
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางสู่ประเทศโปรตุเกส โดยสายการบินเอมิเรตส์ 
เยือนแหลมโรกา จุดที่เป็นปลายด้านตะวนัตกสุดของทวปียุโรป  

ชมความงามของมหาวทิยาลยัโกอมิบรา ซ่ึงเป็นมหาวทิยาลยัที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก 
ชมเมืองปอร์โต้ แหล่งไวน์ช้ันดี และได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้ 

ต่ืนตากบัรางส่งน า้โรมนั ที่สร้างขึน้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 ที่เมืองซาลามังกา 
ชมมหาวหิารแห่งโทเลโด เป็นวหิารทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 2 ของสเปน 



 

 

23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิ
เรสต์ พบเจ้าหน้าทีค่อยอ านวยความสะดวกให้กบัท่าน 

 
01.35 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK 385 ***ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 60 เป็นต้นไป ออก                
   เดินทางเวลา 01.05 น. และถึงดูไบ เวลา 05.00 น.*** 
05.50 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพ่ือรอเปลีย่นเคร่ือง 
07.25 น. ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK 191 ***ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 60 เป็นต้นไป ออก

เดินทางเวลา 07.25 น. และถึงลสิบอน เวลา 12.00 น.*** 
12.35 น. ถึงสนามบินลิสบอน ประเทศโปรตุเกส (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง และจะเปลี่ยนเป็น 7 

ช่ัวโมงในวันที่ 29 ตุลาคม 2560) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร น าท่านบนัทึกภาพกบั 
อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอร่ี สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่งการส้ินพระชนมข์องเจา้ชาย
เฮนร่ี เดอะเนวิเกเตอร์ แวะถ่ายรูปกับหอคอยเบเล็ง เดิมสร้างไวก้ลางน ้ าเพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการ
เดินเรือเขา้ออก เป็นจุดเร่ิมตน้ของการเดินเรือออกไปส ารวจ และคน้พบโลกของ วาสโก ดากามา นัก
เดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกหน่ึงสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ท่ีสวยงาม น าเขา้ชม มหาวหิารเจอโร นิ
โม  ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่ วาสโกดากามา ท่ีเดินทางสู่อินเดียเป็นผลส าเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จดัเป็น
ผลงานอนัเยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมท่ีเรียกกนัวา่มานูเอลไลน์ ใช้เวลาก่อสร้างทั้งส้ินถึง 70 ปี จึง
แลว้เสร็จสมบูรณ์ และไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกว้า่ใหเ้ป็นมรดกโลก  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ โรงแรม HOLIDAY INN LISBON HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 

 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้ นพาท่านเดินทางชม แหลมโรกา (CAPO DA ROCA) (ระยะทาง 40 กม.) จุดท่ีเป็นปลายด้าน
ตะวนัตกสุดของทวีปยุโรป ซ่ึงท่านสามารถซ้ือใบประกาศนียบตัรเป็นท่ีระลึกในการมาเยือน ณ ท่ีแห่งน้ี 
จากนั้ นเดินทางสู่  เมืองซินทรา อีกหน่ึงเมืองตากอากาศยอดนิยมของนักท่องเท่ียว เป็นท่ีตั้ งของ
พระราชวงัท่ีสวยงามท่ีไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกใ้ห้เป็นมรดกโลก ความร่มร่ืนของเขตอุทยาน

วนัทีส่าม ลสิบอน – แหลมโรกา – ซินทรา – ฟาติมา – โบสถ์แม่พระฟาติมา - โกอมิบรา 

วนัทีส่อง ดูไบ – ลสิบอน – อนุสาวรีย์ดิสคฟัเวอร่ี – แวะถ่ายรูปกบัหอคอยเบเลง็ - มหาวหิารเจอโร นิโม 

วนัแรก  กรุงเทพฯ 



 

เป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจในวนัหยุดของชาวเมือง เป็นอีกเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีค่อนขา้งมีความโดดเด่น
ของแควน้แกรนดลิ์สบอน ประเทศโปรตุเกส  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟาติมา  ซ่ึงเป็นอีกเมืองหน่ึงท่ีมีความส าคญัของคริสตศ์าสนิกชน น าท่านชม โบสถ์

