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HIT… อยากชวนทา่นเทีย่ว … 

เสน้ทาง 
Discovery Portugal & Northern Spain 

โปรตเุกส และ สเปนตอนเหนอื 10 วนั 
ก าหนดการเดนิทาง 

13 กนัยายน / 8 ตลุาคม 2562 

สด ใหม ่จาก HIT เทีย่วเมอืงประวตัศิาสตร ์ชมเมอืงมรดกโลก เสน้ทางใหม ่ไมซ่  าใคร  
  เอาใจสายอารต์ ตะลยุถ  าอลัตามรีา โดง่ดงัมากในดา้นภาพเขยีนสมยักอ่น ทีอ่ยูภ่ายในถ  า 

 เมอืงซานตยิานา เดล มาร ์เมอืงมคีณุคา่ทางประวตัศิาสตร ์และศลิปะทีย่ิง่ใหญท่ีส่ดุในสเปน 
เที่ยวครบใตจ้รดเหนอื เขา้ลสิบอน – ออกบลิเบา ไมย่อ้นเสน้ทาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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วนัแรกของการเดนิทาง (1) กรุงเทพฯ 
20.30 น. พบกนัที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสารช้ัน 4  
 ประตู  9 แถว U เคาน์เตอร์ สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ หวัหนา้ทวัร์ และเจา้หนา้ที่ บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์เนช่ันนอล  
 ทราเวล หรือสั้นๆ ว่า HIT รอตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพบักรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาดตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้ม

น าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่
รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ[ICAO] 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษจีากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบินจึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองไดแ้ละ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

23.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี (Turkey) โดยเที่ยวบินที่ TK 069 (ใช้เวลาเดินทาง 10  
 ช่ัวโมง 20 นาที) 
 

วนัที่สองของการเดินทาง (2) อสิตนับูล (ตุรก)ี – ลสิบอน (โปรตุเกส) – ซินทรา – อลัโคบากา 
05.20 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาตาตุร์ “Ataturk International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul)  
 รอเปลี่ยนเที่ยวบิน 
07.35 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงลิสบอน (Lisbon) ประเทศโปรตุเกส (Portugal) โดยเที่ยวบินที่ TK 1755 (ใช้เวลาในการ 
 เดินทาง 4 ช่ัวโมง 55 นาท)ี 
10.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ลิสบอน ปอร์เตลา “Lisbon Portela International Airport”  

กรุงลิสบอน (Lisbon) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของ ประเทศโปรตุเกส (Portugal) หลงั
ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ รถโคช้ปรับอากาศรอรับ น าท่านเดินทางสู่ เมืองซินทรา (Sintra) 

(ระยะทาง 29 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองตากอากาศยอดนิยมของนกัท่องเที่ยวใน โปรตุเกส 
(Portugal) เป็นเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมโรแมนติก รวมทั้งวฒันธรรมอนัเก่าแก่ ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาอนังดงาม ได้รับการ
รับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหาร น าท่านชม เมืองซินทรา (Sintra) เมืองแห่งประวติัศาสตร์เมืองหน่ึง และเป็นเมืองอนัสุดแสนโรแมนติก  
 ไดรั้บขนานนามว่าเป็นเมืองมรดกโลกที่สวยที่เมืองหน่ึงของ โปรตุเกส (Portugal) เขตเมืองเก่าที่มีถนนปูลาดดว้ยอิฐ 
 และหินแกรนิต อิสระท่านเดินถ่ายรูปในเมืองเก่า จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอัลโคบากา (Alcobaca) (ระยะทาง  

133 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ มหาวิหารอัคโคบากา “Monastery of Alcobaca” 
วิหารโกธิคขนาดใหญ่ ได้รับการรับรองจากองค์การยเูนสโกให้เป็นมรดกโลก น าท่านเขา้ชมความสวยงามอลงัการของ มหา
วิหารอัคโคบากา “Monastery of Alcobaca” วิหารเก่าแก ่ท่ีเร่ิมก่อสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1153 และไดรั้บการต่อเติม ใน
อีกหลายยคุหลายสมยั จนกลายเป็นมหาวิหารขนาดใหญ่อยา่งที่เห็นในปัจจุบนั ภายในวิหารกเ็ป็นที่บรรจุพระศพของกษตัริย์
หลายพระองค ์ท่ีโลงนั้นไดรั้บการตกแต่งลวดลายอยา่งวิจิตรงดงามยิง่ 

