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เยือนแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดที่เป็นปลายดา้นตะวันตกสุดของทวีปยุโรป ชมความงามของ

มหาวทิยาลยัโกอมิบรา(Coimbra University) ซึง่เป็นมหาวทิยาลยัที่เก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก   ชม

เมอืงปอรโ์ต ้(Porto) แหลง่ไวนช์ัน้ดแีละไดรั้บการข ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก ้  ตืน่ตากับรางสง่นํา้ 

โรมนั (Acueducto de Segovia) ที่สรา้งข ึน้ตัง้แตศ่ตวรรษที่ 1 ทีเ่มอืงซาลามงักา (Salamanca)  ชอ้ป

ป้ิงสนุกๆที่ Las Rozas Village Outlet เขา้ชมมหาวหิารแหง่โทเลโด (Toledo Cathedral) เป็นวหิารที่

ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสเปน พักโรงแรมแบบเต็มอิม่ 2 คนื ทีก่รุงมาดรดิ(Madrid) อร่อยกับหมูหันสเปน และ

ขา้วผัดสเปน และพลาดไม่ไดก้ับการชมโชวร์ะบําฟลามนิโก ้ อันเรา้ใจ 

 

กาํหนดการเดนิทาง       16-23 ม.ิย. 2559 

                                         12-19 ก.ค. 2559 

 

19-26 ก.ค., 16-23 ส.ค., 25 ส.ค.- 1 ก.ย. 2559 

     6-13, 20-27 ก.ย. 2559               

วนัแรกของการเดนิทาง          กรงุเทพฯ  

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์
สายการบนิ เอมเิรสต ์ พบเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯทีจ่ะคอยอํานวยความสะดวกใหก้บั
ทา่น  

 

วนัท ีส่องของการเดนิทาง        กรงุเทพฯ – ดูไบ – ลสิบอน  

01.35 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิเอมเิรสต ์เทีย่วบนิที ่EK 385  

04.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

07.25 น. ออกเดนิทางตอ่ โดยสายการบนิเอมเิรสต ์เทีย่วบนิที ่EK 191  

12.35 น. ถงึสนามบนิลสิบอน ประเทศโปรตุเกส (Portugal) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่า
ประเทศไทย 6 ชั่วโมง) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร นําท่าน
บนัทกึภาพกบัอนุสาวรยีด์สิคฟัเวอร ีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการ
ครบ 500 ปี แห่งการสิน้พระชนม์ของเจา้ชายเฮนรี ่เดอะเนวเิกเตอร ์แวะถ่ายรูป
กบัหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดิมสรา้งไวก้ลางน้ําเพื่อเป็นป้อม
รกัษาการณด์แูลการเดนิเรอืเขา้ออก เป็นจุดเริม่ตน้ของการเดนิเรอืออกไปสํารวจ 
และคน้พบโลกของ วาสโก ดากามา นักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอกีหนึ่ง
สถาปัตยกรรมแบบมานู เอลไลน์ที่สวยงาม  เข้าชมมหาวหิารเจอโร นิ
โม (Jeronimos Monastry) ทีส่รา้งขึน้เพื่อเป็นเกยีรตแิก ่วาสโกดากามา ที่
เดนิทางสู่อนิเดยีเป็นผลสําเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอันเยี่ยมยอดของ
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งานสถาปัตยกรรมทีเ่รยีกกันว่ามานูเอลไลน ์(Manueline) ใชเ้วลาก่อสรา้ง
ทัง้ส ิน้ถงึ 70 ปี จงึแลว้เสร็จสมบูรณ ์และไดร้บัการรบัรองจากองคก์ารยเูนสโก ้
วา่ใหเ้ป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage)  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 นําเขา้สูท่ ีพ่ัก โรงแรม HOLIDAY INN LISBON HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัท ีส่ามของการเดนิทาง          ลสิบอน – แหลมโรกา – ซนิทรา – ฟาตมิา – โกอมิบรา  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้พาทา่นเดนิทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดทีเ่ป็นปลายดา้น

