เข้าชม พระราชวังหลวง ของกษัตริย์ฮวนคาลอส โอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังอื่นๆในทวีปยุโรป
เที่ยวเมืองปอร์โต้ เมืองที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก
ล่องชมความงามสองฟากฝั่งแม่น้าดูว์โร ชมท่าเรือโบราณและตลาดค้าขายมาตั้งแต่สองสามร้อยปีก่อน
แหลมโรก้า (Capo Da Roca) จุดตะวันตกสุดของโปรตุเกสและของทวีปยุโรป
เข้าชม มหาวิหารแห่งโทเลโด้ มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในสเปน

ก้าหนดการเดินทาง
เดือนกันยายน : 22 – 29 ก.ย.
เดือนตุลาคม : 2 – 9 ต.ค. // 18 – 25 ต.ค. (วันปิยมหาราช)
เดือนพฤศจิกายน : 4 – 11 พ.ย. // 17 – 24 พ.ย.
เดือนธันวาคม : 4 – 11 ธ.ค. (วันพ่อแห่งชาติ และ วันรัฐธรรมนูญ)

วันแรก
18.00 น.

19.30 น.
วันที่สอง
06.55 น.

กลางวัน
บ่าย

กรุงเทพฯ – แมดริด (สเปน)
คณะผู้เดินทางพร้อมกั นที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารขาออกชั้น 4 ประตู ทางเข้าเบอร์ 6-8 เคาน์เตอร์ Q
สายการบิ นกาตาร์ แอร์ เวย์ (QR) เจ้าหน้าที่บริษั ทฯ คอยให้ก ารต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกด้า น
สัมภาระ และบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง
ออกเดินทางสู่ มาดริด โดยเที่ยวบินที่ QR 833/QR 147 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์
บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน
แมดริด – สนามสู้วัวกระทิง – พระราชวังหลวง – เซโกเบีย – คลองส่งน้้าโรมัน
คณะเดินทางถึง สนามบินบาราคัส (BARAJAS) กรุงแมดดริด หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รถ
โค้ชปรับอากาศมาตรฐานยุโรป นาคณะเดินทางเข้าสู่ กรุงแมดดริด เมืองหลวงของประเทศสเปน มหานคร
อันทันสมัยล้ายุค ที่ ซึ่งกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาไว้ที่ นี่ และประกาศให้
แมดดริดขึ้นเป็นเมืองหลวงใหม่ ของพระองค์ จากนั้นระหว่างปี ค.ศ.
1601-1607 เมื่อพระเจ้าฟิลลิปที่ 3 ได้ย้ายไปที่เมืองวัลลาโดลิด แมดดริด
ก็ได้ความเป็นเมืองหลวงสืบมาจนถึงบัดนี้ และได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวง
ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก และสูงสุดแห่งหนึ่งในยุโรป นาคณะเที่ยว
ชมเมืองเก่าแก่นับพันปี ตั้งอยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียนเป็นเมืองหลวงที่ สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นาท่าน
แวะถ่ายรูปที่ระลึกกับ สนามสู้วัวกระทิง PLAZA DE TOROS ที่ชาวสเปนนิยมชมชอบการสู้วัว เนื่อง
ด้วยเป็นวิถีโบราณแห่งการเอนเตอร์เทนที่เร้าใจมาช้านาน จากนั้นนาคณะเข้าชม พระราชวังหลวง ของ
กษั ต ริ ย์ ฮ วนคาลอส ตั้ ง อยู่ บ นเนิ น เขาริ ม ฝั่ ง แม่ น้ าแมนซานาเรส มี ค วามสวยงามโอ่ อ่ า อลั ง การไม่ แ พ้
พระราชวังอื่นๆในทวีปยุโรป เนื่องจากแนวความคิดเปรียบเทียบความใหญ่โตของพระราชวังแวร์ซายส์ และ
ความสวยงามของพระราชวั งลูฟว์ในฝรั่งเศส พระราชวังหลวงแห่งนี้จึงถูกสร้างด้วยหินทั้ง หลัง ในปี ค.ศ.
1738 ในสไตล์บาร็อค โดยการผสมผสานระหว่าง
ศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้อง
ต่างๆ มากมายถึง 2,830 ห้อง ซึ่งนอกจากจะมีก าร
ตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็นที่เก็บภาพเขี ยนชิ้น
สาคัญที่วาดโดยศิลปินในยุคนั้นรวมทั้งสิ่งของมีค่า
ต่างๆ อาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เครื่องใช้, อาวุธ ฯลฯ จากนั้นชม อุทยานหลวง ที่มีการเปลี่ยน
พันธุ์ไม้ทุกฤดูกาล ดอกไม้งดงามตลอดปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ เซโกเบีย เป็นเมืองหลักของจังหวัดเซโกเบียในแคว้นคาสตีลและเลออองของสเปน ตั้งอยู่
บริเวณจุดบรรจบระหว่างแม่น้าเอเรสมากับแม่น้ากลาโมเรสที่เชิงเขากวาดาร์รามา โดยขณะที่อยู่ภายใต้การ
ปกครองของชาวโรมันและชาวมัวร์ เมืองนี้มีชื่อเรียกว่า เซโกเบีย (Segovia) สันนิษฐานว่าชื่อเมืองมีรากศัพท์
มาจากภาษาของชาวเคลต์ว่า เซโกบรีกา (Segobriga) ซึ่งเกิดจากการประสมของคาว่า Sego แปลว่า “ชัยชนะ”
และคาว่า Briga แปลว่า “เมือง” นาท่านแวะถ่ายรูปที่ระลึกกับ สะพานส่งน้าโรมัน จากนั้นนาชมเขต
เมื อ งเก่ า ล้ อ มรอบด้ ว ยก าแพงที่ ส ร้ า งขึ้ น ตั้ ง แต่ ค ริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 8 และได้ รั บ การบู ร ณะในระหว่ า ง
คริสต์ศตวรรษที่ 15 แวะถ่ายรูปที่ระลึกกับ มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเบีย (Segovia Cathedral) ที่มี