19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักค้างคืน ณ  Real Abadia Hotel หรือเทียบเท่า 
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วนัที่สามของการเดินทาง (3) อลัโคบากา – บาตานยา – โทมาร์ – โคอมิบรา 
07.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองบาตานยา (Batalha) (ระยะทาง 23 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองเลก็ๆ แต่
เป็นท่ีตั้งของ มหาวิหารบาตานยา “Monastery of Batalha” เป็นวิหารขนาดใหญ่ สร้างข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองชยัชนะของ
ชาวโปรตุเกสที่มีต่อชาวคาสตีย ์ในสไตลก์อธิคท่ีงดงามและอลงัการยิง่นกั น าท่านเขา้ชมความงามของ มหาวิหารบาตานยา 
“Monastery of Batalha” ที่ได้รับการรับรองจากองค์การยเูนสโกให้เป็นมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ. 1983 โดยมหาวิหาร
แห่งน้ีใชเ้วลาสร้างยาวนานกวา่ 1 ศตวรรษ เร่ิมโครงการก่อสร้างในปี ค.ศ. 1386  แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1517 โดยการก่อสร้างน้ี
ตอ้งใชค้วามพยายามเป็นอยา่งมาก รวมถึงทรัพยากรที่ดีเยีย่ม รวมถึงรูปแบบศิลปะที่ถือว่าใหม่มากส าหรับโปรตุเกสในยคุ
นั้น จากนั้นน าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองโทมาร์ (Tomar) (ระยะทาง 46 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 
เมืองเลก็ๆ แต่มีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน เป็นท่ีตั้งป้อมปราการของเหล่าอศัวินเทมปลาร์ตั้งแต่ยคุศตวรรษท่ี 12 

