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20.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิเคาน์เตอรส์ายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน์ เคาน์เตอร ์U ประตู 9 

Turkish Airlines (TK) โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

23.30 น. ออกเดินทาง สู่ประเทศตุรเคีย เมืองอิสตันบูล โดยเท่ียวบินท่ี TK 69 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม
บนเคร่ือง) 

 

 

06.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล สนามบินแห่งใหม่ของ ประเทศตุรเคีย (เพื่อรอเปล่ียน

เคร่ือง) 

08.45 น. ออกเดินทางสู่ โดยเท่ียวบินท่ี TK1853 

10.20 น. เดินทางถึง ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากรเรียบร้อย (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ • อิสตันบูล ตุรเคีย                       (-/-/-) 

 

วันที่สอง อิสตันบูล ตุรเคีย• สนามบินบาร์เซโลน่า • พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติคาตาลันยา • ตึก
ประหลาด คาซา มิลา • คาซ่า บัตโล่ • ประตูชัยแห่งเมืองบาร์เซโลน่า • ตลาดสดบุคเคอ
เรยี               (-/กลางวัน/เย็น) 
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น าท่านเดินทางสู่  นครใหญ่แห่งคาตาลันยา และเมืองส าคัญ
อันดับ 2 ของสเปน และเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นอาณานิคมของ
โรมันมาก่อน เคยถูกยึดครองโดยชาติต่าง ๆ หลายคร้ัง รวมท้ังฝร่ังเศส เม่ือป ีค.ศ. 1640 

 

จากนั้นน าท่านถ่ายภาพกับ
เป็นพิพิธภัณฑ์ทัศนศิลป์บนเนินเขามองต์คูอิก Montjuïc มีชื่อเสียงในช่วงศตวรรษท่ี 

19 จนถึง 20 เป็นสไตล์อิตาลี เปิดคร้ังแรกอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1934 และได้รับการรองรับ
เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติในปี ค.ศ.1990 และเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศสเปน 
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จากนั้นน าท่านถ่ายภาพกับ  
 ตึกประหลาดท่ีมีเอกลักษณ์

ท่ีเด่นชัดสะดุดตา อีกหนึ่งผลงานของสถาปนิกชื่อดัง 
“เกาดี อี กูร์เนต (Antoni Gaudi i Cornet)” แรงบันดาล
ใจของ Casa Mila มาจากธรรมชาติ คล่ืน ภูเขา การทาสี
ผนังด้านในให้เหมือนอยู่ในทะเล หรือทาสีเพดานเป็นรูป
ดอกไม้สีสันสวยประหลาด 

 

ใกล้กันน าท่านชมกับตึกประหลาดอีก 1 แห่งคือ 
สร้างคร้ังแรกเมือปี ค.ศ. 1877 จากนั้น

ได้รับการออกแบบใหม่ในปี ค.ศ. 1904 และได้รับการ
ตกแต่งใหม่หลายคร้ัง อีกหนึ่งผลงานของสถาปนิกชื่อดัง 
“เกาดี อี กูร์เนต (Antoni Gaudi i Cornet)” เดิมเป็นพื้นท่ี
ให้บริการส าหรับผู้เช่าอพาร์ตเมนต์  ปัจจุบันเปิดเป็น
พิพิธภัณฑ์ ด้านหน้าของบ้านสไตล์โมเดิร์นนิสต์หลังนี้
ตกแต่งด้วยหน้าต่างรูปไข่ ด้านหน้าส่วนใหญ่ตกแต่งด้วย
กระเบื้องโมเสคท่ีหลากสี ท่ีเร่ิมต้นด้วยโทนสีส้มทองและ
กลายเป็นสีฟ้าอมเขียว 

 

น าท่านชม 
ส ร้ า ง ข้ึน โดยสถาปนิ ก  Josep 

Vilaseca i Casanovas เป็นสถาปนิกและศิลปินชาว
คาตาลัน มีการตกแต่งด้วยประติมากรรมและการ
ตกแต่งท่ีล้าสมัย สร้างจากอิฐสีแดง มีความละเอียด
สวยงาม เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คอันเป็นสัญลักษณ์
ของเมืองบาร์เซโลน่า 

 

น าท่านเ ข้าสู่  
 เป็นตลาดท่ีท่ีเก่าแก่และใหญ่ท่ีสุดในบาร์เซโล

น่าและเป็นอันดับ 1 ของโลกต้ังแต่ปี 2012 ท่ีนี่จ าหน่ายท้ัง 
เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ท่ีท าส าเร็จสามารถทานได้เลย ขาหมู
รมควัน ผักและผลไม้นานาชนิด รวมไปถึงร้านขายดอกไม้ 
ท่ีนี่มีการจัดตกแต่งร้านค้าอย่างสวยงาม ให้ท่านเดินสัมผัส
บรรยากาศตลาดสดของบาร์เซโลน่าตามอัธยาศัย 
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ค่า บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก Front Air Congress หรอืเทียบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้ง
พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียง
กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางเข้าสู่ 
 โบสถ์เก่าแก่ท่ีใช้เวลาสร้างมายาวนานมากเร่ิมสร้างต้ังแต่ปี ค.ศ. 1882 จนถึงปัจจุบันก็

ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ มหาวิหารแห่งนี้ออกแบบโดย “เกาดี อี กูร์เนต (Antoni Gaudi i Cornet)”  เป็น
ผลงานในแนวมูดาร์นิซมา ซึ่งเป็นงานศิลปะเฉพาะถ่ินและเป็นนวศิลป์ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ของกาตาลุญญา 

 

น าท่านชม  ถูกสร้างในปี 1900 โดยใช้เวลาถึง 14 ปี ใน
การสร้าง สวนเก่าแก่แห่งนี้ต้ังอยู่บนเขาคาร์เมล ด้วยศิลปะงานโมเสคและเป็นหนึ่งในผลงานชิ้น
เอกของสถาปนิกชื่อดัง “เกาดี อี กูร์เนต (Antoni Gaudi i Cornet)” นอกจากนี้องค์การยูเนสโกได้
ท าการยกย่องให้สภานท่ีแห่งนี้เป็นมรดกโลกอีกหนึ่งสถานท่ีในประเทศสเปนอีกด้วย และเป็นจุด
ท่องเท่ียวท่ีส าคัญมากแห่งหนึ่งของเมืองบาร์เซโลนา จุดเด่นของสวนสาธารณะแห่งนี้คือ “มังกร
โมเสค (Mosaic dragon)” ไต่คลานบนบันไดน้าพุ จากมุมนี้เราสามารถเห็นวิวของเมืองบาร์เซโล
นาได้อย่างกว้างขวางแถมยังเห็นวิวทะเลอยู่ไกลๆ 

วันที่สาม มหาวิหารซากราดาฟามิเลีย • สวนสาธารณะ ปารค์ กูเอล • สนามคัมป์นู • อนุสาวรยี์ครสิ
โตเฟอร ์โคลัมบัส • ถนนคนเดินลารมับลาส               (เช้า / กลางวัน / - )                
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เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 

จากนั้นน าท่านเก็บภาพหน้า 

 หรือ เลสตาดิ คัมป์ นู (L'Estadi Camp Nou) ของ

สโมสรบาร์เซโลน่า ยักษ์ใหญ่แห่งลาลีกาสเปน เป็นภาษา

คาตาลัน แปลว่า “สนามแห่งใหม่” สนามแห่งนี้ได้รับ

ฉายาว่า “อ่างชามยักษ์” จากการเป็นสนามฟุตบอลท่ีมี

ความจุผู้ชมถึง 99,354 ท่ีนั่ง ให้ท่านได้อิสระในการเลือก

ซื้อของท่ีระลึกของสโมสรตามอัธยาศัย 

 

 

จากนั้น น าท่ านชม  

อนุสาวรีย์แห่งนี้มีความสูง

ถึง 60 เมตร และถูกก่อต้ังข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ท่ี

บุกเบิกทวีปอเมริกาเหนือในปี ค.ศ.1492 รูปปั้ นนี้

แกะสลักโดย Rafael Atché รูปปั้ นโคลัมบัสท่ีชี้ไปยัง

โลกใหม่ด้วยมือขวา หากในวันนั้นมีการแข่งขัน

ฟุตบอลนัดใหญ่ของทีมบาร์เซโลน่า ชาวเมืองในพื้นท่ี

จะออกมาร่วมฉลองชัยชนะกันบนถนนแห่งนี้หลังจาก

จบการแข่งขัน 
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น าท่านเดินทางสู่ถนนห่างจากอนุสาวรีย์เล็กน้อย 

 ซึ่งต้ังอยู่ในพื้นท่ี

ของ ตลาด Mercat de la Boqueria ถนนมีความยาว

ต้ังแต่จัตุรัส Pizza Catalunya ไปถึงท่าเรือ Port Vell 

เป็นระยะทางกว่า 1 กม. ถนนคนเดินแห่งนี้มีชื่อเสียง

เป็นท่ีรู้จักกันเป็นอย่างดีในบรรดานักท่องเท่ียว 

 

ค่า อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศยั เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

ที่พัก Front Air Congress หรอืเทียบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้ง
พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียง
กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4 ช.ม.) เมืองหลวง
ของแคว้นบาเลนเซีย แคว้นปกครองตนเองท่ีต้ังอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสเปน ต้ังอยู่
บนฝ่ังแม่น้าตูเรีย (Turia River) เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับท่ี 3 ของประเทศสเปน 

 
 
เที่ยง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พิเศษ

กับเมนู เมนู Paella ข้าวผัดสเปน  
 
 
 