แม่พระฟาติมา ซ่ึงเป็นโบสถ์โรมนัคาทอลิก ก่อสร้างในปี 1928 – 1953 ชมรูปป้ันพระแม่มารี ท่ีมีความ
ศกัด์ิสิทธ์ิ และเป็นหน่ึงในหลายเส้นทางของคริสตศ์าสนิกชนในการแสวงบุญ ท่ีมีความเช่ือวา่พระแม่มารี
ไดเ้คยปรากฏตวัให้เด็กนอ้ย 3 คนไดเ้ห็นเป็นคร้ังแรกท่ีแอบหลบภยัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และไดบ้อกกบั
เด็กทั้งสามคนถึงเหตุผลท่ีพระองค์ลงมาจากสวรรค์ เพื่อให้ลูเซีย ไดบ้นัทึกไวถึ้งค าท านาย และค าสอน
ของพระแม่มารี ซ่ึงเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีลูเซียได้บนัทึกไวก้็ล้วนเป็นความจริงท่ีปรากฏข้ึนมาภายหลัง 
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโกอมิบรา  อีกเมืองหน่ึงท่ีส าคญัของโปรตุเกส ตั้งอยูบ่นเนินเขาเหนือแม่น ้ ามอนเด
โกซ่ึงสมยัถูกปกครองโดยอาณาจกัรโรมนัได้รับการเรียกขานว่า เอมีเนียม และไดถู้กยึดครองโดยชาว
แขกมวัร์ ในปี ค.ศ.711 และเป็นเมืองท่ีเช่ือมการคา้ระหวา่งชาวคริสตท์างเหนือ และชาวมุสลิมทางใต ้จน
ในปี ค.ศ.1064 กษตัริยเ์ฟอร์ดินลัท่ี 1 แห่งลีออน ไดร้บชนะแขกมวัร์ และปลดปล่อยเมืองโกอิมบรา น า
ท่านสู่ มหาวิทยาลัยโกอิมบรา (COIMBRA UNIVERSITY) อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกบัสถานท่ีส าคญั
ภายในมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ก่อตั้งในปี ค.ศ.1290 แต่ก็ถูกเปล่ียนเป็นพระราชวงั
หลวง โดยกษตัริย ์คิงส์จอห์นท่ี 3 ในปี ค.ศ.1537 ซ่ึงยงัคงศิลปะสไตลบ์าร็อคท่ีสวยงาม 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง 
 น าเข้าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ โรงแรม TRYP HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์โต้ ทางเหนือของประเทศโปรตุเกส เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงถึง “ไวน์ปอร์

โต”้ ซ่ึงเป็นแหล่งไวน์ชั้นดีของคนท่ีมีรสนิยมในการด่ืมไวน์ และเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสอง และ
ตั้งอยูริ่มแม่น ้ าโดรู และเมืองน้ียงัไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยเูนสโก ้ในปี ค.ศ.1996 อีกดว้ย 
น าท่านชม เมืองมรดกโลกปอร์โต้ ชมย่าน จัตุรัสกลางเมือง ประกอบด้วยอาคารสวยงามท่ีเป็นท่ีท าการ
ของธนาคาร และโรงแรม และศาลาวา่การเมือง ชมสถานีรถไฟ (SÃO BENTO) ซ่ึงภายในมีการตกแต่ง
ดว้ยกระเบ้ืองเขียนสีท่ีมีลวดลายสีน ้ าเงิน ท่ีเล่าเร่ืองราวของชาวโปรตุเกส แวะถ่ายรูปกบั โบสถ์ SÉ DE 
PORTO ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง อายุกว่าพนัปี โบสถ์แห่งน้ีเป็นท่ีจดังานอภิเษกสมรสของกษตัริย ์JOÃO 

วนัทีส่ี่ เมืองปอร์โต้ – เมืองมรดกโลกปอร์โต้ – จัตุรัสกลางเมือง - สถานีรถไฟ– ซาลามังกา - แวะ
ถ่ายรูปกบัโบสถ์ SÉ DE PORTO - เมืองซาลามงักา 