12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านไปชมป้อมปราการขนาดใหญ่ ที่มีการต่อเติมในใหเ้ป็นปราสาท และมีโบสถท์ี่งดงามอยูภ่ายใน ชม ปราสาทอัศวิน 
 เทมปลาร์แห่งโทมาร์ “Knight Templar Castle” หรืออีกช่ือหน่ึงว่า คอนแวนต์แห่งพระคริสต์แห่งโทมาร์  
 “Convent of Christ in Tomar” เป็นคอนแวนตท์ี่มีความสวยงามมาก ซ่ึงปัจจุบนัไดก้ลายเป็นอนุสาวรียท์าง 
 ประวติัศาสตร์ ที่มีความส าคญัที่สุดแห่งหน่ึงในโปรตุเกส (Portugal) และได้รับการรับรองจากองค์การยเูนสโกให้เป็น 
 มรดกโลก ด้านวัฒนธรรม ในปี ค.ศ. 1983 จากนั้นน าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองโคอิมบรา (Coimbra) (ระยะทาง 87  
 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที) เมืองท่ีเจริญข้ึน และพฒันาภายใตก้ารปกครองของชาวมวัร์ แต่ชาว 
 คริสตก์ไ็ดม้าขบัไล่พวกแขกมวัร์ออกไปในศตวรรษที่ 12   
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พักค้างคืน ณ  Tryp Coimbra Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง (4) โคอมิบรา – อาวโีร – ปอร์โต้  
07.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 หลงัอาหารเชา้ น าท่านเที่ยวชม เมืองโคอิมบรา (Coimbra) โดยเร่ิมตน้กนัที่ มรดกโลก ด้านวัฒนธรรม ปี ค.ศ. 2013 นั้น 
 กค็ือมหาวิทยาลัยโคอิมบรา “Coimbra University” ทีต่ั้งอยู่บนเนินเขาสูง  เป็นอาคารท่ีสร้างข้ึนในระหว่างศตวรรษ 
 ที ่16-18 มีความสวยและสง่างามของการก่อสร้างในสมยันั้น แลว้ชม หอนาฬิกา “Clock Tower” ที่ไดรั้บฉายาว่า  
 A Cabra (The Goat) เน่ืองจากในสมยัก่อน เวลานาฬิกาตีบอกเวลา เลิกเรียน แวะถ่ายรูปกบั รูปป้ันพระเจ้าจอห์นที่ 3  
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 “Joao III Status” ทีท่รงเป็นผูก้่อตั้งมหาวิทยาลยัข้ึนใหม่ในเมือง ในปี ค.ศ.1537 และทรงเช้ือเชิญใหเ้หล่าผูค้งแก่เรียน 
 มาเป็นอาจารยส์อนที่ท่ีน่ี ใกลห้อนาฬิกาเป็น โบสถ์เล็กๆ หรือ “Capela de Sao Miguel” ที่สร้างในแบบบาโรค บน 
 เพดานทาสีสดใส มีออร์แกนแบบบาโรคตั้งอยูด่ว้ย แต่ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูใ่นน้ี แมว้่าจะสวยงาม กแ็ทบจะไม่มีความหมาย  
 เม่ือเปรียบเทียบกบั ห้องสมุดเก่าแก่ “Biblioteca Joanina” ที่มีหนงัสืออนัหาค่ามิไดถ้ึง หน่ึงแสนหา้หม่ืนเล่ม รวมทั้ง 
 ตน้ฉบบักอ็าจจะมีถึงสามแสนเล่ม ซ่ึงเป็นของขวญัอนัล  ้าค่าท่ีพระเจา้จอห์นท่ี 5 ประทานใหม้หาวิทยาลยั คนที่รักการอ่านมี 
 หรือจะพลาดการไปเยอืน ถึงแมว้่าจะไม่ชอบอ่านแต่เม่ือไดม้าเห็นหอ้งสมุด ต่างจะตอ้งอุทานเป็นเสียงเดียวกนัว่า ใครจะไปมี 
 สมาธิอ่านหนงัสือในหอ้งน้ีได ้เพราะงดงามไปดว้ยไมแ้ดง มีเพดานท่ีเป็นเฟรสโก โต๊ะท่ีท าจากไมต้ะโกสีด า ส่วนชั้น 
 หนงัสือสูงตั้งแต่เพดานจรดพื้นตกแต่งดว้ยลวดลายแบบจีน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กระทัง่สมควรแก่เวลา น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอาวีโร (Averio) (ระยะทาง 64 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1  
 ช่ัวโมง) เมืองชายฝ่ังทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ  และถือว่าเป็นเมืองตน้ก าเนิดขนมฝอยทอง ทีแ่พร่เขา้มาใน 
 ประเทศไทยพร้อมกบัทองหยบิและทองหยอด คร้ังสมยักรุงศรีอยธุยา ในรัชกาลสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช โดย ดอนญ่า  
 มารี กีมาร์ เดอปิน่า  
13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านชม เมืองอาวีโร (Averio) ซ่ึงเป็นเมืองที่รู้จกักนัในฐานะ “เวนิสแห่งโปรตุเกส” เน่ืองจากระบบของคลองและเรือ  
 ที่ม่ีความคลา้ยกบัเมืองเวนิส (Venice) ประเทศอิตาลี (Italy) จากนั้นใหเ้วลาท่านเดินเล่นชมวิวสบายๆ ริมน ้า หรือไป 
 เลือกเดินชอ้ปป้ิงสินคา้ทอ้งถิ่นในหา้งฟอร่ัม หา้งช่ือดงัประจ าเมืองท่ีตั้งอยูบ่นถนนสายหลกัแห่งน้ี กนัตามอธัยาศยั จากนั้น 
 น าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองปอร์โต้ (Porto) เมืองทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากเมืองหลวงคือ กรุงลิสบอน (Lisbon)  
 (ระยะทาง 75 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที) และเป็นหน่ึงในเมืองศูนยก์ลางเก่าแก่ของยโุรป  
 นอกจากน้ี เมืองปอร์โต้ (Porto) ยงัได ้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี ค.ศ. 1996 ปัจจุบนัเป็นเมืองท่า 
 ท่ีมีช่ือเสียง อีกทั้งยงัมีไวน์ ซ่ึงเป็นที่รู้จกัอยา่งมาก 
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 พักค้างคืน ณ  Holiday Inn Hotel หรือเทียบเท่า  
 