 
จากนั้น น าท่านชมหน้า 

 เป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก ต้ังอยู่ใจกลาง
เมืองเก่าของวาเลนเซีย ถูกสร้างคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1238  โดยบิชอปแห่งบาเลนเซีย มีการ
ผสมผสานศิลปะแต่ละยุคสมัย โรมัน เรเนสซอง บาโร้ก นีโอคลาสสิค 

วันที่สี ่ เมืองบาร์เซโลน่า • เมืองวาเลนเซีย • มหาวิหารวาเลนเซีย • หอเอลมิกูเลต • เมืองแห่ง
ศลิปะและวิทยาศาสตร ์                             (เช้า / กลางวัน / เย็น )                  
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นอกจากนี้นยังมี  หอระฆัง
ทรงแปดเหล่ียมท่ีถูกสร้างข้ึนในช่วงระหว่างปี 1381 และ
สิ้นสุดในปี 1429 ความสูงประมาณ 51 เมตร สร้างข้ึนใน
สไตล์บาร็อค มีบันไดวนภายในไปสู่พื้ นท่ีระเบียง จาก
ระเบียง ท่านสามารถมองเห็นวิวของวาเลนเซียท้ังหมดและ
พื้นท่ีโดยรอบ 

 
 
จากนั้น น าท่านชม 

 ต้ังอยู่ทางตะวันออกเฉียง
ใต้สุดของแม่น้าทูเรียในอดีต เป็นศูนย์วัฒนธรรมและ
สถาปัตยกรรมในเมืองวาเลนเซีย  ประเทศสเปน 
ออกแบบโดย Santiago Calatrava และ Félix Candela 
โปรเจ็กต์นี้ เ ร่ิมต้นการก่อสร้างในข้ันแรกในเดือน
กรกฎาคม ค.ศ.1996 และเปิดตัวเม่ือวันท่ี 16 เมษายน 
ค.ศ.1998 อาคารต่างๆ ถูกสร้างด้วยแนวความคิด
ผสมผสานกันในศาสตร์แขนงต่างๆประกอบไปด้วย 
วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ธรรมชาติ และสถาปัตยกรรม 
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ค่า บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก NH Las Artes หรอืเทียบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเทา่นั้น  ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้ง

พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพกั ไปพักเมืองใกล้เคียง

กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล ) 

 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางเข้าสู่  (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4 ช.ม.) เป็นเมือง
โบราณต้ังอยู่บนเนินเขา มีท้ังภูเขาและแม่น้าเป็นก าแพงธรรมชาติล้อมรอบ มีป้อมปราการ มี
ก าแพงเมือง มีประตูเมืองก้ันเขตเมืองเก่าอีกชั้น ในปี ค.ศ. 1986 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้
เมืองนี้เป็นแหล่งมรดกโลก เนื่องจากมีมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างมากมายใน
ฐานะหนึ่งในเมืองหลวงของจักรวรรดิสเปน รวมท้ังยังเป็นสถานท่ีท่ีปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมของ
ชาวคริสต์ ชาวยิว และชาวมัวร์อยู่ร่วมกันอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ห้า เมืองโตเลโด • มหาวิหารแห่งโตเลโด • กรุงมาดรดิ • ปูเอรต์า เดล โซล • อนุสาวรยี์หมแีละ
ต้นไม้สตรอเบอรร์ี ่• ตลาดซานมิเกล • พลาซ่ามายอร ์                        (เช้า / เที่ยง / เย็น )         
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จากนั้น น าท่านชม 
ท่ีเร่ิมสร้างข้ึนเม่ือ ค.ศ. 

1227 เสร็จสิ้นสมบูรณ์เม่ือ ค.ศ. 1493 ซึ่งสร้าง
ข้ึนจากท่ีต้ังของมัสยิดเดิม เป็นโบสถ์นิกายโรมัน
คาธอลิกในเมืองโตเลโด เป็นมหาวิหารท่ีมีความ
โ ด ด เ ด่ น ด้ ว ย ค ว า ม ง า ม ข อ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
สถาปัตยกรรม ศิลปะโกธิก 

 
 
 
เที่ยง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
จากนั้น น าท่านเดินทางเข้าสู่  (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ช.ม.) เป็นเมืองหลวง

และเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศสเปน ซึ่งเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับท่ี 3 ของทวีปยุโรป รองจาก 
กรุงลอนดอน และกรุงเบอร์ลิน และในเขตเมืองยังเป็นอันดับท่ี 3 ของยุโรป รองจากกรุงลอนดอน 
และกรุงปารีส อีกด้วย กรุงมาดริด 

 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่   หรือประตูพระอาทิตย์เป็นจัตุรัสสาธารณะ
กลางกรุงมาดริด เป็นหนึ่งในสถานท่ีท่ีเป็นท่ีรู้จักกันแพร่หลาย และมีผู้คนพลุกพล่านท่ีสุดในเมือง 
ในแห่งนี้มีร้านค้า ร้านอาหารให้เลือกมากมาย 
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ใกล้กันท่านจะได้พบกับอีกหนึ่งสัญลักษณ์ท่ีมีชื่อเสียงมากดังไปท่ัวโลก 
และฝ่ังตรงข้ามจัสตุ รัสมีอีกหนึ่ ง จุดท่ีน่าสนใจคือ 