ชื่อเสียง ถ่ายรูปกับ ปราสาทแห่งเซโกเบีย หรือ ปราสาทอัลกาซาร์ (คาว่าอัลกาซาร์) ในภาษา
อาระบิกแปลว่าปราสาท หลายคนเรียกปราสาทแห่งนี้ว่าปราสาทแห่งเทพนิยาย เพราะความสวยสง่างามที่
มองเห็นได้จากภายนอก ตั้งอยู่บนชะง่อนผาสูงที่แม่น้าสองสายไหลมาบรรจบกัน จากนั้นอิสระให้ท่านเดิน
เล่นเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกกับร้านค้าต่างๆ ที่เรียงรายสองข้างทางกันตามอัธยาศัย

ค่า  รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (เมนูหมูหันอันขึนชื่อ)
 พักค้างคืน ณ HOTEL CANDIDO หรือเทียบเท่า
วันที่สาม
เช้า

เซโกเบีย – ซาลามังกา – พลาซามาร์ยอ – มหาวิหารซาลามังกา – ปอร์โต(โปรตุเกส)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ ซาลามังก้า เมืองหลักของจังหวัดซาลามังก้าในแคว้นคาสตีลและเลออง เมืองมีชื่อที่ได้ยิน
มานานแล้ว โดยเฉพาะกิติศัพย์ในเรื่องของความเก่าแก่และงดงาม เมืองนี้จึงเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีมนต์ขลังอีก
เมืองหนึ่งทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน บนที่ ราบสูงริมแม่น้าตอร์เมส ในอดีต เมืองซาลามั งก้า เป็น
เมืองที่มีความสาคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของการค้าขายเมื่อครั้งสมัยโรมันยังเรืองอานาจอยู่
นาท่านสู่ ปลาซา มายอร์ (PLAZA MAYOR) ศูนย์กลางของ
เมือง สร้างโดยศิลปะสไตล์บาร็อก อันเป็นเอกลักษณ์ของความอู้
ฟู่ในยุคศตวรรษที่ 16-18 ในฤดูร้อน พลาซา มายอร์ คือพื้นที่แห่ง
ความบันเทิงของชาวสเปน หนึ่งในนั้นก็คือการสู้วัวกระทิง จน
ในที่ สุ ด ก็ เ ลิ ก จั ด ขึ้ น ที่ พ ลาซาแห่ ง นี้ ใ นกลางยุ ค ปี ค.ศ. 1800
ปัจจุบันบริเวณนี้เรี ยกได้ว่าเป็นจุดศูนย์ กลางของการทากิจกรรม และการพบปะของผู้คน จากนั้นนาท่าน
ถ่ายรูปกับ มหาวิทยาลัยซาลามังกา (UNIVERSITY OF SALAMANCA) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่
ของประเทศสเปนยาวนานถึ ง 700 กว่าปี นับว่ามี อายุเก่าแก่ไม่แพ้มหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศอื่นๆ ใน
ยุโรป อย่างไรก็ตามสถาปัตยกรรมสาคัญของซาลามังกาคือ มหาวิหาร, พระราชวัง และตัวอาคารหลายแห่ง
ของมหาวิท ยาลั ย ยั ง คงมี ส ภาพสมบู รณ์ จนกระทั่ งเมื่อ ปี ค.ศ.
1988 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เขตเมืองเก่าของซาลามัง
กาเป็นมรดกโลก และในปี ค.ศ. 2002 ก็ได้รับการยกย่องให้เป็น
เมื อ งหลวงด้ า นวั ฒ นธรรมของยุ โ รปร่ ว มกั บ เมื อ งบรู จ ส์ ข อง
เบลเยียม นาท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารซาลามังกา ที่อยู่ใน
เขตเมืองเก่าเป็นส่วนหนึ่งของอาคารประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก มหาวิหารในเมือง
ที่สาคัญมี 2 แห่งคือ มหาวิหารเก่าสร้างเมื่อศตวรรษที่ 12 ด้วยรูปแบบศิลปะโรมัน และมหาวิหารใหม่ สร้าง
เมื่อศตวรรษที่ 16 เป็นศิลปะแบบโกธิกที่ดูทันสมัยขึ้น ใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 200 ปีจึงแล้วเสร็จ ถ่ายรูปที่