วนัที่ห้าของการเดนิทาง (5)   ปอร์โต 
07.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหารเชา้ น าท่านออกไปเที่ยวชม เมืองปอร์โต (Porto) ไปเดินเที่ยวกนัที่ยา่น “Praca dos Liberdade” ซ่ึงเป็น
จตุัรัสใจกลางเมือง เรียงรายไปดว้ยอาคารทีส่วยงาม ซ่ึงประกอบไปดว้ย ที่ท  าการของธนาคาร, โรงแรมเก่าแก่ และศาลาว่า
การประจ าเมือง น าท่านผ่านชม โบสถ์เช “Se Cathedral” โบสถเ์ก่าแก่ที่สุดของเมืองน้ี มีอายกุว่าพนัปี แลว้ผ่านชม  
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 โบสถ์คลิีกอส “Igreja do Cleligos” และ หอคอยเก่าแก่อายกุว่า 300 ปี ชม “Torre dos Cleligos” ซ่ึงมีความ 
 สวยงาม และโดดเด่นในดา้นศิลปะการตกแต่งที่เป็นเอกลกัษณ์  
12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านชม ย่านเขตท่าเรือเก่า “Cais da Ribeira” ท่ีคร้ังหน่ึงเคยรุ่งเรืองมากในอดีต ปัจจุบนัไดรั้บข้ึนทะเบียนเป็นมรดก
โลก ท่านจะพบกบัเรือขนไวน์โบราณ ทีจ่อดเรียงรายท าใหห้วนนึกถึงความมัง่คัง่ในยคุอดีต แลว้น าท่านไป ล่องเรือ ชมวิว
ทิวทัศน์ใน แม่น ้าโดรู “Douro River” ผ่านหมู่บา้นชาวประมง อาชีพทีเ่ก่าแก่ของชาวเมืองดัง่เดิม ผ่านชมโรงไวน์ที่มี
มากถึง 70 แห่ง และชม สะพานข้ามแม่น ้า “Ponte de D.Luis I” ซ่ึงเป็นสะพานเหลก็ 2 ชั้น ที่มีช่ือเสียงโดยการสร้าง
และออกแบบโดย กุสตาฟ ไอเฟล ก่อนที่จะสร้าง หอไอเฟล “Eiffel Tower” ข้ึนในกรุงปารีส (Paris) 

  
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 พักค้างคืน ณ  Holiday Inn Hotel หรือเทียบเท่า  
 

วนัที่หกของการเดินทาง (6) ปอร์โต – กมีาไรช์ –  ลอีอง (สเปน) 
07.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ี น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกิมาไรช์ (Guimaraes) (ระยะทาง 55 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เป็น
เมืองทางตอนเหนือของประเทศโปรตุเกส เป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัดา้นประวติัศาสตร์ ศนูยก์ลางของเมืองได้รับขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกจากยเูนสโก้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ที่ส าคญัในภูมิภาค เมืองเป็นที่ประสูติของพระเจา้อลัฟอนโซที่ 1 กษตัริย์
พระองคแ์รกของโปรตุเกส น าท่านชมบรรยากาศสวยๆภายในเมืองและโดยเฉพาะช่ือเสียงของ ปราสาทกิมาไรช์ 
(Guimaraes Castle) ปราสาทยคุกลางท่ีตั้งอยูใ่นใจกลางเมือง ถูกสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 10 เพื่อปกป้องเมืองจาก
การโจมตีของชาวมวัร์และชาวนอร์แมน ซ่ึงปัจจุบนัปราสาทแห่งน้ีไดก้ลายเป็นเป็นสัญลกัษณ์ทางประวติัศาสตร์ท่ียิง่ใหญ่
ที่สุดในโปรตุเกสไปแลว้ 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนเขา้สู่ ประเทศสเปน (Spain) โดยมีจุดหมายกนัที่ ลีออง (Leon) (ระยะทาง 351 กิโลเมตร  
 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของสเปน (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศโปรตเุกส 1 ช่ัวโมง  
 และ ช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) ในสมยัก่อนเคยเป็นเมืองท่ีตั้งของค่ายทหาร และไดรั้บการฟ้ืนฟูในภายหลงัจนกลายเป็น 

แหล่งมรดกทางประวติัศาสตร์และสถาปัตยกรรม ซ่ึงจดัอยูใ่นเส้นทาง French of the Camino de Santiago ได้รับ
การจัดอันดับให้เป็นมรดกโลกขององค์การยเูนสโก้ จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวภายในประเทศและระหว่างประเทศ  

18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
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 พักค้างคืน ณ Tryp Leon Hotel หรือเทียบเท่า  
 

วนัที่เจด็ของการเดินทาง (7) ลอีอง – ซานตยิานา เดล มาร์ – ถ า้อลัตามรีา 

07.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านไปชม อาคารประวติัศาสตร์ที่โดดเด่นที่สุดแห่งหน่ึงของเมืองนั้นคือ มหาวิหารซานอิสโดโร “Basilica of San  