 ท่ีเก่าแก่มีอายุต้ังแต่ปี ค.ศ.1950 ท าหน้าท่ี
เป็นศูนย์กม.จากการวัดถนนในแนวรัศมีทุกเส้นในสเปน ซึ่งแสดงให้เห็นโดยแผ่นป้ายบนพื้นของ
จัตุรัสซึ่งระบุจุดท่ีแน่นอนของกม.0 ก่อต้ังในปี ค.ศ.1857

 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ เป็นตลาด ในอาคารท่ีมีหลังคากระเบื้องสี
น้าตาล มีความเก่าแก่ต้ังแต่ปี ค.ศ.1915  มีร้านอาหารหลากหลายมาก ท่ีนี่เป็นท้ังแหล่งช็อปปิ้ ง 
ตลาดนัด ถนนคนเดิน มีซุ้มและโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับนั่งรับประทานอาหาร มีท้ังอาหารท้องถ่ินสเปน 
อาหารเอเชีย อาหารทะเล ทาปาส และเบเกอร่ี 
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จากนั้น น าท่านเข้าสู่ เป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีส าคัญในใจกลางกรุงมาดริด 
สร้างข้ึนคร้ังแรก ค.ศ. 1580 – 1619  ซึ่งอยู่ห่างไม่ไกลจากปูเอร์ตา เดล โซล โดยรอบๆมี 
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เคร่ืองของท่ีระลึก และร้านค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ 

 

มหัศจรรย์...สเปน - หน้าที่13 -



BT-EUR82_TK 

 
ค่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหาร
ท้องถิ่น พิเศษเมนูหมูหันสไตล์สเปน ที่ร้าน 

Sobrino de Botín เดิมมีชื่อร้านว่า Casa Botín 
จนกระท่ังร้านนี้ตกทอดมาสู่ รุ่นหลาน จึงได้
เ ป ล่ี ย น ชื่ อ เ ป็ น  Sobrino de Botín ซึ่ ง มี
ความหมายตรงตัวว่า “หลานของโบติน” มา
จนถึงปัจจุบัน เป็นร้านอาหารสเปนในมาดริด
ก่อต้ังข้ึนในปี 1725 ซึ่งเป็นร้านอาหารที่เก่าแก่
ที่สุดในโลกท่ีเปิดด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และ
ได้รับการรับรองจาก Guinness World Records 
 

ที่พัก Hotel AB Arganda หรอืเทียบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้ง

พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียง

กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล ) 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านถ่ายรูปหน้า 
 (สนามยังอยู่ใน

ระหว่างปรับปรุงรูปแบบใหม่ แต่ท่านยังสามารถเข้าซื้อ
สินค้าท่ีระลึกได้ท่ี ร้านค้าได้)  เป็นสนามฟุตบอลท่ีมี
ชื่อเสียงในกรุงมาดริด เป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอล
เรอัลมาดริด เร่ิมเปิดใช้สนามเม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม ค.ศ. 
1944 เ ดิมมีชื่ อว่ า  สนามกีฬาชามาร์ ติน  (Estadio 
Chamartín) ตามชื่อของสนามเดิมของสโมสร เปิดใช้
สนามอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 1947 เรอัลมาด
ริดได้ประกาศใช้ชื่ อท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันคือสนามกีฬา
ซานเตียโก เบร์นาเบว เม่ือวันท่ี 4 มกราคม 1955 เพื่อเป็น

เกียรติแก่ประธานสโมสรคือ ซานเตียโก เบร์นาเบว เยสเต (Santiago Bernabéu Yeste) 

จากนั้น น าท่านชม  เป็นจัตุรัสขนาดใหญ่และสถานท่ี
ท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีต้ังอยู่ใจกลางกรุงมาดริด ใจกลางจัตุรัสคืออนุสาวรีย์ท่ีประกอบด้วยเสาหินท่ี
มีรูปปั้ น มิเกล เด เซรบ์ันเตส เป็นนักเขียนชาวสเปน มีผลงานท่ีเป็นท่ีรู้จักกันดีคือ ดอนกิโฆเต้ แห่ง

วันที่หก สนามกีฬาซานเตียโก เบรน์าเบว • พลาซ่า เดอ เอสปาน่า • พระราชวังหลวงแห่งมาดรดิ • 
ประตูชัยอาคาล่า มาดรดิ • น้าพุไซเบเลส • ลาส โรซาส                   (เช้า / เที่ยง / เย็น )        
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ลามันช่า และมีประติมากรรมส าริดของ ดอนกิโฆเต้และซานโช ปันซา อยู่ตรงใต้ฝ่าเท้าด้านหน้า
ของอนุสาวรีย์ ส่วนด้านข้างจะประติมากรรมหินของ Aldonza Lorenzo ซึ่งจัตุรัสแห่งนี้อยู่ติดกับ
ตึกระฟ้าท่ีโดดเด่นท่ีสุดสองแห่งของมาดริด 