 

ท่ี 1 บิดาของเจ้าชายเฮนร่ี ผูบุ้กเบิกการเดินเรืออันยิ่งใหญ่ของโปรตุเกส สร้างอยู่บนเนินท่ีสามารถ
มองเห็นทิวทศัน์ของเมือง 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่ เมืองซาลามังกา (SALAMANCA) (ระยะทาง 331 กม.) ในแควน้คาสตีล

และเลออน ทางภาคตะวนัตกของประเทศสเปน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง และจะ
เปลี่ยนเป็น 6 ช่ัวโมงในวันที่  29 ตุลาคม 2560) ตั้ งอยู่บนท่ีราบสูงริมแม่น ้ าตอร์เมส เป็นเมืองท่ีมี
ความส าคญัเน่ืองจากเป็นศูนยก์ลางของการคา้ขายในสมยัโรมนัเรืองอ านาจ ปัจจุบนัเมืองน้ีไดรั้บข้ึนเป็น
มรดกโลกจากยเูนสโก ้ในปี ค.ศ. 1988 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ โรงแรม GRAN HOTEL CORONA SOL หรือระดับเทยีบเท่า 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านสู่ พลาซ่า มายอร์ (ระยะทาง 179 กม.)ศูนยก์ลางของเมืองท่ีสร้างโดยศิลปะสไตล์บาร็อค ท่ีเป็น

เอกลกัษณ์ของความร ่ ารวยในยคุศตวรรษท่ี 16 -18 อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั  จากนั้น
เดินทางสู่ เมืองเซอโกเบีย (SEGOVIA) เมืองท่องเท่ียวอีกเมืองหน่ึงของสเปนองคก์ารUNESCO ยงัไดข้ึ้น
ทะเบียนให้เมืองน้ีเป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985 ชม รางส่งน ้าโรมัน ท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 1 โดยไม่
มีการใช้กาวหรือวสัดุเช่ือมหินแต่ละกอ้นแต่อยา่งใด จึงไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นส่ิงก่อสร้างทางวิศวกรรม
โดยชาวโรมนัท่ีส าคญัท่ีสุดของสเปน และยงัมีสภาพสมบูรณ์ท่ีสุดอีกด้วย รางส่งน ้ าประกอบข้ึนจาก
หินแกรนิตกว่า 25,000 กอ้น มีความยาว 818 เมตร มีโคง้ 170 โคง้ จุดท่ีสูงท่ีสุดสูงถึง 29 เมตร จุดเร่ิมตน้
ของรางส่งน ้ าน้ี เร่ิมตั้ งแต่นอกเมือง แล้วล าเลียงส่งน ้ าเข้ามาในเมือง รางส่งน ้ าแห่งน้ีถือได้ว่าเป็น
สัญลกัษณ์ของเมืองเซอโกเบีย และเป็นไฮไลท์หลกัของเมือง น าท่านเดินเล่นในเขตเมืองเก่า ซ่ึงเต็มไป
ดว้ยสินคา้นานาชนิดตลอดสองขา้งทาง 

วนัทีห้่า พลาซ่า มายอร์ – เซอโกเบีย – รางส่งน า้โรมนั - เอาท์เลท – มาดริด 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99


 

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง (หมูหันสเปน) 
  น าท่านสู่ LAS ROZAS VILLAGE OUTLET อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นเลือกซ้ือสินคา้มีกวา่ร้อยร้านคา้ 

อ า ทิ  เ ช่ น  AMANI, BARBOUR, COACH, DIESEL, FURLA, ONISUKA TIGER,POLO RALPH 
LAUREN, HUGO BOSS, SAMSONITE, CAMPER, BURBURY, SUPERDRY, TAG HEUER, 
BVLGARI, CALVIN KLEIN ฯลฯ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงมาดริด (ระยะทาง 26 กม.) เมืองหลวง
ของประเทศสเปน ตั้งอยูใ่จกลางแหลมไอบีเรียน ในระดบัความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอนัทนัสมยัล ้า
ยุค ท่ีซ่ึงกษตัริยฟิ์ลลิปท่ี 2 ไดท้รงยา้ยท่ีประทบัจากเมืองโทเลโดมาท่ีน่ี และประกาศให้มาดริดเป็นเมือง
หลวงใหม่ ยกเวน้ในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมืองมาดริดไดช่ื้อวา่เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่ง
หน่ึงในโลก และสูงสุดแห่งหน่ึงในยโุรป  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ โรงแรม NOVOTEL PUENTE DE LA PAZ HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 