 Isidoro” ซ่ึงเป็นตวัอยา่งที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมแบบโกธิกคลาสสิกสไตลฝ์ร่ังเศสในสเปน และ คาซา โบตินส์  
 “Casa Botines” ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ของสถาปนิกเกาดี อาคารแห่งน้ีการเป็นส านกังานธนาคารออมทรัพย ์
 แห่งหน่ึงใน สเปน (Spain) จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซานติยานา เดล มาร์ (Santillana del Mar)  
 (ระยะทาง 254 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาท)ี  
13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านออกนอกตวัเมืองเลก็นอ้ย เพื่อไปเขา้ชม ถ ้าอัลตามีรา “Altamira Cave” เป็นถ ้าแห่งหน่ึงใน ประเทศสเปน  
 (Spain) มีช่ือเสียงและความส าคญัเน่ืองจากปรากฏภาพเขียนสมยัก่อนประวติัศาสตร์อยู่ภายใน  
 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้นน าทา่นกลบัมาเดินเที่ยวชม เมืองซานติยานา เดล มาร์ (Santillana del Mar) เมืองเลก็ๆ ที่มีนกัท่องเที่ยว 
 เดินทางมาเยีย่มชมเป็นจ านวนมาก เป็นอนัดบัตน้ๆ ของ แคว้นกันตาเบรีย (Cantabria) น าท่านเดินชมเมืองโบราณ  
 ที่มีการเกบ็รักษาอาคารเก่าแก่ไวใ้นสภาพที่ดีเยีย่ม อาคารบา้นเรือน และทางเดินเทา้ยงัเป็นคงหินทีส่ร้างข้ึนในสมยัอดีต  
 ตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พักค้างคืน ณ Cuevas Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่แปดของการเดนิทาง (8) ซานตยิานา เดล มาร์ – ซานตนัเดร์ – บิลเบา 
07.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซานตันเดร์ (Santander) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็น 
 เมืองท่า ทีต่ ั้งอยูท่างชายฝ่ังทางดา้นทิศเหนือของ ประเทศสเปน (Spain) และยงัเป็นเมืองหลวงของ แคว้นกันตาเบรีย  

(Cantabria) อีกดว้ย น าท่านชม เมืองซานตันเดร์ (Santander) เมืองริม อ่าวบิสเคย์ “Bay of Biscay” ที่เคยถูก
โจมตีอยา่งรุนแรง โดยกองทพัฝร่ังเศสเม่ือปี ค.ศ. 1941 ท าใหต้วัเมืองเสียหายเป็นอยา่งมาก แตปั่จจุบนั เมืองซานตันเดร์  

 (Santander) เป็นเมืองตากอากาศที่แสนจะคึกคกั ดว้ยชายหาดช่ือดงัเรียงราย บนความยาวกว่า 5 กิโลเมตร อิสระให ้
 ท่านเดินชมความงามบริเวณชายหาดตามอธัยาศยั  
12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองบิลเบา (Bilbao) (ระยะทาง 99 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) เป็นเมือง
ที่มีขนาดใหญ่เป็นอบัดบั 4 ของ ประเทศสเปน (Spain) บริเวณน้ีมีความคล่องตวัทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมมากที่สุด
แห่งหน่ึง โดยประชากรจ านวนเกือบคร่ึงของ แคว้นบาสก์ (Basque) อาศยัอยูบ่ริเวณน้ี โดยจะอาศยัอยูห่นาแน่น 
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 ตลอดความยาวของ แม่น ้าเนร์บีออน “Nervion River” สองฝ่ังของแม่น ้าสายน้ีเป็นท่ีตั้งของโรงงานและธุรกิจจ านวน 
 มาก ซ่ึงไดน้ าความเจริญมัง่คัง่มาสู่พื้นท่ี น าท่านเที่ยวชมตวั เมืองบิลเบา (Bilbao) ทีไ่ดช่ื้อว่าเป็นเมืองท่าแลว้ ยงัเป็นเมือง 
 พาณิชยท์ี่ส าคญัอีกแห่งหน่ึงของสเปนตอนเหนือ มีศูนยจ์ดันิทรรศการและงานประชุม ต่างๆ มากมายเป็นประจ า น าทา่นไป 
 แวะถ่ายรูปดา้นนอกของ อาคารพิพิธภัณฑ์กกุเกนไฮม์ “Guggenheim Bilbao” เป็นอาคารสีเงินสะทอ้นแสง ซ่ึงสร้าง 
 ดว้ยแผ่นโลหะสีเงินวางต่อกนัแบบศิลปะสมยัใหม่ ท่ีตั้งตระหง่านโดดเด่นอยูริ่ม แม่น ้าเนร์บีออน “Nervion River”  
 เป็นอาคารท่ีผูค้นทัว่โลกยกยอ่งใหเ้ป็นอาคารท่ี “น่าทึ่ง” ท่ีสุดแห่งศตวรรษท่ี 20 อาคารน้ีถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีจดันิทรรศการ 
 ศิลปะหมุนเวียนจากเครือข่ายของกุกเกนไฮมท์ัว่โลก ที่จดัแสดงงานศิลปะแนว Modern และ Contemporary 
 จากนั้นน าท่านเขา้สู่ยา่นเมืองเก่า ท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่ยคุศตวรรษท่ี 14  ชมความงามของสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิค   
    

