่วงปลาย
ศตวรรษที่  19 ท่ีไ ด้ รับแรงบันดาลใจจากถนน 

Champs-Élysées ของปารีส เช่นเดียวกับถนนสาย
ส าคัญอ่ืนๆ ในยุโรป เป็นถนนที่มีต้นไม้เรียงรายซึ่ง



 
 

เชื่อมระหว่างจัตุรัสสองแห่ง (Praça dos Restauradores และ Praça Marquês de Pombal) และเป็นที่รู้จักจากร้านค้า
หรูหรา เป็นถนนที่เชื่อมจากเขตเมืองเก่าผ่าใจกลางเมืองไปสดุทางที่จตัรัุสมาร์เกส เดอ ปอมบาล ที่มีอนุสาวรีย์ของ

มาร์เกส เดอ ปอมบาล ยืนโดดเด่นเป็นสง่าอยู่บนเสาสูง อิสระกับการช้อปปิง้สินค้าชื่อดังมากมาย อาทิ Louis 
Vuitton, Gucci, Loewe, YSL, etc.   

ค ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั : HOLIDAY INN LISBON หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่สิบของการเดนิทาง (10) ลสิบอน – หอคอยเบเลง็ – อนุสาวรีย์ดิสคฟัเวอร่ี – เดินทางกลบั  
เช้า บริการอาหารเช้า ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร ชม ‘หอคอยเบเล็ง’ ป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเขา้ออก และเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเดินเรือออกไป
ส ารวจและค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา  // ชม
อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอร่ี สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1960เพื่อ
ฉลองการครบ 500 ปี แห่งการส้ินพระชนม์ของ
เจ้าชายเฮนร่ี เดอะเนวิเกเตอร์ ชมมหาวิหารเจอโรนิ
โมส  (Jeronimos Monastery) อันงดงามด้วยศิลปะ
ผสมผสานที่เรียกว่ามานเูอลไลน์โดยการแกะสลกัหิน
ด้วยลวดลายที่เก่ียวข้องกับการเดินเรือ รวมทัง้ยัง
เป็นสถานที่เก็บศพของ วาสโก ดา กามา อีกด้วย   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร // หลงัอาหาร 
13.00 เดินทางสู่ สนามบินลิสบอน  
16.35 เดินทางสูก่รุงอิสตนับลู โดยสายการบิน เตอร์กิชแอร์ไลน์ (Turkish Airlines) เที่ยวบิน TK1760 

วนัที่สิบเอด็ของการเดนิทาง (11) อสิตันบูล – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
00.15 เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี รอเปล่ียนเคร่ือง (1.30 ชัว่โมง) 
01.55  เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เตอร์กิชแอร์ไลน์ (Turkish Airlines) เท่ียวบิน TK068 
15.00 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

******************************************************************* 

*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย
บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของ
หมู่คณะเป็นส าคญั เม่ือท่านท าการจองและช าระเงินมดัจ าแลว้ บริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขของทางบริษทัฯ แลว้ 
 
 



 
 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โดฮา-มาดริด // ลิสบอน-โดฮา-กรุงเทพฯ 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขับรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้

คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
3. ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะ

ผ่านการพจิารณาหรือไม่กต็าม  
4. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ใน

แถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุม
ต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

5. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
6. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

อตัราค่าบริการ (รวมวซ่ีา+ทิปพนักงานขับรถ)  
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

10 – 20 ก.พ.66 115,900 115,900 115,900 20,900 

16 – 26 มี.ค.66 115,900 115,900 115,900 20,900 
31 มี.ค. – 10 เม.ย.66 119,900 119,900 119,900 20,900 
07 – 17 เม.ย.66 129,900 129,900 129,900 20,900 
11 – 21 เม.ย.66 129,900 129,900 129,900 20,900 

27 เม.ย. – 07 พ.ค.66 125,900 125,900 125,900 20,900 
18 – 28 พ.ค.66  125,900 125,900 125,900 20,900 
07 – 17 ก.ย.66 125,900 125,900 125,900 20,900 

21 ก.ย. – 01 ต.ค.66  125,900 125,900 125,900 20,900 
06 – 16 ต.ค.66 122,900 122,900 122,900 20,900 
19 – 29 ต.ค.66 125,900 125,900 125,900 20,900 

* คณะออกเดนิทางได้เม่ือมีจ านวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 
 ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ  



 
 
7. ค่าประกนัสุขภาพและอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายุเกิน 

75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 
8. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (1,100 บาท) 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
4. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 50,000 บาท เม่ือจอง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงั

บริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ

เขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 

ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืน
เงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหต ุ
1. บริษทัฯ จะท าการยืน่วีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่ าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และ
อ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่าน
ท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 



 
 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยืน่วีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่

ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน 
และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋
ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าหอ้งพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้อง
ใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทาง
บริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และ

จะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 

การันตีท่ีนั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 
• หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
• รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแว่นตา 

ไม่ยิม้เห็นฟัน ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
• หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  

*** กรณีค้าขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง 
หรือส าเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิม
งาน พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีข้าราชการ: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน
พร้อมสลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 



 
 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ี
ศึกษาอยู ่อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

• หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมี
เลขท่ีบัญชีระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพจิารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอนัดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่
ถึง 6 หลกั สามารถแนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ) 

• หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  า
วา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยโุรปเขา้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) 
กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลา
ด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตัวจริง / ไม่สามารถ
ถ่ายเอกสารได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) *** 

• กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้ง
สองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ โดย
ระบุประเทศและวนัเดินทาง (ตัวจริง) 

• ส าเนาบัตรประชาชน   / ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต ่ากว่า 20 ปี) 

• ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล อย่างละ 1 ชุด 
(ถ้ามี) 

*** กรณีท่ีสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงท้ังหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย *** 
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิม่เติม ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสาร

เพิม่เติมให้ครบถ้วน ตามท่ีสถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพจิารณาอนุมัติ ออกวีซ่าส าหรับสถานทูต ***   

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ
ถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีท่ีท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวีซ่า 
 ของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
• ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ี

ระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า
ท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออก
เดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