 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโดเมืองแห่งน้ีตั้ งอยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน องค์การยูเนสโกได้

ประกาศให้เมืองน้ีเป็นแหล่งมรดกโลกอีกดว้ย มีทศันีภาพท่ีสวยงาม เน่ืองจากมีแม่น ้ าเทกสั ไหลผา่นเมือง 
น าท่านเขา้ชม มหาวิหารแห่งโทเลโด (TOLEDO CATHEDRAL) เน่ืองจากเป็นวิหารท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 
ของสเปน รองจากวหิารเมืองเซบีญ่า ท่ีสร้างตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13  ความงดงามอลงัการสไตล์โกธิก ภายใน
มหาวหิารมีการตกแต่งอยา่งงดงามวจิิตรดว้ยไมแ้กะสลกัและภาพสลกัหินอ่อน 
 

 
 
 

วนัทีห่ก โทเลโด – มหาวหิารแห่งโทเลโด - กรุงมาดริด  - พลาซ่า มายอร์ – รูปป้ันหมเีกาะต้นเชอร่ี - ชม
โชว์ระบ าฟลามนิโก้ 



 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง 
 น าเวลาท่านเดินชมเมืองท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของสเปน และมีเวลาให้ท่านหาซ้ือของท่ีระลึกในยา่น

กลางเมืองเป็นงานฝีมือท่ีรู้จกักนัดี คือดาบและมีดเหล็กกล้า นอกจากน้ียงัมีงานเซรามิคทุกประเภทให้
ท่านไดส้ะสมเป็นของประดบับา้นอีกดว้ย จากนั้นน าท่านเดินกลบัสู่ กรุงมาดริด  เพื่อน าท่านสู่ พลาซ่า มา
ยอร์ (PLAZA MAYOR OF MADRID) ใกลเ้ขตปูเอตา้เดลซอล หรือประตูพระอาทิตย ์ซ่ึงเป็นจตุรัสใจ
กลางเมือง นบัเป็นจุดนบักิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรท่ีศูนย)์ และยงัเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตดิ้นและ
รถเมล์ทุกสาย นอกจากน้ียงัเป็นจุดตัดของถนนสายส าคัญของเมืองท่ีหนาแน่นด้วยร้านค้า และ
ห้างสรรพสินคา้ใหญ่มากมาย น าท่านแวะถ่ายรูปกบั รูปป้ันหมีเกาะต้นเชอร่ี อนัเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัอีก
แห่งของกรุงแมดริด 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง (ข้าวผัดสเปน)  พร้อมชมโชว์ระบ าฟลามินโก้ อนัเร้าใจ 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ โรงแรม NOVOTEL PUENTE DE LA PAZ HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชม พระราชวงัหลวง ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขาริมฝ่ังแม่น ้ าแมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่าอลงัการไม่

แพพ้ระราชวงัใดในทวีปยุโรป พระราชวงัหลวงแห่งน้ีถูกสร้างในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหินทั้งหลงัในสไตล์
บาโรค โดยการผสมผสานระหวา่งศิลปะแบบฝร่ังเศส และอิตาเลียน ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ กวา่ 2,830 
หอ้ง ซ่ึงนอกจากจะมีการตกแต่งอยา่งงดงาม แลว้ยงัเป็นคลงัเก็บภาพเขียนช้ินส าคญัท่ีวาดโดยศิลปินใน
ยุคนั้น รวมทั้งส่ิงของมีค่าต่างๆ อาทิ พดัโบราณ, นาฬิกา, หนงัสือ, เคร่ืองใช้, อาวุธ จากนั้นน าท่านชม 
อุทยานหลวง ท่ีมีการเปล่ียนพนัธ์ุไมทุ้กฤดูกาล ชม อนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปนท่ีตั้งอยู่
เหนืออนุสาวรียด์อนกิโฆเตใ้นสวนสาธารณะ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 ท่านเท่ียวชมกรุงแมดริด ท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามอยูม่ากมาย ทั้ง อนุสาวรีย์น ้าพุไซเบเลส ตั้งอยู่ท่ี