ตะวันต กสุดของทวีปยุ โ รป  ซึ่ งท่ าน สามารถซื้อใบป ระก าศ นีย บ ัต ร 
(Certificate) เป็นทีร่ะลกึในการมาเยือน ณ ทีแ่ห่งนี้ จากนัน้เดนิทางสู่เมอืง    
ซนิทรา (Sintra) อกีหนึง่เมอืงตากอากาศยอดนยิมของนักท่องเทีย่ว เป็นทีต่ัง้
ของพระราชวงัทีส่วยงามทีไ่ดร้บัการรบัรองจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก 
ความรม่รืน่ของเขตอทุยานเป็นทีพ่กัผ่อนหย่อนใจในวนัหยุดของชาวเมอืง เป็นอกี
เมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่ค่อนขา้งมีความโดดเด่นของแควน้แกรนด์ลิสบอน 
ประเทศโปรตเุกส  

ระยะทาง 40 กม. 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่เมอืงฟาตมิา (Fatima) ซงึเป็นอกีเมอืงหนึง่ทีม่คีวามสําคัญ

ของครสิต์ศาสนิกชน นําท่านเขา้ชมโบสถแ์ม่พระฟาตมิา (The Lady of 
Fatima Basilica) ซึง่เป็นโบสถโ์รมันคาทอลกิ กอ่สรา้งในปี 1928 – 1953 ชม
รูป ปั้นพระแม่มารี ที่มีความศักดิ์ส ิทธิ์และเป็นหนึ่งในหลายเสน้ทางของ
ครสิตศ์าสนกิชนในการแสวงบุญ ทีม่คีวามเชือ่ว่าพระแม่มารไีดเ้คยปรากฏตัวให ้
เด็กนอ้ย 3 คนไดเ้ห็นเป็นครัง้แรกทีแ่อบหลบภยัสงครามโลกครัง้ที ่1 และไดบ้อก
กบัเด็กทัง้สามคนถงึเหตผุลทีพ่ระองคล์งมาจากสวรรค ์เพือ่ใหลู้เซยี ไดบ้ันทกึไว ้
ถงึคําทํานายและคําสอนของพระแม่มาร ีซึง่เหตกุารณต์า่งๆทีล่เูซยีไดบ้ันทกึไวก็้
ลว้นเป็นความจรงิทีป่รากฏขึน้มาภายหลัง นําท่านเดินทางสู่เมืองโกอิมบรา 
(Coimbra) อกีเมืองหนึ่งทีส่ําคญัของโปรตเุกส ตัง้อยู่บนเนนิเขาเหนอืแม่นํ้า
มอนเดโก (Mondego) ซึง่สมัยถกูปกครองโดยอาณาจกัรโรมันไดร้บัการเรยีก
ขานว่า เอมีเนียม และไดถู้กยึดครองโดยชาวแขกมัวร ์ในปี ค.ศ.711 และเป็น
เมอืงทีเ่ชือ่มการคา้ระหวา่งชาวครสิตท์างเหนอืและชาวมสุลมิทางใต ้จนในปี ค.ศ.
1064 กษัตรยิ์เฟอรด์นิัลที ่1 แห่งลอีอน ไดร้บชนะแขกมัวรแ์ละปลดปลอ่ยเมอืง
โกอมิบรา นําชมมหาวทิยาลยัโกอิมบรา(Coimbra University) ซึง่เป็น
มหาวทิยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ก่อตัง้ในปี ค.ศ.1290 แต่ก็ถูก
เปลีย่นเป็นพระราชวงัหลวง (Coimbra Royal Palace) โดยกษัตรยิ์ คงิส์

จอหน์ที ่3 ในปี ค.ศ.1537 ซึง่ยังคงศลิปะสไตลบ์าร็อคทีส่วยงาม  

ระยะทาง 144 กม. 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 81 กม. 
 