กลางวัน
บ่าย

ค่า

วันที่สี่
เช้า

ระลึกกับ บ้านหอย (HOUSE OF SHELL) ตั้งอยู่ระหว่างปลาซ่า มายอร์กับมหาวิหารใหม่ ตึกนี้มีชื่อตาม
เปลือกหอยที่ประดับบนกาแพงด้านนอก หอยที่ใช้ประดับนี้เป็นตราประทับของเจ้าของเก่าคืออัศวินซานติอา
โก และที่นี่ก็คือบ้านของอัศวินผู้นี้ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันได้
กลายเป็นหอสมุดสาธารณะ ซึ่งว่าไปก็น่าจะเป็นหอสมุดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งใน
โลก อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือช็อปปิ้งตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดิ น ทางสู่ ปอร์ โ ต้ (Porto) เมื อ งที่ ใ หญ่ เ ป็ น อั น ดั บ สองใน
โปรตุเกส และเป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางเก่าแก่ของยุโรป ตั้งอยู่ใน
ภาคเหนือของโปรตุเกสที่ปากของแม่น้าดูว์โร (Duero Hisz) เป็น
เมืองท่าที่มีชื่อในด้านไวน์ปอร์โต้ ซึ่งเป็นแหล่งน้าเมาชั้นดีของคนที่
รักในการดื่ม เพราะมี Cave ไวน์ของแต่ละ แบรนด์กระจายไปทั่ว
ด้วยปั จจั ย เหล่า นี้ป อร์โต้ จึง ได้ถู ก ขึ้ นทะเบีย นเป็ นมรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1996 เมืองนี้แบ่งการท่องเที่ยวเป็นสามส่วนใหญ่ๆ คือ โซนชายฝั่งทะเล ซึ่งสร้าง
ชื่อตอนหน้าร้อนให้กับเมืองนี้ได้อย่างดี โซนเมืองเก่า ซึ่งเป็นที่ตั้งของโบสถ์เก่ า, สถานีรถไฟเก่าแก่, ตลาด
ดั้งเดิมและตึกราบ้านช่องที่บอกถึงความเก่าได้อย่างดี และสาหรับโซนนี้ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญและเป็นที่
ที่โรแมนติกมากคือที่ ริมแม่น้าที่ชื่อว่า The Ribeira ซึ่งมีทิวทัศน์ทั้งใน
กลางคืนและกลางวัน ส่วนโซนที่สามที่มีแม่น้าดูว์โรผ่ากลาง คือ โซน
เมืองใหม่ หรือ ย่าน Vila Nova de Gala โซนนี้จะเป็นโซนที่สาหรับ
นักท่องเที่ยวที่ชอบในการดื่ม เพราะเป็นแหล่งผลิตไวน์ปอร์โต้ของ
ทุกยี่ ห้อ แล้วแต่เลือกสรรกั นไป ซึ่งสองย่ านนี้ถูก เชื่อมด้วยสะพาน
เหล็กที่สูงเฉียดฟ้า และแข็งแกร่ง ซึ่งคนที่สร้างสะพานแห่งนี้มีชื่อว่า Gustave Eiffel เป็นคนเดียวที่สร้างหอ
ไอเฟลในปารีส
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 พักค้างคืน ณ HOTEL HOLIDAY INN PORTO GAIA หรือเทียบเท่า
ล่องเรือแม่น้าดูว์โร – จัตุรัสอเลียโดส – ปอร์โต้ – แหลมโรก้า – ลิสบอน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านลงเรือ ล่องชมความงามสองฟากฝั่ งแม่น้าดูว์โร ผ่านชม Cais da Ribeira เรือขน
ไวน์โบราณ Rabelos ที่จอดเรียงรายให้ชื่นชมความเป็นมาของ
เมืองนี้และแม่น้าดูว์โร สถานที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่ที่รุ่งเรือง
มากในสมัยที่เป็นท่าเรือโบราณและตลาดค้าขายมาตั้งแต่สอง
สามร้อยปีก่อน บริเวณนี้จึงได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดก จากนั้น
นาท่านชมความงามของ เมืองมรดกโลกปอร์โต้ โดยเริ่ม
จาก ย่านจัตุรัสอเลียโดส หรือ (Praça dos Liberdade) เป็นจัตุรัสใจกลางเมืองปอร์โต้ ที่ประกอบด้วย
อาคารสวยงามที่เป็นที่ทาการของธนาคารและโรงแรม และศาลาว่าการเมือง (City Hall) จัตุรัสแห่งนี้เป็น
จัตุรัสขนาดใหญ่ และเป็นแหล่งรวมอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของปอร์โต้ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปบริเวณ

กลางวัน

ค่า

วันที่ห้า
เช้า

จัตุรัสอเลียโดสแห่งนี้ จากนั้นนาท่านชม สถานีรถไฟ Sao Bento ซึ่งเป็นอาคารสถานีรถไฟโบราณ
ภายในมีการตกแต่งด้วยกระเบื้องเขียนสีและลวดลายสีน้าเงิน บอกเล่ า เรื่ อ งราวของชาวโปรตุเ กส สวยงาม
มาก จากนั้นแวะถ่ายรูปกับโบสถ์หลักที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง โบสถ์ Se Catedral อายุกว่าพันปี โบสถ์แห่งนี้
เป็นที่จัดงานอภิเษกสมรสของกษัตริย์ Joao ที่ 1 บิดาของเจ้าชาย
เฮนรี่ ผู้บุกเบิกการเดินเรืออันยิ่งใหญ่ของโปรตุเกสเพื่อออกแสวง
ดินแดนใหม่ จนโปรตุเกสมีอาณานิคมมากมายทั่วโลก และโปรตุเกสคือประเทศตะวันตกประเทศแรกที่มาติดต่อกับไทย
เวลาให้ท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกกันตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่ายออกเดินทางสู่ แหลมโรก้า (Capo Da Roca) จุดตะวันตกสุดของโปรตุเกสและของทวีปยุโรป ตั้งอยู่
ในเขตอุทยานแห่งชาติซินทรา ห่างจากลิสบอนเมืองหลวงประมาณ
45 กม. ตัวแหลมจะยื่นออกไปทางตะวันตกสู่มหาสมุทรแอตแลนติก
ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นชะง่อนผาสูงประมาณ 100 เมตรเกิดจากการกัด
เซาะของน้าทะเลซึ่งทาให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่สูงกว่า 30 เมตร และ
ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ จากตรงนี้ท่านจะได้ชมความงาม
ของมหาสมุทรแอตแลนติกอันยิ่งใหญ่ไพศาลในยามอาทิตย์อัศดง เป็นภาพที่งดงามยิ่งนัก สมควรแก่เวลานา
คณะเดินทางไปยัง กรุงลิสบอน เมืองหลวงเก่าแก่มีประวัติยาวนานกว่า 800 ปี ของประเทศโปรตุเกส
เมืองที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตอนใต้บนคาบสมุทรไอบีเรีย
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังมื้ออาหารนาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
 พักค้างคืน ณ HOTEL HOLIDAY INN LISBON - CONTINENTAL หรือเทียบเท่า
กรุงลิสบอน – หอคอยเบเล็ม – อนุสาวรีดิสคัฟเวอรรี่ – บาราจอร์ท
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาคณะเที่ย วชม กรุง ลิสบอน ผ่านชมอดีตพระราชวังหลวง
อายุเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม
โกธิ ก และมั ว ร์ อ ย่ า งสวยงาม ปั จ จุ บั น เป็ น ที่ พ านั ก อย่ า งเป็ น
ทางการของประธานาธิบดี ชมเมืองวิหารเจอโรนิโม ที่สร้างขึ้น
เพื่อเป็นเกียรติแก่วาสโก ดากามา และการเดิ นทางสู่อินเดียเป็น
ผลสาเร็จ ในปี ค.ศ. 1498 จัดเป็นผลงานอันเยี่ย มยอดของงาน
สถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่ามานูเอลไลน์ (MANUELINE) ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 70 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ และ
ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ว่าเป็น WORLD HERITAGE SITE ภายใน
ประกอบไปด้ ว ยอาคารส าคั ญ ต่ า งๆ แล้ ว ไปชม หอคอยเบเล็ ม (BELEM
TOWER) เดิมสร้างไว้กลางน้าเพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเข้าออก
และเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือออกไปสารวจ และค้นพบโลกของวาสโก ดา
กามา และนักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง ของสถาปัตยกรรมมานู
เอลไลน์ที่สวยงาม บันทึกภาพกับ อนุสาวรียด
์ สิ คัฟเวอรี่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.
1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ ของเจ้าชายเฮนรี่ เดอะ

เนวิเกเตอร์ และยกย่องนักเดินเรือสารวจรอบโลก เชิญท่านลองชิมขนมทาร์ ต คั ส ตาร์ ด (NATA
DE
PASTEIS) ในร้านขนมเก่าแก่ที่ ให้บริการมากว่าร้อยปี แวะชิมขนมโปรตุเกส ต้นตารับของขนมไทย อาทิ
ทองหยอด, ที่มีต้นตารับแท้อยู่ที่โปรตุเกสและเข้าไปเผยแพร่ในกรุงศรีอยุธยาโดยท่านท้าวทองกีบ จากนั้นนา
ชม สะพานแขวนที่ยาวที่สุ ดในยุโรป ซึ่งสะพานนี้มีชื่อว่า PONTE 25 ABRIL (ซึ่งเมื่อวันที่ 25
APRIL ปี 1974 ได้เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตย)