จตุัรัสรัสซิเบเลส ซ่ึงเป็นวงเวียนส าคญั และสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของกรุงมาดริด โดยบริเวณน้ีมีอาคาร
สวยงาม และส าคญัประจ าอยูท่ ั้ง 4 มุมไดแ้ก่ ธนาคารแห่งชาติสเปน, กองบญัชาการทหารบก, ท่ีท าการ
ใหญ่ไปรษณีย ์ประตูชยัอาคาล่า และศูนยว์ฒันธรรมทวีปอเมริกาโดยประตูชยัอาคาล่า มาดริด สร้างข้ึน
ในปี 1599 ประตูชยัแห่งน้ีสร้างข้ึนเพื่อถวายแด่พระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 3 ตั้งตระหง่านทางตะวนัออกของใจ
กลางเมือง ชม ปลาซาเดเอสปาญา เพื่อแวะถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์ดอนกโิฆเต้  

 
 
 
 
 

วนัทีเ่จ็ด มาดริด – พระราชวังหลวง – อุทยานหลวง – อนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส – อนุสาวรีย์น ้าพุไซ
เบเลส - ปลาซาเดเอสปาญา – อนุสาวรีย์ดอนกโิฆเต้ – สนามบินบาราจัส  



 

18.00 น. เดินทางสู่สนามบินบาราจัส เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (TAX REFUND) และเลือกซ้ือสินค้า
จากร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

22.05 น. เดินทาง โดยสายการบินเอมิเรสต์ เทีย่วบินที ่EK 144 ***ตั้งแต่วันที ่31 ต.ค. 60 เป็นต้นไป ออกเดินทาง
เวลา 21.40 น. และถึงดูไบ เวลา 07.45 น.*** 

 
07.10 น. ถึงสนามบินดูไบ เพ่ือรอเปลีย่นเคร่ือง 
09.40 น. ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372    ***ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 60 เป็นต้นไป 
 ออกเดินทางเวลา 09.30 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.40 น.*** 
19.15 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

**หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถสลบัปรับเปลีย่นได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
 

(***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทติย์***, ขอสงวนสิทธ์ิการย้ายเมืองทีเ่ข้าพกั เช่น กรณีทีเ่มืองน้ันมีการ
จัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพกัเมืองทีใ่กล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 
• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯ ไม่

สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง
ไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะ
ใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศ
หน่ึง      

• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
• กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ  จะแจง้ให้ท่าน

ทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
• เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
• ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ  กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะ

ไม่ขอรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
• โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง 

ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็น
ส าคญั 

 
                            

 

 

วนัทีแ่ปด ดูไบ – กรุงเทพฯ 



 

โปรแกรม :  โปรตุเกส – สเปน8 วนั 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)         

ก าหนดวนัเดนิทาง:  สิงหาคม : 9 – 16  ปี 2560 
อตัราค่าบริการ ราคา 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 54,900.- 

ผูใ้หญ่ พกั 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั) 54,900.- 

พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่านละ 4,900.- 

เด็ก (อายไุม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 54,900.- 
เด็ก (อายไุม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  
(กรุณาอ่านข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั) 

54,900.- 

ในกรณไีม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน ลดท่านละ  25,000.- 

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวซ่ีาเข้ากลุ่มประเทศเชงเก้น(ผู้ย่ืนวซ่ีาต้องช าระเงินตรงกบัศูนย์ย่ืนวซ่ีาในวนัย่ืน เป็นจ านวนเงิน
โดยประมาณ 3,000 บาท ) 

ช้ันธุรกจิเพิม่เงินจากราคาทวัร์ เร่ิมต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยนัได้กต่็อเม่ือที่
น่ัง confirm เท่าน้ัน) 