  
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พักค้างคืน ณ NH Bilbao Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่เก้าของการเดินทาง (9) บิลเบา – ซานเซบัสเตยีน – อสิตนับูล (ตุรก)ี 
07.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาน เซบัสเตียน (San Sebastian) (ระยะทาง 101 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง  
 30 นาท)ี เป็นเมืองหลกัของจงัหวดักิปุซโกอาในแควน้ประเทศบาสกข์อง ประเทศสเปน ก่อตั้งข้ึนในตอนกลางของยคุกลาง  
 ในปี ค.ศ. 2005 เมืองซาน เซบัสเตียน (San Sebastian) ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของแควน้ประเทศบาสก ์ริมชายฝ่ังใตข้อง 
 ทะเลกนัตาเบรีย ชายฝ่ังท่ีสวยงามท าใหเ้มืองน้ีเป็นสถานทีต่ากอากาศที่มีช่ือเสียงแห่งหน่ึงในประเทศ นอกเหนือจากความ 
 งดงามของชายหาดและทอ้งทะเลแลว้นั้น เมืองน้ียงัมีความโดดเด่นไปดว้ยอาคารทางประวติัศาสตร์จ านวนหลายแห่ง  
 สถานที่ท่องเที่ยวแรกคือ การมุ่งหนา้ไปยงัยา่นเก่าแก่ที่ในอดีตเคยถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงสูง ซ่ึงต่อมาในปี 1863 ก  าแพงได้ 
 ถูกร้ือเพื่อใหพ้ื้นท่ีเมืองเก่าไดเ้ช่ือมต่อกบัชายหาดของเมือง หลงัจากนั้น เดินทางไปชมความดงามของ ศาลาว่าการประจ า 
 เมือง “City Hall” โดยอาคารท่ีถูกสร้างข้ึนในปี 1887 ในอดีตอาคารแห่งน้ีถูกใชเ้ป็นคาสิโนที่มีช่ือแห่งหน่ึงของเมือง  
 ต่อมาเดินทางไปเยอืน โบสถ์เซ็นต์แมร่ี ออฟ คอรัส “Basilica of Saint Mary of the Chorus” อีกหน่ึงโบสถ์ 

คาทอลิกที่มีความเก่าแก่ของ เมืองซาน เซบัสเตียน (San Sebastian) ส าหรับวนั เดือนปีท่ีไดเ้ร่ิมสร้างนั้น ไม่สามารถ
ระบุได ้แต่ทราบว่าแลว้เสร็จ ในปี 1774 โดยอาคารของโบสถถ์ูกสร้างข้ึนในแบบสไตลบ์าร็อค นบัว่าเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ี
นกัท่องเที่ยวนิยมแวะ เวียนมาเยีย่มชมเสมอ ปิดทา้ยกนัที่ มหาวิหารซาน เซบาสเตียน “San Sebastian Cathedral” 
เป็นอาคารทางศาสนาที่โดดเด่นที่สุดของ เมืองซานเซบัสเตียน (San Sebastian) โดยมหาวิหารถูกสร้างข้ึนในช่วงปี 
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1881 และแลว้เสร็จราวๆปี 1897 โดยตวัอาคารนั้นถูกสร้างข้ึนในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบฟ้ืนฟูโกธิก ซ่ึงที่โดดเด่นที่สุดก็
คงจะเป็นหอระฆงั ที่มี ความสูงประมาณ 75 เมตร 

12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 หลงัอาหารกลางวนั เรียบร้อย น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบิลบาโอ “Bilbao International  

 Airport” 
17.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) โดยเที่ยวบินที่ TK 1318 (ใช้เวลาเดินทาง 4 ช่ัวโมง ) 
22.30 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาตาตุร์ “Ataturk International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) รอ 
 เปลี่ยนเที่ยวบิน  
 