 
 
 
 

 
 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 นําเขา้สูท่ ีพ่ัก โรงแรม TRYP HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
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วนัท ีส่ ีข่องการเดนิทาง                  โกอมิบรา – ปอรโ์ต ้– ซาลามงักา  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปอรโ์ต ้(Porto) ทางเหนอืของประเทศโปรตเุกส 

เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงถงึ “ไวนป์อรโ์ต”้ ซึง่เป็นแหลง่ไวนช์ัน้ดขีองคนทีม่รีสนยิมใน
การดืม่ไวน ์และเป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสองและตัง้อยู่รมิแม่น้ําโดร ูและเมอืงนี้
ยังไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก ้ในปี ค.ศ.1996 อกีดว้ย นํา
ท่านชม เมืองมรดกโลกปอร์โต ้ชมย่านจตัุร สักลางเมือง  Praça dos 
Liberdade ประกอบดว้ยอาคารสวยงามทีเ่ป็นทีทํ่าการของธนาคารและโรงแรม 
และศาลาวา่การเมอืง ชมสถานรีถไฟ São Bento ซึง่ภายในมกีารตกแตง่ดว้ย
กระเบือ้งเขยีนสทีีม่ลีวดลายสน้ํีาเงนิ ทีเ่ลา่เรือ่งราวของชาวโปรตเุกส แวะถา่ยรูป
กบัโบสถ ์Sé de Porto ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืง อายกุวา่พันปี โบสถแ์ห่งนีเ้ป็นที่
จดังานอภเิษกสมรสของกษัตรยิ ์João ที ่1 บิดาของเจา้ชายเฮนรี ่ผูบุ้กเบิกการ
เดนิเรอือนัยิง่ใหญ่ของโปรตุเกส สรา้งอยู่บนเนนิทีส่ามารถมองเห็นทวิทัศน์ของ
เมอืง  

ระยะทาง 117 กม. 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  
บา่ย นําทา่นเดนิทางขา้มพรมแดนสู่เมอืงซาลามงักา (Salamanca) ในแควน้คา

สตลีและเลออน ทางภาคตะวนัตกของประเทศสเปน (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศ
ไทย 5 ชั่วโมง) ตัง้อยู่บนทีร่าบสูงรมิแม่น้ําตอรเ์มส เป็นเมืองที่มีความสําคัญ
เนือ่งจากเป็นศูนย์กลางของการคา้ขายในสมัยโรมันเรอืงอํานาจ ปัจจบุันเมอืงนี้
ไดร้บัขึน้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ้ในปี ค.ศ. 1988 นําท่านสู่พลาซ่า มายอร ์
(La Plaza Mayor) ศูนยก์ลางของเมืองทีส่รา้งโดยศลิปะสไตลบ์าร็อค ทีเ่ป็น
เอกลกัษณ์ของความรํ่ารวยในยุคศตวรรษที ่16 -18 อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเลน่ชม
เมอืงตามอธัยาศยั  

ระยะทาง 331 กม. 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 นําเขา้สูท่ ีพ่ัก โรงแรม GRAN HOTEL CORONA SOL หรอืเทยีบเท่า 

วนัท ีห่า้ของการเดนิทาง           ซาลามงักา – เซอโกเบยี – เอาทเ์ลท – มาดรดิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซอโกเบยี (Segovia) เมอืงทอ่งเทีย่วอกีเมอืงหนึง่ของ

สเปน องค์การ UNESCO ยังไดข้ ึ้นทะเบียนใหเ้มืองนี้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 
1985 ชมรางส่งนํ้าโรม ัน  (Acueducto de Segovia) ที่ส รา้งขึ้นตั ้งแต่
ศตวรรษที ่1 โดยไม่มกีารใชก้าวหรอืวสัดุเชือ่มหนิแตล่ะกอ้นแตอ่ย่างใด จงึไดร้ับ
การยกย่องวา่เป็นสิง่ก่อสรา้งทางวศิวกรรมโดยชาวโรมันทีส่ําคญัทีสุ่ดของสเปน 
และยังมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดอกีดว้ย รางส่งน้ําประกอบขึน้จากหินแกรนิตกว่า 
25,000 กอ้น มคีวามยาว 818 เมตร มโีคง้ 170 โคง้ จดุทีส่งูทีส่ดุสงูถงึ 29 เมตร 
จดุเริม่ตน้ของรางส่งน้ํานี้ เร ิม่ตัง้แต่นอกเมือง แลว้ลําเลยีงส่งน้ําเขา้มาในเมือง 

ระยะทาง 179 กม. 