8x,xxx.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

 

ก าหนดวนัเดินทาง:    กนัยายน : 6 – 13, 28 ก.ย. – 5 ต.ค.   ปี 2560 
ตุลาคม : 10 – 17, 19 – 26  ปี 2560 

อตัราค่าบริการ ราคา 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 49,900.- 

ผูใ้หญ่ พกั 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั) 49,900.- 

พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่านละ 4,900.- 

เด็ก (อายไุม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 49,900.- 
เด็ก (อายไุม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  
(กรุณาอ่านข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั) 

49,900.- 

ในกรณไีม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน ลดท่านละ  20,000.- 

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวซ่ีาเข้ากลุ่มประเทศเชงเก้น(ผู้ย่ืนวซ่ีาต้องช าระเงินตรงกบัศูนย์ย่ืนวซ่ีาในวนัย่ืน เป็นจ านวนเงิน
โดยประมาณ 3,000 บาท ) 

ช้ันธุรกจิเพิม่เงินจากราคาทวัร์ เร่ิมต้นที่ท่านละ(ราคาสามารถยืนยนัได้กต่็อเม่ือที่
น่ัง confirm เท่าน้ัน) 

8x,xxx.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

 



 

ก าหนดวนัเดินทาง:   ตุลาคม : 31 ต.ค. – 7 พ.ย. ปี 2560 
                                             พฤศจิกายน : 29 พ.ย. – 6 ธ.ค.  ปี 2560 

อตัราค่าบริการ ราคา 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 45,900.- 

ผูใ้หญ่ พกั 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั) 45,900.- 

พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่านละ 4,900.- 

เด็ก (อายไุม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 45,900.- 
เด็ก (อายไุม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  
(กรุณาอ่านข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั) 

45,900.- 

ในกรณไีม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน ลดท่านละ  17,000.- 

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวซ่ีาเข้ากลุ่มประเทศเชงเก้น(ผู้ย่ืนวซ่ีาต้องช าระเงินตรงกบัศูนย์ย่ืนวซ่ีาในวนัย่ืน เป็นจ านวนเงิน
โดยประมาณ 3,000 บาท ) 

ช้ันธุรกจิเพิม่เงินจากราคาทวัร์ เร่ิมต้นที่ท่านละ(ราคาสามารถยืนยนัได้กต่็อเม่ือที่
น่ัง confirm เท่าน้ัน) 

8x,xxx.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

 

ก าหนดวนัเดินทาง:   ธันวาคม : 28 ธ.ค. 2560  – 4 ม.ค. 2561 
                                                         อตัราค่าบริการ   อตัราค่าบริการ ราคา 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 59,900.- 

ผูใ้หญ่ พกั 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั) 59,900.- 

พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่านละ 8,900.- 

เด็ก (อายไุม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 59,900.- 
เด็ก (อายไุม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  
(กรุณาอ่านข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั) 

59,900.- 

ในกรณไีม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน ลดท่านละ  25,000.- 

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวซ่ีาเข้ากลุ่มประเทศเชงเก้น(ผู้ย่ืนวซ่ีาต้องช าระเงินตรงกบัศูนย์ย่ืนวซ่ีาในวนัย่ืน เป็นจ านวนเงิน
โดยประมาณ 3,000 บาท ) 

ช้ันธุรกจิเพิม่เงินจากราคาทวัร์ เร่ิมต้นที่ท่านละ(ราคาสามารถยืนยนัได้กต่็อเม่ือที่
น่ัง confirm เท่าน้ัน) 

8x,xxx.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 
 

 
 



 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
✓ ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า 
✓ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
✓ ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
✓ ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกบัทาง
บริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกนัทีม่ีอายุตั้งแต่แรกเกดิ ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

✓ มคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง  
 

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน ้ าหนกั

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ช้ิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 ค่าธรรมเนียมน า้มันและภาษีสนามบิน ในกรณทีีส่ายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
 ค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ  (15 ยูโร) 
 ค่าทปิมัคคุเทศก์จากเมืองไทย  (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวนั : 8 x 3 = 24 ยูโร หรือ 800 บาท) 
 ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเข้าประเทศเชงเก้น 