วนัที่สิบของการเดินทาง (10) อสิตนับูล – กรุงเทพฯ 
01.25 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเที่ยวบินที่ TK 068 (ใช้เวลาในการเดินทาง 9 ช่ัวโมง 35 นาท)ี 
15.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ  
 (Bangkok)  
 
 

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 
 

หมายเหตุ 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ ล่วงหนา้ก่อน 10 

วนั และยนิดีที่จะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนใหห้ากท่านตอ้งการ 
- โรงแรมที่พกัตามบริษทัจดัใหใ้นรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ หากวนัเขา้พกัตรงกบังาน 

เทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆอนัเป็นผลที่ท  าใหต้อ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
-  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาท ิการล่าชา้ของสาย  การบินการนดั  หยดุ

งาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชน์ของท่านไว ้ใหไ้ด ้มากท่ีสุด  
- บริษทัฯ ตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางที่เป็นเดก็ อายตุ  ่ากว่า 2 ขวบ และ ท่านที่ตอ้งใช ้Wheelchair เวน้แต่

มีการตกลงกบัพนกังานขาย  
-   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ แลว้ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกประเทศ

ใดประเทศหน่ึง 
- ในกรณีท่ีท่านท่ีจะตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อขอการันตีว่ากรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนก่อน หาก

ท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายนืยนัจากพนกังานขายแลว้กรุ๊ปนั้นออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้อง เงินคืน ในกรณี ท่ี

ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 
- บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีา หรือการเขา้เมืองอนั

เน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนี เขา้เมือง ฯลฯ  
- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร์ เพื่อใหท้่านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข  
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อัตราค่าบริการ  
ผู้ใหญ่พกัห้องคู่      ท่านละ    89,900.-    บาท  
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักับผู้ใหญ่ 1 ท่าน  ท่านละ    89,000.-    บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ท่านละ    82,900.-    บาท 
หักตั๋วเคร่ืองบิน  (ผู้ใหญ่)     ท่านละ    25,000.-    บาท  
พกัเด่ียวเพิ่ม       ท่านละ    16,900.-    บาท 

 

อัตราน้ีรวม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ – อิสตันบูล – ลิสบอน // บิลเบา – อิสตันบูล – กรุงเทพฯ   

Tax – Insurance – Fuel Charge ท่ีเรียกเกบ็เพิ่มโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ่มจากวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็จากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คดิอัตรา ณ เดือนพฤษภาคม 2562 

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า  
4. โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน จ านวน 7 คืน พร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ 
5. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  พร้อมคนขบัรถที่ช  านาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 
7. ค่าทิปคนขบัรถและไกคท์อ้งถิ่น  
8. อาหารมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวัน 8 ม้ือ และ อาหารค า่ 7 ม้ือ   
9. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ยว ใหค้วามรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอ  านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
10. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000. - บาท  

  

อัตราน้ีไม่รวม 
1 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั, ค่าอาหารท่ีสั่งมาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
3 ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให ้ 
4 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ข้ึนอยู่กับการบริการ  
5 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ข้ึนสู่ห้องพัก 
6 อัตราผกผันน ้ามันและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน  
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การยกเลิกการเดินทาง และ การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน    คืนเต็มจ านวน 

 ยกเลิกการเดินทาง 20 - 29 วันขึ้นไป  หักค่าใช้จ่าย ท่านละ 30,000.- บาท 

 ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 - 19 วัน  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 14 วัน  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
หากท่านประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล้่วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 21 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และ 30 วนักอ่นการ
เดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON  (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป–กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้  าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพื่อ
ยนืยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 

ข้ึนอยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท่้าน
ไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต  ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะใหบ้ริการในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น  

 ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3 – 4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/

Economy Class Passenger)การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง 

ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
 ในบางรายการทวัร์ ที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก  าหนดใหต้  ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัขอ้ก  าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน  
 กระเป๋าและสัมภาระที่มีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย 
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เอกสารในการย่ืนวีซ่าประเทศโปรตุเกส 
1. พาสปอร์ตที่มีอายคุงเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย)  
2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. 2 รูป ฉากหลังสีขาวเท่าน้ัน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (หา้มซ ้ าในวีซ่าเดิม)และอดัจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 

(สถานทูตเขม้งวดมากเร่ืองรูปถ่าย) ขนาดใบหนา้ใหญ่ 70-80 % ของภาพ 
3. ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน (สูติบตัรกรณีที่อายตุ  ่ากว่า 20 ปี)ทะเบียนสมรส-หยา่-มรณะบตัร(ถา้มี โดยเฉพาะท่านที่ใชค้  าน าหนา้เป็น

นาง) ใบเปลี่ยนช่ือนามสกุล (ถา้มี)(เป็นส าเนาทั้งหมด) 
4. หลกัฐานการงานกรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใส่ช่ือสถานทูตเท่านั้น!!! 