 
จากนั้น น าท่านเข้าชม เป็นท่ีพ านักอย่างเป็น

ทางการของราชวงศ์สเปนท่ีเมืองมาดริดแม้ว่าปัจจุบันจะใช้ส าหรับพิธีการของรัฐเท่านั้น เป็น
พระราชวังท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ียังคงใช้งานอยู่และเป็นหนึ่งในพระราชวังท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปตะวันตก 
ภายในพระราชวังหลวงแห่งนี้ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามหรูหรา ถูกออกเเบบโดยสถาปนิกชาวอิ
ตาเลียน ท่ีเน้นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมอิตาเล่ียนเเละฝร่ังเศส จึงมีลักษณะคล้ายๆ 
กับพระราชวังเเวร์ซายน์ท่ีฝร่ังเศส 
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เที่ยง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

ระหว่างทางผ่านชม 

 เป็นอดีตประตูเมือง

ฝ่ังตะวันออกของมาดริด ท่ีสร้างในสมัยกษัตริย์

คาร์ลอสท่ี 3 สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1778 ซึ่งเป็นจุดเด่น

โดยรวมของประตูเมืองแห่งนี้ท่ีได้รับการออกแบบ

โดย Francisco Sabatini คือ การใช้ศิลปะภาพนูนสูง 

รูปสลัก และรูปปั้ น ซึ่งเป็นผลงานของศิลปินและประ

ติ ม า ก ร ร่ ว ม ส มั ย คื อ  Robert de Michel แ ล ะ 

Francisco Gutiérrez 

 
 
ผ่านชม  สร้าง
อุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน  ต้ังอยู่ ท่ี จัตุ รัสซิเบเลส 
(Plaza de la Cibeles) ซึ่งเป็นวงเวียนส าคัญ เป็นจุดท่ี
สวยท่ีสุดแห่งหนึ่งของเมืองมาดริด และเป็นจุดท่ีทีม
ฟุตบอลเรอัลมาดริดจะใช้เฉลิมฉลองการแข่งขันชิง
แชมป์ 
 
 
จากนั้น น าท่านช้อปปิ้ งท่ี  แหล่งช้อปปิ้ งเอาท์เล็ทสุดหรู

ชานเมืองมาดริด สถานท่ีท่ีรวบรวมแบรนด์ชั้นน าท้ังในและต่างประเทศท่ีมอบส่วนลดมากสุดถึง 
60% ตลอดท้ังปี มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า เคร่ืองประดับ และเคร่ืองเรือน
ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและคาเฟ่มากมายให้เลือก 
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ค่า บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

พิเศษ!! น าท่านชมโชว์ ระบ าฟลามิงโก้ ศลิปะระบ าสเปน มรดกแห่งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่
ได้รบัการขนานนามโดยองค์การยูเนสโกหนึ่งในการแสดงที่ข้ึนชื่อลือชาไปทั่วโลก 

ที่พัก Hotel AB Arganda หรอืเทียบเท่า 4 ดาว 
(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบ้ืองต้นเท่านัน้  ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบรษัิทจะท าการแจ้งพรอ้มใบ
นัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์
หรือมีเทศกาล ) 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางเข้าสู่ (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ช.
ม.) เมืองมรดกโลกแห่ง แคว้นคาสตีล และเลออน ต้ังอยู่บริเวณจุดบรรจบระหว่างแม่น้าเอเรสมา 
กับแม่น้ากลาโมเรส ท่ีตีนเขากวาดาร์รามา เป็นเขตเมืองเก่าล้อมรอบด้วยก าแพงท่ีสร้างข้ึนต้ังแต่
คริสต์ศตวรรษท่ี 8 และได้รับการบูรณะในระหว่างคริสต์ศตวรรษท่ี 15 ปัจจุบันเป็นแหล่งมรดก
โลกตามการประกาศจากองค์การยูเนสโก 

 
 
 
 
 

วันที่เจ็ด กรุงมาดริด • เมืองเซโกเบีย • สะพานส่งน้าโบราณ • Plaza del Azoguejo • สนามบิน
มาดรดิบาราฆัส                    (เช้า / - / - )        
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จากนั้น น าท่านชม  เป็นสัญลักษณ์ท่ีมีชื่อเสียงของเมืองนี้
มากท่ีสุด สร้างข้ึนในปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 1 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 2 โดยชาวโรมันขณะท่ี
ก าลังขยายอ านาจในคาบสมุทรไอบีเรียเพื่อน าน้าจากแม่น้าฟรีโอ (Río Frío) ซึ่งห่างออกไป
ประมาณ 18 กิโลเมตรเข้าสู่ตัวเมือง ซึ่งต้องยกระดับตัวสะพานข้ึนในช่วง 1 ก.ม. สุดท้ายจากภูเขา
กวาดาร์รามาถึงก าแพงเมืองเก่า ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีท่ีสุดและเป็นสัญลักษณ์ท่ีส าคัญ
ท่ีสุดของเซโกเบียอีกด้วย โดยบริเวณ
ร อ บ ๆ จ ะ มี  