กลางวัน

ค่า

วันที่หก
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กลางวัน
บ่าย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเดินทางสู่ บาดาจอซ เมืองหลวงของแคว้นเอ็ กซ์เรามาดูราทางตอนใต้ ห่างจากชายแดนประเทศ
โปรตุเกสเพียง 6 กิโลเมตร เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของแคว้น และมีความโดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรมที่พวก
มัวร์ทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลัง ภาพของเมืองที่มีปราสาทอัลกาซาบา บนเนินเขาโอรินาเซ เหนือแม่น้ากัวเดียน่า เป็น
ฉากที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอาหรับได้อย่างชัดเจน
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังมื้ออาหารนาคณะเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
 พักค้างคืน ณ AC BARAJOZ BY MARRIOTT หรือเทียบเท่า
บาราจอซ – โตเลโด้ – มหาวิหารโตเลโด้ – มาดริด
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาคณะเดินทางต่อไปยัง โตเลโด้ เมืองประวัติศาสตร์ซึ่งมีความหมายว่า “เมืองป้อมน้อย” ในอดีตเป็นเมือง
หลวงเก่าของสเปน และเคยถูกชาวโรมันเข้ายึดครองเมืองเมื่อ 2,200 ปีมาแล้ว ปัจจุบันอารยะธรรมของชน
ต่า งชาติค รั้ ง ก่ อน ยั ง คงฝั ง แน่นคละกั น อยู่ ใ นชี วิตประจาวั นของชาวเมื อง ลัก ษณะผัง เมือ งโตเลโด้ เป็ น
เอกลักษณ์ที่น่าชื่นชมที่สุดของการจัดสร้างเมืองโบราณอันสมบูรณ์แบบ ตัวเมืองรายล้อมด้วยเนินเขามากมาย
ประดุจกาแพงธรรมชาติด้วยหุบผา 3 แห่งโดยมีแม่น้าทาโคเป็นเส้นทางคมนาคม นอกจากนี้เมืองโตเลโด้เป็น
ใจกลางของประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ปัจจุบันได้รับรองจากยูเนสโก้ประกาศให้เมืองโตเลโด้เป็นเมือง
มรดกโลก
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเที่ยวชม นครโตเลโด้ ซึ่งเป็นนครที่คงความงดงามและความ
เป็นมาในฐานะเมืองเก่ าอันเปรียบเป็นอนุสรณ์ แห่งประวัติศาสตร์นั้ น
ยังคงได้รับการยอมรับ และบันทึกเอาไว้โดยองค์การสหประชาชาติว่า
เป็น “เมืองมรดกโลก” จากนั้นนาคณะเข้าชม มหาวิหารแห่งโทเล
โด้ มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในสเปน เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1227 อันเป็น
สมั ย ที่ ศิ ล ปะแบบโกธิ ก ก าลั ง แพร่ ห ลายอยู่ ใ นยุ โ รป และเสร็ จ สิ้ น
สมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ. 1493 ถือเป็นมหาวิหารสไตส์ โกธิกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง และเป็นศูน ย์กลางแห่ง