4 Address: 112 Ratchadapisek Road, Huaykwang,Bangkok 10310 Thailand 
Tel :02-398-5988-9, 063-232-6619,091-562-9664  Fax:02-398-5988 Line ID:jennyxuthai Skype: jenny.xu.th 
 www.bangkokasiantour.com, E-mail:pinyaluck.p@bangkokasiantour.com,jenny.x@bangkokasaiantour.com 

 

 

http://www.bangkokasiantour.com/
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


รางสง่น้ําแห่งนีถ้อืไดว้า่เป็นสญัลักษณข์องเมอืงเซอโกเบยี และเป็นไฮไลทห์ลัก
ของเมอืง นําท่านเดนิเล่นในเขตเมืองเก่า ซึง่เต็มไปดว้ยสนิคา้นานาชนิดตลอด
สองขา้งทาง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (หมูหนัสเปน)  
 นําทา่นสู ่Las Rozas Village Outlet อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่เลอืกซือ้สนิคา้มี

กว่ารอ้ยรา้นคา้ อาทิ เช่น Amani, Barbour, Coach, Diesel, Furla, Onisuka 
Tiger,Polo Ralph lauren, Hugo Boss, Samsonite, Camper, Burbury, 
Superdry, Tag Heuer, Bvlgari, Calvin Klein ฯลฯ จากนั ้นนําท่านเดินทางสู่

กรงุมาดรดิ (Madrid)  เมืองหลวงของประเทศสเปน ตัง้อยู่ใจกลางแหลมไอบี
เรยีน ในระดบัความสงู 650 เมตร เป็นมหานครอนัทนัสมัยล้ํายุค ทีซ่ ึง่กษัตรยิฟิ์ล
ลปิที ่2 ไดท้รงยา้ยทีป่ระทบัจากเมอืงโทเลโดมาทีน่ี่ และประกาศใหม้าดรดิเป็น
เมอืงหลวงใหม่ ยกเวน้ในชว่งประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมืองมาดรดิไดช้ือ่ว่า
เป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ในโลก และสงูสดุแห่งหนึง่ในยุโรป  

ระยะทาง 76 กม. 
 
 
 
 

ระยะทาง 26 กม. 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  
 นําเขา้สูท่ ีพ่ัก โรงแรม NOVOTEL PUENTE DE LA PAZ HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัท ีห่กของการเดนิทาง            มาดรดิ – โทเลโด – พลาซา่ มายอร ์– ชมโชวร์ะบาํฟลามนิโก ้

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโทเลโด (Toledo)  เมอืงแห่งนีต้ัง้อยู่ทางภาคกลางของ

ประเทศสเปน องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้มอืงนีเ้ป็นแหลง่มรดกโลกอกีดว้ย มี
ทศันีภาพทีส่วยงาม เนื่องจากมีแม่น้ําเทกสั ไหลผ่านเมือง นําทา่นเขา้ชมมหา
วหิารแหง่โทเลโด (Toledo Cathedral) เนือ่งจากเป็นวหิารทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 
2 ของสเปน รองจากวหิารเมอืงเซบญี่า ทีส่รา้งตัง้แตศ่ตวรรษที ่13  ความงดงาม
อลังการสไตลโ์กธิก ภายในมหาวหิารมีการตกแต่งอย่างงดงามวจิิตรดว้ยไม ้
แกะสลกัและภาพสลกัหนิออ่น  

ระยะทาง 70 กม. 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ขา้วผดัสเปน)  
 นําเวลาทา่นเดนิชมเมอืงทีส่วยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของสเปน และมเีวลาใหท้า่นหา