เป็นจุดศูนย์กลางของเขต
เมืองเก่า บริเวณนี้จะมีบันไดให้ท่าน
ข้ึนไปและสามารถมองเห็นวิวของ
เ มืองและสะพานส่ งน้ า ไ ด้อย่าง
ชัดเจนและสวยงาม  นอกจากนี้  
บริเวณใกล้เคียงจะเป็นเขตเมืองเก่า
ตามซอยตามถนนจะมีร้านอาหาร 
ร้านกาแฟ ร้านค้ามากมายให้ท่านได้
เลือกซื้อของฝากกลับบ้านได้ 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ 

   

18.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ เที่ยวบินที่ 

TK1860  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 

00.10 น. เดินทางถึง (เพื่อท าการเปล่ียนเคร่ือง) 

01.55 น. ออกเดินทางสู่ โดยเท่ียวบินท่ี TK68 

15.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

 

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความ

เหมาะสมทั้งนีข้ึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานที่

ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรอือาจะมีการปิดปรบัปรุง หรอือาจท าการจองไม่ได้เนื่องจากต้องรอกรุป๊คอน

เฟิร์มก่อนท าการจอง หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ และความ

วันที่แปด สนามบินอิสตันบูล ตุรเคีย • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    
           (- / - / - ) 
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ปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ และขอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานที่ที่แน่นอนก่อนเดินทาง 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วันเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ ่
เด็กอายุต่ากว่า 
12 ปีพักกับผูใ้หญ่ 

1 ท่าน 

เด็กอายุต่ากว่า 
12 ปีพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่มเีตียง) 

พักเด่ียวเพิ่ม 

06 – 13 ธันวาคม 2565 26+1 85,999 85,999 84,999 +12,500 

25 ม.ค. – 01 ก.พ. 2566 26+1 79,999 79,999 78,999 +12,500 

21 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 26+1 79,999 79,999 78,999 +12,500 

14 – 21 มนีาคม 2566 26+1 79,999 79,999 78,999 +12,500 

 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา 

กรณีท่ีมีต๋ัวเคร่ืองบินแล้วหักออกจากค่าทัวร์ 20,000 บาท 

ชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาเดิม 
***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าท่ีกอ่นท าการจองค่ะ*** 

110,000-120,000 บาท 

*** การนัต ี15 ท่านออกเดินทางพรอ้มหัวหน้าทัวรค์นไทย*** 
 
 

อัตราค่าบรกิารรวม 

✓ ต๋ัวเคร่ืองบินชั้นประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป 

✓ ท่ีพักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีท่ีโรงแรมไม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้อง

เพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเด่ียว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
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✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20  กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ (ท้ังนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปล่ียนแปลงในเร่ืองของน้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ 

หรืออ่ืนใดท่ีเป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดตามการเปล่ียนแปลงตาม

ประกาศนั้นๆ) 

✓ ค่ารถโค้ชน าเท่ียวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน) 

✓ ค่าน้าด่ืมบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น สถานทูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

กรณมีวีีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 4,000 บาท 

✓ ค่าไกด์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 

✓ ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD 

✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

และปัญหาสุขภาพอ่ืนๆของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีด

ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน

ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

**ทิปหวัหน้าทวัร/์ไกด์ท้องถิ่น/คนขับรถ ไม่บังคับ ข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของท่าน** 
 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลิกทวัร ์

การจองทัวร์ : 
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• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 40,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระ

ก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด  

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าท้ังหมดไม่ว่า

กรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท ากอ่นการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

กรณีวีซ่าท่ีท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดข้ึน

ดังต่อไปนี้ 

• ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแม้ว่า

จะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา  

• ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซึ่งต๋ัวเป็นเอกสารท่ีส าคัญในการยื่นวีซ่า 

หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ต๋ัวเคร่ืองบินถ้าออกต๋ัวมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมี
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ค่าธรรมเนียมท่ีท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละ

สายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกต๋ัวท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ าต๋ัวตามจริงเท่านั้น  

• ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดน

ค่ามัดจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันท่ีเข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่า

ห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ  

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

100%  

• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ 

ต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทาง

บริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของ

บริษัท ฉะนั้น ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

• บริษัทจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีนั่งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจาก 

ทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ต๋ัวเคร่ืองบิน, ห้องพัก

ท่ีได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึง

จะสามารถย่ืน วีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

• หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าเด่ียว 

ซึ่งทาง ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมี

เจ้าหน้าท่ีของบริษัท คอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์

เป็นผู้ก าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และ

ครบถ้วน ตามท่ีสถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียง

ตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (10 ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท

ฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 
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10 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ี

เกิดข้ึนจริง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

• เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 

โรงแรมที่พักและสถานทที่องเที่ยว 

❖ ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน 

บริษัทฯขอแนะน าใหท้่านเปิดห้องพักเปน็แบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 SGL) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 

เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย 

❖ การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้หอ้งพักแบบเด่ียวSingle ห้องคู่ 

Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 

❖ โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนา้ 

ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกตา่งกัน 

❖ กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

❖ โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคท่ีมีอุณหภูมิต่า จะมีบริการ

เคร่ืองปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านัน้ 

❖ บางสถานท่ีในยุโรปอาจปดิในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรง

กับวันเหลา่นี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหนา้ หากทราบ

เวลาท่ีแน่นอนกอ่นเดินทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
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➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , 

เปล่ียนแปลงเท่ียวบิน เวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการ

เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศ

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับใน

เง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนชื่อได้ 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ท้ังหมด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหนา้ปจัจุบนั ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม 

อาจท าให้ท่านโดนปฏิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรท่ีท าให้ใบหน้า

เปล่ียนไป ดังนั้น ท่านต้องท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  
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➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจอง

ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบรษัิทฯที่ได้ระบุในรายการทัวรท์ั้งหมด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการยื่นวซี่าสเปน 
เอกสารประกอบการยื่นค าร้องขอวีซ่า ในส่วนท่ีเป็นส าเนาผู้สมัคร 
ไม่ต้องเซ็นรับรองส าเนาถกูต้อง ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1.1 หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน จะต้องเหลืออายุ

การใช้งานเดินทางไป และกลับไม่น้อยกว่า 180 วัน และมีหน้าว่าง 2 หน้า (ส าหรับวีซ่าสต๊ิกเกอร์) พร้อม

ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 2 ชุด  

1. หนังสือเดินทาง 
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***ส าหรบัหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สเีลือดหมู) เท่านั้น 

ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ (สีน้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือ

เดินทางบุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด*** 

1.2 หนังสือเดินทางเล่มเก่าตัวจรงิ ถ้าเคยมีวีซ่าเชงเก้นระยะเวลาไม่เกิน3 ปี  

ตัวอย่างหน้าวีซ่าเชงเก้น 

 

 

 

 

***ในกรณีที่ถือพาสปอรต์ สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรอืนักเรยีน 

นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบรษัิทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่า

จะมเีง่ือนไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่น

ขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร้วมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 

2. รูปถ่ายส ี
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รูปถ่ายส ีขนาด 3.5X4.5 cm 2 รูป ท่ีมีพื้นหลังสีขาว (ไม่เกิน 6 เดือน) ห้ามซ้ากับรูปถ่ายท่ีเคยท าวีซ่า ภาพ

ใบหนา้ต้องชัดเจน ไม่ใส่หมวก,ไม่ใส่แว่นและคอนแทคเลนส์,ไม่ย้ิมเห็นฟัน และห้ามตกแต่งภาพใดๆท้ังสิ้น       

ความยาวของใบหน้าตั้งแต่ศรีษะจรดคาง  
อยู่ระหว่าง 3-3.5 เซนติเมตร 
ความกว้างของใบหน้า  
2.5 แต่ไม่เกิน 3 เซนติเมตร 

ตัวอย่างขนาดรูปถ่ายที่ตรงตามสถานทูตก าหนด 

 
 

 

3.1 Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน 
3.2 หากออกค่าใช้จ่ายให้คนในครอบครัวต้องขอ Bank guarantee จากธนาคารให้บุคคลนั้นๆด้วย        

หลักฐานทางการเงินชื่อและนามสกุลต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต และต้องขอจาก
ธนาคารไม่เกิน 7 วันก่อนวันยื่นวีซ่า 

**หมายเหตุ** ผู้สมัครควรเลือกใช้บัญชีออมทรัพย์ท่ีมีเงินอยู่ในบัญชีไม่ต่ากว่า 100,000 บาทข้ึนไป 
3.3 ปรับสมุดบัญชีธนาคารตัวจริง และเตรียมไปในวันท่ียื่นวีซ่า 

3. หลักฐานการเงิน 
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4.1 ส าหรบัเจ้าของกิจการ  

ต้องมีส าเนาหนังสือรับรองทะเบียนพาณิชย์  ส าเนาทะเบียนการค้า หรือ ส าเนาจดทะเบียนบริษัท
(อายุไม่เกิน 3 เดือน) ฉบบัภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

4.2 ส าหรบัท่านที่ท างานบรษัิท กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใสช่ื่อของสถานฑตู 
ต้องระบุวันลาให้ครอบคลมุตลอดช่วงการท่องเท่ียว ต าแหน่ง และอัตราเงินเดือนท่ีได้รับ (ระยะเวลา
ของหนังสือรับรองต้องไม่เกิน 1 เดือน) ต้องมีตราแสตมป์จากบริษัทและเอกสารต้องระบุเป็น
ภาษาอังกฤษ 