ค่า

วันที่เจ็ด
เช้า

ศาสนาคริสต์ในประเทศสเปนอีกด้วย ชมห้องเก็บสมบัติของบิช็อบแห่งโทเลโด้ ที่เต็มไปด้วยมงกุฎ และคฑา
เพชร นาคณะเดินลัดเลาะตามตึกรามบ้านช่องเก่าแก่สมัยโรมัน ท่านจะประทับใจกับความงดงามและความ
เก่าแก่ของโทเลโด้ ซึ่ งเหมือนกับพิพิธภัณฑ์ ทั้งเมือง นาชมโรงงานผลิตเครื่องถมของสเปนดามาสกิโน่ ที่
สวยงามด้วยการนาทองและเงินมาตีเป็นเส้น และตอกลงบนโลหะสีดา เป็นงานฝีมือที่มีชื่อเสียงของโทเลโด้
มาช้านาน ได้เวลานัดหมายคณะเดิ นทางสู่ กรุงแมดดริด เมืองหลวงของประเทศสเปน มหานครอัน
ทันสมัยล้ายุค ที่ซึ่งกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาไว้ที่นี่ และประกาศให้แมดดริด
ขึ้นเป็นเมืองหลวงใหม่ของพระองค์ จากนั้นระหว่างปี ค.ศ. 1601-1607 เมื่อพระเจ้าฟิลลิปที่ 3 ได้ย้ายไปที่
เมืองวัลลาโดลิด แมดดริดก็ได้ความเป็นเมืองหลวงสืบมาจนถึงบัดนี้ และได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุด
แห่งหนึ่งในโลก และสูงสุดแห่งหนึ่งในยุโรป นาคณะเที่ยวชมเมืองเก่าแก่นับพันปี ตั้งอยู่ใจกลางแหลมไอบี
เรียนเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (89.6 กิโลเมตร/ประมาณ 1 ชั่วโมง 2 นาที)
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูข้าวผัดสเปนอันเลื่องชื่อของสเปน
 พักค้างคืน ณ AYRE GRAN COLON HOTEL หรือเทียบเท่า
พลาซาร์มายอร์ – ปูเอต้าเดซอล – สนามเบอร์นาบิว – มาดริด – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านคณะ ถ่ายรูปด้านหน้าสนามซานเตียโก เบร์นาเบว เป็น
สนามฟุตบอลที่มีชื่อเสียงในกรุงมาดริดของประเทศสเปน เป็นสนามเหย้า
ของสโมสรฟุตบอลเรอัลมาดริดเริ่มเปิดใช้สนามเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ค.ศ.
1944 เดิมมีชื่อว่าเอสตาดีโอชามาร์ติน (ESTADIO CHAMARTÍN) ตาม
ชื่ อของสนามเดิ ม ของสโมสร เปิ ดใช้ส นามอย่ างเป็นทางการในเดือ น
ธันวาคม 1947 เรอัลมาดริดได้ประกาศใช้ชื่อที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือ เอสตา
ดีโอซานเตียโก เบร์นาเบว เมื่อวันที่ 4 มกราคม 1955 เพื่อเป็นเกียรติแก่
ประธานสโมสรคือ ซานเตียโก เบร์นาเบว เยสเต นาคณะท่านเที่ยวชม
สถานที่ ส าคั ญ ๆ ในกรุ ง แมดริ ด เริ่ ม ต้ น จาก ปลาซา เดอ เอส
ปันญา อนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปนที่ตั้งอยู่เหนืออนุสาวรีย์ดอนกิโฮเต้และซันโซปันซาใน
สวนสาธารณะ, ปลาซ่า มายอร์ จัตุรัสหลวง ศูนย์กลางเมืองอันเก่าแก่ ถูก
สถาปนาขึ้นในปี ค.ศ. 1620 จากนั้นนาคณะชมย่านเมื องเก่า พลาซ่าร์
มายอร์ เป็นจตุรัสใหญ่ใจกลางเมืองเก่าอดีตใช้ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา เป็นที่ประกอบพิ ธีราชาภิเษก และงานฉลองพิธีสาคัญ ๆ เป็นที่
ประลองฝีมือของบรรดาอั ศวิน และเคยเป็นแหล่ง สู้รบอย่างดุเดือด ระหว่างทหาร
ของนโปเลียนกับชาวสเปน ปัจจุบันยังคงมีบรรยากาศ และความงามสมัย ศตวรรษที่
1แล้วเข้าสู่ ย่าน ปูเอต้า เดล ซอล หรือ ประตูพระอาทิตย์ จัตุรัสใจกลาง
เมือง ซึ่งนอกจากจะเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปนแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้
ดินและรถเมล์ทุกสาย และยังเป็นจุดตัดของถนนสายสาคัญของเมื องที่หนาแน่นด้วย

16.20 น.

วันที่แปด
13.20 น.

ร้า นค้ า มากมาย และห้ า งสรรพสินค้าใหญ่อีก ด้ วย ถ่ายรูปคู่กั บ อนุสาวรีย์หมีกับต้นมาโดรนา
สัญลักษณ์ของเมือง จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเที่ยว WALKING STREET ถึงเวลานัดหมายนาท่านเดินทางสู่
สนามบินบาราคัส-แมดริด นาท่านทารายการ TAX REFUND พร้อมกับเชคอิน
เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 150/QR 836 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา ประเทศกาต้าร์
บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน
สนามบินสุวรรณภูมิ
คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดี...พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ

สเปน – โปรตุเกส 8 วัน
อัตราค่าบริการ

พักห้องคู่ หรือห้อง 3 เตียง

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

วันที่ 22 – 29 ก.ย.

61,900

วันที่ 2 – 9 ต.ค.

57,900

11,000
11,000

วันที่ 18 – 25 ต.ค. (วันปิยมหาราช)

59,900

11,000

วันที่ 4 – 11 พ.ย.

58,900

11,000

วันที่ 17 – 24 พ.ย.