ซือ้ของทีร่ะลกึในย่านกลางเมอืงเป็นงานฝีมอืทีรู่จ้กักนัด ีคอืดาบและมดีเหล็กกลา้ 
นอกจากนีย้ังมงีานเซรามคิทกุประเภทใหท้า่นไดส้ะสมเป็นของประดบับา้นอกีดว้ย  
จากนัน้นําทา่นเดนิกลบัสูก่รงุมาดรดิ  เพื่อนําทา่นสู่ พลาซ่า มายอร ์(Plaza 
Mayor of Madrid) ใกลเ้ขตปูเอตา้เดลซอล หรอืประตูพระอาทติย์ ซึง่เป็น
จตรุสัใจกลางเมอืง นบัเป็นจดุนับกโิลเมตรแรกของสเปน (กโิลเมตรทีศู่นย)์ และ
ยังเป็นศนูยก์ลางรถไฟใตด้นิและรถเมลท์กุสาย นอกจากนีย้ังเป็นจดุตดัของถนน
สายสําคญัของเมอืงทีห่นาแน่นดว้ยรา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่มากมาย นํา
ท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นหมีเกาะตน้เชอร ี ่(The bear and the cherry 
tree in Madrid) อนัเป็นสญัลกัษณส์ําคญัอกีแห่งของกรงุแมดรดิ 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวร์ะบําฟลามนิโก ้อนัเรา้ใจ  
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อาหารพืน้เมอืง 
 เขา้สูท่ ีพ่ัก ณ โรงแรม NOVOTEL PUENTE DE LA PAZ HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ีเ่จ็ดของการเดนิทาง             มาดรดิ – ดูไบ – กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ซึง่ตัง้อยู่บนเนินเขารมิฝ่ัง

แม่น้ําแมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพพ้ระราชวังใดในทวปียุโรป 
พระราชวงัหลวงแห่งนีถ้กูสรา้งในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหินทัง้หลังในสไตลบ์าโรค 
โดยการผสมผสานระหว่างศลิปะแบบฝรั่งเศสและอติาเลยีน ประกอบดว้ยหอ้ง
ตา่งๆกว่า 2,830 หอ้ง ซึง่นอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแลว้ ยังเป็นคลัง
เก็บภาพเขยีนชิน้สําคญัทีว่าดโดยศลิปินในยุคนัน้ รวมทัง้ส ิง่ของมีค่าต่างๆอาท ิ
พัดโบราณ, นาฬกิา, หนังสอื, เครือ่งใช,้ อาวธุ จากนัน้นําทา่นชมอทุยานหลวงที่
มีการเปลีย่นพันธุ์ไมทุ้กฤดูกาล ชมอนุสาวรยีเ์ซอรแ์วนเตส กวเีอกชาวสเปนที่
ตัง้อยู่เหนอือนุสาวรยีด์อนกโิฆเตใ้นสวนสาธารณะ 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  
บา่ย นําทา่นเทีย่วชมกรงุแมดรดิ ทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงามอยูม่ากมาย ทัง้อนุสาวรยี ์

นํา้พุไซเบเลส (The Cibeles Fountain) ตัง้อยู่ทีจ่ตัรุสัรสัซเิบเลส (Plaza 
de Cibeles)  ซึง่เป็นวงเวยีนสําคญัและสวยทีส่ดุแห่งหนึง่ของกรงุมาดรดิ  โดย
บรเิวณนี ้ มอีาคารสวยงามและสําคญั ประจําอยู่ทัง้ 4 มมุไดแ้ก ่ ธนาคารแห่งชาติ
สเปน,กองบัญชาการทหารบก,ทีทํ่าการใหญ่ไปรษณยี ์ประตชูยัอาคาลา่ และศนูย์
วฒันธรรมทวปีอเมรกิาโดยประตชูยัอาคาลา่ มาดรดิ (Splendid puerta de 
alcala) สรา้งขึน้ในปี 1599 ประตชูยัแห่งนีส้รา้งขึน้เพือ่ถวายแดพ่ระเจา้ชารล์สท์ี ่
3 ตัง้ตระหงา่นทางตะวนัออกของใจกลางเมอืง ชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza 
de espana)  เพือ่แวะถา่ยรปูกบัอนุสาวรยีด์อนกโิฆเต ้(Donquixote)  