 

 
 
 



 

เง่ือนไขการจอง 
• กรุณามัดจ า 20,000 บาท / ท่านหลังจากการจองภายใน 3 วัน  โดยโอนเงินเข้าบัญชี (ที่น่ังจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจ า

แล้วเท่าน้ัน) 
      ธนาคาร     ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั)        
      ช่ือบัญชี       นายโสฬส ศิริวลัลภ                                                                                                                                      

เลขทีบ่ัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์)      
   แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 

• ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วนั
นบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมัติ 

• ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผา่นการอนุมติัวซ่ีาหรือยกเลิกการเดินทางโดย
เหตุจ าเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

• เม่ือไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลูกคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวซ่ีาไดท้นัที 
• หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัร

โดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 
• การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น

รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
• หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก

ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวซ่ีาและการย่ืนขอวซ่ีา 
• การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทัทวัร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยให้การพิจารณา 

ของสถานทูตง่ายข้ึน 
• กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหวา่งยืน่วซ่ีา หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ 

ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้งนานและอาจ
ไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมติัวซ่ีาได ้ 

• ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ านัก
หรือศึกษาอยูเ่ท่านั้น 

• หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน           
ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบัทางบริษทัดว้ย 
เน่ืองจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยื่นค าร้องขอวซ่ีา และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง 
ตอ้งเหลือวา่งส าหรับติดวซ่ีาไม่ต ่ากวา่ 3 หนา้ 

• ท่านท่ีใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนั้นๆ 
และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 



 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 
• ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง   

• หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี
เกิดข้ึนจริง  และรอ REFUND จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

• นั่งท่ี LONG LEG โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น ้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท่ี้นัง่ LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 
 

กรณยีกเลกิการเดินทางยกเลกิการเดนิทาง 
• แจง้ยกเลิกภายใน   45 วนัก่อนเดินทาง  เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
• แจง้ยกเลิกภายใน   30 วนัก่อนเดินทาง  เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 
• แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 20 วนัก่อนเดินทาง  เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 80 % จากราคาทวัร์ 
• แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง  ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ
เดียวกนับริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดั
จ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  

• กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ ทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตั๋ว
เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

• กรณวีซ่ีาผ่านแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด    
• กรณวีีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธ   วซ่ีา หรือไม่วา่ดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
• กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆตามทาง

บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
• เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (SINGLE) ,ห้องคู่ 

(TWIN/DOUBLE) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (TRIPLE ROOM) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่
คนละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียง



 

พบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

• โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
• กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
• โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น TRADITIONAL BUILDING ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต 

และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น (สเปน)  
ใช้เวลาท าการอนุมัตวิซ่ีานับจากวนัย่ืนประมาณ 15 วนัท าการ  

ย่ืนวซ่ีาแสดงตนทีศู่นย์ย่ืนวซ่ีา BLS International 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด  

และส าเนา 1 ชุด 

ในระหว่างย่ืนวซ่ีาเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดงึเล่มออกมาก่อนได้ 
 

1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใช้
งานเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสือเดินทางจะตอ้งไม่ช ารุด 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 1.5 X 2 น้ิว จ  านวน 2 ใบ (พื้นหลงัขาว
เท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนหา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอน
แทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 
     3.4.1 ตอ้งท า BANK GUARANTEE ท่ีออกจากทางธนาคารเท่านั้น 
ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบุช่ือเจา้ของบญัชี (บุคคลท่ีออกค่าใชจ่้าย) ตอ้ง
สะกดช่ือ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต และบุคคลท่ีเจา้ของบญัชี
ออกค่าใชจ่้ายให ้ (ผูเ้ดินทาง) ตอ้งสะกดช่ือ – สกุล ใหต้รงตามหนา้
พาสปอร์ต กรุณายืน่ขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนินงาน
ประมาณ 3 วนั และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกิน 30 วนั หลงัจากธนาคารออกให ้  
     3.4.2. ตอ้งท าหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายท่ีมีการช้ีแจงความสัมพนัธ์อีกหน่ึงฉบบั (SPONSOR LETTER) 
     3.4.3. ตอ้งใช ้ สูติบัตร เพื่อเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูอ้อกค่าใชจ่้ายใหแ้ละผูเ้ดินทางเท่านั้น หรือใช้
ทะเบียนสมรสในกรณีแต่งงาน  

**สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนัและบัญชีฝากประจ า** 
3. หลกัฐานการท างาน   

เจ้าของกจิการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน 
- อายไุม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 



 

- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าท่ี โฉนดท่ีดิน 
เป็นตน้ 

- เป็นพนักงาน    หนงัสือรับรองการท างาน จากบริษทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ -สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค  าว่า “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 
นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นงัสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ -สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค  าว่า “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 

4. เอกสารส่วนตัว 
- ส าเนาทะเบียนบา้น 
- บตัรประชาชน 
- สูติบตัร(กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีและในกรณีออกค่าใช่จ่ายใหพ้อ่ แม่ หรือ พอ่ แม่ ออกค่าใชจ่้ายให)้ 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้มี) 
- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปล่ียน)  

6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือ

ยนิยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามา
ดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคดัหนังสือ
ยนิยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามา
ดว้ย 

-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยนิยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัใคร มีความสัมพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สังกดั พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือ
หนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผูมี้
อ  านาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 

 

เอกสารย่ืนวซ่ีาอาจมกีารปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เติมได้ทุกเวลา  
หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม่เติม 

 
 
 
 
 



 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีาเชงเกนประเทศสเปน 
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เน่ืองจากจะมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน) 

 

ช่ือ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 
1. นามสกุล [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………….…………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………….………………………………. 
3. ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………….……………… 
4. วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………….……………………….. 
5. สถานท่ีเกิด (จงัหวดั) ………………………………………………………………………….………………  
6. ประเทศท่ีเกิด…………………………………………………………………….………………….………… 
7. สัญชาติปัจจุบนั ...........................สัญชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……….………….…….. 
8. เพศ   ชาย          หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                      แต่งงาน (จดทะเบียน)         แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หยา่                 แยกกนัอยู ่                       หมา้ย 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ท่ีอยู(่หากต่างจากผูข้อ) และสัญชาติของผูมี้อ  านาจปกครอง/ดูแลผูเ้ยาว ์
    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
11. ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………………… 

    หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ................................................................ 
12. อาชีพปัจจุบนั(หากคา้ขาย ใหร้ะบุดว้ยวา่คา้ขายอะไร เช่น ขายเส้ือผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

............................................................................................................... 
13. ช่ือบริษทัหรือร้านคา้ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนกัเรียน นกัศึกษา กรุณากรอกช่ือ ท่ีอยูข่องสถาบนัศึกษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์………….…… 

14. วซ่ีาเชงเกนท่ีเคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

            ไม่เคย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี..............................ถึงวนัท่ี.............................................. 

15. เคยถูกพิมพล์ายน้ิวมือเพื่อการขอวซ่ีาเชงเกน้ก่อนหนา้น้ี 

                     ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวนัท่ี หากทราบ)......................................... 

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่  

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 



 

 

หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกีย่วข้องใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งนี้บริษัท
เป็นเพยีงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน  

17. ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านกัอยูข่องผูร้้องขอ 

      ตวัผูข้อวซ่ีาเอง    มีผูอ่ื้นออกให(้ญาติ/บริษทั/องคก์ร)  

        กรุณาระบุช่ือ ............................................    

ส่ิงท่ีช่วยในการด ารงชีพ    …………………………………………………..….   

   เงินสด     ส่ิงท่ีช่วยในการด ารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บตัรเครดิต      ท่ีพกัท่ีมีผูจ้ดัหาให้ 

   ช าระค่าท่ีพกัล่วงหนา้แลว้    ค่าใชจ่้ายทั้งหมดระหวา่งพ านกัมีผูอ้อกให้ 

   ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้    ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 

    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..........................   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................................... 

 