58,900

11,000

วันที่ 4 – 11 ธ.ค.
(วันพ่อแห่งชาติ และ วันรัฐธรรมนูญ)

58,900

11,000

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ามันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **
** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น **
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผู้ร่วม เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน***
ส้าหรับท่านที่เป็นมุสลิม , ทานมังสวิรัติ , ไม่ทานหมู , ไม่ทานเนื้อ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย
2 สัปดาห์

* ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ ท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทาการยื่นวีซ่า ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่าง และต้องมีค่าใช้จ่าย
ในการเลื่อนตั๋ว และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมที่อยู่ต่อ
อัตรานี้รวม
1) ค่าตั๋วเครื่องบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวันเดินทางไปและกลับพร้อมคณะ (น้าหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30
กิโลกรัม / กระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม)
2) ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3) ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถ
เกิน 12 ชั่วโมง/วัน)
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
5) ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรือเทียบเท่า
(โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มี
เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวัน
เข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลท้าให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทาง
บริษัทฯ จะค้านึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส้าคัญ)
6) ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7) ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
8) ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่)
9) ค่าบริการนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
10) ค่าประกันอุบัติเหตุใ นการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารั กษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE
INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) เท่านั้น ท่านใดต้องการซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
บริษัททัวร์
อัตรานี้ไม่รวม
1) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
2) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
3) ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
4) ค่าน้าหนักส่วนที่เกิน 30 กิโลกรัม และมีจานวนมากกว่า 2 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)
5) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโรต่อท่าน
6) ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ท่านละ 15 ยูโร)
***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านท้าการจองทัวร์***
เงื่อนไขการส้ารองที่นั่ง
 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชาระงวดแรก 30,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาส
/ เทศกาลปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์ มัดจ้าท่านละ 40,000 บาท
 ส่วนที่เหลือช้าระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะนั้นจะ
ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 50 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิท ธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ
30,000บาท) ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาส / เทศกาลปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์ มัดจ้าท่านละ 40,000 บาท

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริษัทฯ มีความจาเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริษัทฯ มีความจาเป็นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์
 กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 10 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการที่ได้ชาระไปแล้วจานวน
มาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
 ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง
สถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่ นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์
มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่า นจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทาง
ท่านได้อย่างถูกต้อง
 ในการยื่นวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรน
ลายนิ้วมือ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอ้านวยความสะดวก
 เอกสารต่างๆที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กาหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กาหนด
ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูต
ต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยื่น
วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 กรณีวี ซ่า ที่ท่านยื่นไม่ ผ่า นการพิ จารณา และคณะสามารถออกเดิ นทางได้ ท่า นจะต้องเสียค่ า ใช้จ่า ยจริงที่เกิด ขึ้น
ดังต่อไปนี้
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าด้าเนินการและ ค่าบริการ 4,500 บาท
- ค่าตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋ว
เครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ได้เนื่องจากบริษัทจองตั๋วเป็นตั๋วกรุ๊ปซึ่งตั๋วกรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND
คืนได้
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100%
ในทันที
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณี
ใดๆทั้งสิ้น

 ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารไม่ของ
ท่านไม่น่าเชื่อถือ / มีการปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตก้าหนด (มาสาย) /
ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้ค้าพูดไม่สุภาพกับสถานทูต และส่งผลท้าให้วีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจาก
สถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ท่าน
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุ
ใน รายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
 ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ
และจะสารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป
คอนเฟิร์ม 100% ก่อนที่จะส้ารองยานพาหนะ
หมายเหตุ
1. กรณีที่เกิดเหตุจาเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรือการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ
รถติด ทาให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการที่
จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับ
ค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน แต่ทางบริษัทฯ จะคงไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็ม
ความสามารถ
2.บริษั ทฯ ขอสงวนสิท ธ์ในการเปลี่ย นแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ย นแปลงอัตราค่าบริก ารได้ตามความ
เหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจาเป็นสุดวิสัย โดยจะ
พยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสาย
การบิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนทาให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยังคงจะรักษา
มาตราฐานการบริการ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม
4.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัว ไม่ว่าบางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น
พาสปอร์ต, ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นต้น

เอกสารประกอบการขอวีซ่าสเปน
เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเกน (ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 15 วันท้าการ และต้องมาแสดงตนที่สถานฑูต)
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย ต้องมีหน้าว่าง
เหลือส้าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2X1.5 นิ้ว จานวน 2 รูป (ใช้รูปสี พื้นฉากหลังสีขาวเท่านั้น อายุรูปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกันทั้ง
2 รูป) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป
3. สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า / สาเนาใบมรณะบัตร/ สาเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติม
กรณีอื่น ๆ
4. สาเนาบัตรประชาชน
5. สาเนาทะเบียนบ้าน
6. สาเนาสูติบัตร (สาหรับเด็กต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์)
7. กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออาเภอเท่านั้น
และให้ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว (พ่อและเม่ต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวี
ซ่าด้วย)