 

18.00 น. นํ าเดินทางสู่สนามบิน บาราจัส  เพื่ อให ท้่ านมี เวลาใน การทํ าคืนภาษี               
(Tax Refund) และเลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

 

22.05 น. เดนิทาง โดยสายการบนิเอมเิรสต ์เทีย่วบนิที ่EK 144   

วนัท ีแ่ปดของการเดนิทาง              ดูไบ – กรงุเทพฯ 

07.10 น. ถงึสนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  
09.40 น. ออกเดนิทางตอ่ โดยสายการบนิเอมเิรสต ์เทีย่วบนิที ่EK 372      

19.15 น. คณะเดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ  

(รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญ่จะปิดทาํการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีท ี่

เมอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 
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กรณุาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 
หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 
บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ
กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนญุาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่
อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณทีีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทาง หาก
ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      
2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. กรณทีีค่ณะไม่ครบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  
จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  
5. เมือ่ทา่นทาํการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ 

ในกรณทีีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปล ีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 
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โปรแกรม :  โปรตุเกส – สเปน 
8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
 

   

  กาํหนดการเดนิทาง       16-23 ม.ิย. 2559 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 49,900.- 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 49,900.- 

พกัหอ้งเด ีย่ว เพิม่ท่านละ 5,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 49,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น  
(กรณุาอ่านขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 

49,900.- 

ในกรณีไม่ใชต้ ัว๋เคร ือ่งบนิ ลดท่านละ  20,000.- 

ในกรณทีมีวีซี่าแลว้หรอืดําเนนิการยืน่วซี่าเอง 3,200.- 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่่านละ 
(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ท ีน่ ัง่ confirm เท่าน ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุตํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มเีตยีงเสรมิ ** 
 

  กาํหนดการเดนิทาง       12-19 ก.ค.2559 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 53,900.- 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 53,900.- 

พกัหอ้งเด ีย่ว เพิม่ท่านละ 5,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 53,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น  
(กรณุาอ่านขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 

53,900.- 

ในกรณีไม่ใชต้ ัว๋เคร ือ่งบนิ ลดท่านละ  20,000.- 

ในกรณทีมีวีซี่าแลว้หรอืดําเนนิการยืน่วซี่าเอง 3,200.- 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่่านละ 
(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ท ีน่ ัง่ confirm เท่าน ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุตํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มเีตยีงเสรมิ ** 
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  กาํหนดการเดนิทาง          19-26 ก.ค., 16-23 ส.ค., 25 ส.ค.-1 ก.ย.2559 

    6-13, 20-27 ก.ย. 2559 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 55,900.- 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 55,900.- 

พกัหอ้งเด ีย่ว เพิม่ท่านละ 5,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 55,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น  
(กรณุาอ่านขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 

55,900.- 

ในกรณีไม่ใชต้ ัว๋เคร ือ่งบนิ ลดท่านละ  20,000.- 

ในกรณทีมีวีซี่าแลว้หรอืดําเนนิการยืน่วซี่าเอง 3,200.- 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่่านละ 
(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ท ีน่ ัง่ confirm เท่าน ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุตํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มเีตยีงเสรมิ ** 
             

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไม่เกนิจํานวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทีย่วตามรายการ  
4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 
5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รกัษาพยาบาลในกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 
เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  
- เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
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8. มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง  
 9.  คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเชงเกน้ 
10. คา่ทปิพนักงานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 

อตัรานีไ้มร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจดัทําหนังสอืเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รกัษาพยาบาล กรณเีกดิการ
เจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
4. คา่ธรรมเนยีมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณทีีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 
5. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 2 = 16 ยูโร) 
6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