 ใชห้นงัสือรับรองจากสถานที่ท  างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต  าแหน่ง เงินเดือน วนัที่เขา้ท  างานและระบุวนัลา 
 เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดทะเบียนหุน้ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี 
 นกัเรียน นกัศึกษา ใหใ้ชห้นงัสือรับรองการเรียนเป็นภาษาองักฤษจากสถานศึกษาที่เรียนอยู่ 
 ประกอบอาชีพอิสระ ท าจดหมายรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุรายไดต่้อเดือน พร้อมทั้งเอกสารการเสียภาษ ี

5. หลักฐานการเงิน 
 กรณีออกค่าใชจ่้ายเอง ใชห้นงัสือรับรองบญัชีที่ออกจากทางธนาคาร(Update ไม่เกิน 15 วนั) เงินฝากออมทรัพยเ์ป็นภาษาองักฤษ

พร้อมส าเนาสมุดบญัชีเคลื่อนไหวยอ้นหลงั 6 เดือน(ตอ้งมีครบทั้ง 6 เดือน) ถา้ไม่ครบ 6 เดือน ตอ้งขอสเตทเมน้ทจ์ากธนาคาร
(Update ไม่เกิน 
 15 วนั)  สามารถใชบ้ญัชีฝากประจ าในการประกอบการยืน่เพิ่มเติมได ้แต่ตอ้งใชห้นงัสือรับรองบญัชีที่ออกจากทางธนาคาร เป็น
ภาษาองักฤษ  และส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน (มีการแจง้วนัที่ครบก าหนดฝาก) สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั 

 กรณีมีผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้ใหบุ้คคลที่ออกค่าใชจ่้าย (ตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนัเท่านั้น) ท  าหนงัสือรับรองบญัชีที่ออกจาก
ทางธนาคาร และระบุช่ือผูเ้ดินทางในหนงัสือรับรอง พร้อมส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน ก่อนวนัยืน่วซ่ีา (หากบญัชีไม่มีการ
เคลื่อนไหวรบกวนท าการถอนหรือฝากเงิน) พร้อมแนบส าเนาทะเบียนบา้น และบตัรประชาชนของผูอ้อกค่าใชจ่้ายให้ 

6. หนงัสือยนิยอมใหเ้ดก็เดินทางไปต่างประเทศ (กรณีเดก็อายตุ  ่ากว่า 20ปี) ในกรณีเดก็ไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือท่านใดท่าน
หน่ึง ท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 

 
 

*** เอกสารต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวนัย่ืนวซ่ีา *** 
สถานทูตใช้เวลาในการพจิารณาวซ่ีา 20 วนัท าการ  
26 ซอยกัปตนับุช (เจริญกรุง 30) ถนนเจริญกรุง 
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แบบฟอร์มการจองทัวร์  

พนกังานท่ีติดต่อ......................................  ช่ือผูจ้อง.......................................................................................... 

เบอร์ติดต่อ..........................................................................โปรแกรม.............................................................. 

ก าหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................ 

จ านวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอาย ุ2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ปี........................ ท่าน 

สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง 
** กรุณากรอกข้อมูลภาษาอังกฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบุข้อมูลประเภทอาหารที่ต้องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเน้ือวัว ** 

No. NAME No.Passport Date of birth 
ROP. 
No. 

ประเภท
ห้อง 

Remark , Request 
Seat , Food 

1             
2             
3             
4       
5       
6       
7             

 

 

เง่ือนไขการจอง 
 1. กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 5 วนั หลงัจากการท าการจอง โดยโอนผ่าน 
 
ช่ือบญัชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตสั สุขาภิบาล 3       เลขที่ 993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณชิย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขที่ 233-2-15636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที่ 021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที่ 639-1-06438-3 
  
 2.  ส่วนที่เหลือช าระก่อนออกเดนิทาง 15 วนั 
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