4.3 ส าหรบันักเรยีน หรอืนักศกึษา 
ต้องขอหนังสือรับรองจากทางสถาบนั เพื่อแสดงให้เห็นว่าปจัจุบันก าลังอยู่ระหว่างการศึกษาเอกสาร

ต้องระบุเป็นภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 ตัวอย่าง Bank Statement ท่ีผู้สมัครต้องขอกับธนาคาร ตัวอย่าง Bank Guarantee ท่ีผู้สมัครต้องขอกับธนาคาร 

4. หลักฐานการท างาน 
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• ส าเนาทะเบียนบา้น 

• ส าเนาบัตรประชาชน 

• สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี) 

• ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

• ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปล่ียน) 

 

 
6.1 สูติบัตรฉบบัภาษาไทย/อังกฤษ 
6.2 กรณีเดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องยื่นหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา  
6.3 กรณีไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้อง

ขอจดหมายยินยอมจากทางอ าเภอ โดยท่ีบิดา หรือมารดา ผู้ไม่ได้เดินทางจะต้องไปยื่นความจ านง
เพื่ออนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกทา่นหนึ่งได้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอ หรือเขต โดยมี
นายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อและลงตราประทับจากราชการอย่างถูกต้องฉบบั
ภาษาไทย/อังกฤษ 

 

ในการยื่นวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรบัอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือ

เดินทางออกมาใช้ได้ ระยะเวลาในการพิจารณาวซีา่ไม่น้อยกว่า  15  วันท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร-์อาทิตย์ 

และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทางสถานทูต หรอื อาจช้าหรอืเรว็กว่าก าหนดข้ึนอยู่กับสถานทูต 

*** สถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 

การพิจารณาผล VISA ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการพิจารณาใดๆ
ท้ังสิ้น  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น ข้อมูลและเอกสารทุกอย่างต้อง
เป็นความจริงความบิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ี VISA ไม่ผ่านทุกกรณี *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. เอกสารส่วนตัว 
 

6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 18 ปี 
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ข้อมูลค ารอ้งขอยื่นวีซ่า (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

***** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ เพื่อเปน็ประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า ***** 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมูลยื่นวีซ่า 

1.) ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ชื่อและนามสกุล   __________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุลเก่า(ถ้ามี)  __________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)  ________________________________________ 

       หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  

      

      วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ________________________ 

       สถานท่ีเกิด (จังหวัด) _______________________ 

 

2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครวั 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน(ท่ีสามารถติดต่อได้)   ________________________________________________________________ 

โทรศัพท์มือถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 

สถานภาพ :  โสด    สมรสโดยจดทะเบียนสมรส  สมรสไม่ได้จดทะเบียน 

 หย่า          หม้าย 

วัน/เดือน/ปี ค.ศ. การเปล่ียนสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ)  ____________________________ 

ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 

ชื่อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)   ___________________________________ 

วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 

สถานท่ีเกิด (จังหวัด)  _______________________ 

 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกี่ยวกับอาชพี, หรอืถ้าก าลังศกึษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานที่ศกึษา และลง

รายละเอียดอ่ืนๆ ลงในชอ่งว่าง 

3.1) ชื่อบริษัทท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

___________________________________________________________________________________ 
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3.2) ท่ีอยู่ของบริษัทท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

___________________________________________________________________________________ 

3.3) งานปัจจุบันท าอาชีพ โปรดระบุต าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) 

___________________________________________________________________________________ 

3.4) เบอร์โทรศัพท์ท่ีท างาน หรือเบอร์โทรศัพท์สถาบันท่ีทา่นก าลังศึกษาอยู่  _______________________________ 

 

       4.)  ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามีโปรดระบุ) 

 มีวันท่ีออกวีซ่า และวันท่ีหมดอายุวีซ่า ใหต้รวจสอบท่ีหนา้เชงเก้นท่ีทา่นเคยเดินทาง 

ประเทศ ______________  วันท่ีออกวีซา่  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วันท่ีออกวีซา่  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วันท่ีออกวีซา่  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วันท่ีออกวีซา่  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 

 

 ไม่เคยมีวีซ่าเชงเก้น 

                       4.1.1) ถ้าท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้น โปรดระบุวันท่ีสแกนลายนิ้วมือล่าสุด   

                    (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ปี ท่ีสแกนลายนิ้วมือล่าสุด  

                      ได้จากหนา้วีซ่าเชงเก้นล่าสุดท่ีทา่นเคยเดินทาง) 

                     ประเทศ ______________ วันท่ีสแกนลายนิ้วมือล่าสุด  ___________________ 

5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

ออกค่าใช้จา่ยเอง    มีผู้ออกค่าใชจ้่ายให้   ระบุชื่อ   ความสัมพันธ์   
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