7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออาเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) (แม่ต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย)
7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออาเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) (พ่อต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย)
7.4 กรณีพ่อและแม่หย่าร้าง หรือเสียชีวิต ต้องแนบใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร เพื่อเป็นการยืนยัน
7.5 ให้แนบสาเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่)
7.6 เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้
นั้น เช่น สาเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก เด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น
จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นต้น พร้อมแนบ
หลักฐานของบิดาหรือมารดาหรือผู้ที่เด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น
8. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน เป็นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเท่านั้น**จดหมายรับรองการทางานให้
ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) ไม่ต้องระบุวันลา และประเทศที่เดินทาง ( ตัวจริงอายุ
ไม่เกิน 1 เดือน )
8.1 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ ( สาเนาอายุไม่เกิน 3
เดือน )
8.2 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า ( สาเนา)
8.3 กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทฯ : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
ในจดหมายต้องมีหัวกระดาษบริษัทและตราประทับบริษัทด้วย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ( ตัวจริงอายุไม่เกิน 1
เดือน )
8.4 กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนั้น ห้าม
ใส่ปีเป็น พ.ศ.) ( ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
8.6 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษา พิมพ์เป็น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น / พร้อมสาเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา ( ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.7 กรณีเป็นแม่ค้า, ทาธุรกิจส่วนตัว, ทาอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรูป
ถ่ายสถานที่ทางานมาด้วย รูปถ่ายอย่างน้อย 3-5 ใบ
9. หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น)
9.1 ขอสเตทเม้น (Bank statement ) ** (ขอสเตทเม้นเป็นภาษาไทย)**ที่ออกโดยธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ปรับยอด
สมุดเงินฝากล่าสุด ไม่เกิน 7 วันนับย้อนหลังตั้งแต่วันที่ขอวีซ่า (กรุณาน้าสมุดเงินฝากเล่มจริงมาวันที่ยื่นวีซ่าด้วย)
 กรณีเงินฝากออมทรัพย์ (ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ต้อง
มีการเข้าออกของเงินสม่าเสมอ ห้ามทาการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!!)
 การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ท่านต้องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน และ ถ่ายสาเนาย้อนหลัง 6 เดือน โดยการปรับยอด
สมุดในบัญชี ต้องปรับสมุดก่อนวันที่จะยื่นวีซ่า 7 วัน เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 18 กันยายน 2557 สาเนาสมุดบัญชีที่
ท่านต้องใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องปรับสมุด ณ วันที่ 12 กันยายน 2557 หรือ หลังจากนั้น หากท่านปรับสมุดบัญชีก่อนหน้า
นั้น จะใช้เป็นเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงินไม่ได้ สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่ง
เอกสารมาทางบริษัททัวร์ฯ เพื่อเตรียมการล่วงหน้า และ ส่ง Fax สมุดบัญชีหน้าสุดท้ายที่ได้ทาการปรับสมุดมาให้ทาง

บริษัททัวร์ เพื่อใช้ในการแนบเป็นเอกสารยื่นวีซ่าต่อไปได้ หรือ ถ่ายเอกสารหน้าที่ปรับสมุดภายใน 7 วัน และถือมา
เพิ่มเติมในวันที่ยื่นวีซ่า
9.2 ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) (ขอเป็นภาษาอังกฤษ) ต้องมีอายุไม่เกิน 15
วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า พร้อมทั้งต้องระบุ จานวนเงินเป็นตัวเลขลงในหนังสือรับรองด้วย เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่า
วันที่ 18 กันยายน 2557 หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 4 กันยายน
2557 หรือ หลังจากนั้นเท่านั้น จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุ
สถานฑูต) โดยไม่ต้องระบุวัน และประเทศที่เดินทาง (ชื่อในหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK
CERTIFICATE) จะต้องถูกต้องและตรงตามหน้าพาสปอร์ต วันที่ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคารให้นา
สาเนาหน้าพาสปอร์ตไปด้วย เพื่อไม่ให้ผิดพลาดในการออกเอกสาร)

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ******
10. ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
10.1 จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น – หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับ
รองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ /
สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ / (ปู่, ย่า, ตา, ยาย, ลุง, ป้า, น้า, อา ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่าย
ให้หลานได้)
** กรณีพ่อหรือแม่ ใช้การเงินของลูกในการยื่นวีซ่า ต้องแนบสูติบัตรลูกมาด้วย **
- กรณีเป็นสามีภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี้
 เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาอังกฤษ มาว่าอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
 กรณีมีลูกด้วยกัน ให้ใช้ใบเกิดของลูก
10.2 กรุณาแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกาหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยื่นวีซ่า 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งใน
หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองค่าใช้จ่ายด้วย
11. ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 70ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทย์ว่าสามารถเดินทางได้เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่น
วีซ่า
12. กรณีผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ต่างประเทศ จะต้องยื่นขอวีซ่า ณ ประเทศที่ท่านกาลังศึกษาอยู่
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทาขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้า

วันที่มายื่นวีซ่ากรุณาน้าสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงมาด้วย (กรณีมีเล่มต่อจากสมุดเดิมรบกวนน้าเล่มเก่ามา
ด้วย) เอกสารทุกอย่างที่เป็นส้าเนา เช่น ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล , สูติบัตร , น้า
ตัวจริงมาวันที่ยื่นวีซ่าด้วย

***** ส้าหรับคนที่จะใช้เล่มไปทีอ่ ื่นก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณีใด ๆ *****