เง ือ่นไขการจอง 
1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 
     เงนิมดัจําแลว้เท่าน ัน้ 
2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   
    3 วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เมือ่ไดร้บัการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี
4. หากท่านทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 
    กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ 
    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  
      รายบุคคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่
7. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตวั หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทวัรท์ัง้หมด 
 

เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซ่ีาหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเหต 
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1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์ การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 
2. กรณทีา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที่
คอ่นขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทํางานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่น
พํานักหรอืศกึษาอยู่เทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํา่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ตํา่กวา่ 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทาง
บรษัิทดว้ย เนือ่งจากประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่คํารอ้งขอวซีา่ และจํานวน
หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรบัตดิวซีา่ไม่ตํา่กวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใด  ๆใน
เลม่ 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1.   ทางบรษัิทไดส้ํารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไม่วา่จะดว้ย 
      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  
      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   
2.   หากตัว๋เครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 
      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 
3.   นั่งที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะนั่งตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ 
      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณทีีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   
      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรมั) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  
      และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 
1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วนักอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วนักอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วนักอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 80 % จากราคาทวัร ์
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไม่ครบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯกําหนดไว ้ (30ท่านขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท
และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซี่าและการยืน่ขอวซี่า 
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯจะทําการ
เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื 
คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัว๋ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่่าน) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรห์รอืมัดจํา
มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ 
หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณอีอกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณทีีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมด    

9. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไม่ได ้ เนือ่งจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธ   วซีา่ หรอืไม่วา่
ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณไีป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเด ีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง 
(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และบาง
โรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง
ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไม่สามารถจดัหา
ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณทีีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่  
3. กรณทีีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และ

ไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สเปน)  

*** ยืน่วซี่าเดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตู *** 
ใชเ้วลาทาํการอนุมตัวิซ่ีานบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัทาํการ  

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร 
                                                                               

1.  หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรบัประทบัวซีา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุ
การใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากหลงัวนัเดนิทางกลบั หนงัสอืเดนิทางหา้มชํารดุหรอืมกีาร
ขดีเขยีนใดๆภายในเลม่ภายในเลม่   (สําหรบัทา่นทีม่หีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่     
วซีา่ดว้ย  เพือ่ความสะดวกในการพจิารณาวซีา่ของทา่น)  

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ (สดัสว่นใบหนา้โดยละเอยีด
ใบหนา้สงู 3 ซม. วดัจากหนา้ผากถงึคาง*** จํานวน 2 ใบ  พืน้หลงัสขีาว
เท่าน ัน้ ถา่ยไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน เป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ หา้มสวม
แวน่ตาหรอืเคร ือ่งประดบั , ตอ้งไม่เป็นรปูสติก๊เกอร ์และกรณุาเขยีนชือ่-
นามสกลุตวับรรจงไวด้า้นหลงัรปูและประกบดา้นหนา้ของรปูเขา้หากนั (อยา่ให ้
รปูเลอะหมกึและอยา่ใหร้ปูมรีอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑตูจะไม่รบั
รปูแบบนี ้ทา่นอาจจะตอ้งถา่ยใหม ่

3. สําเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประชาชน/ หรอื สําเนาใบเปล ีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยเปล ีย่น) 
4. หลกัฐานการเงนิ กรณผีูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

4.1    สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัย ์สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน ปรบัยอดอพัเดท
ไม่เกนิ 30 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน   *** ไม่รบัพจิารณ าบญัชกีระแสรายวนั 
และบญัชฝีากประจํา*** ในกรณทีีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชีแ้จง 
และ  BANK CERTIFICATE (ใชท้ ัง้สองอย่าง) 
4.2    กรณเีปลีย่นสมดุบญัชเีป็นเลม่ใหม ่กรณุาถา่ยสาํเนามาทัง้สองเลม่ เลม่เกา่และเลม่ใหม)่ 
4.3  หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดชือ่-สกลุ ใหต้รงตามหนา้
พาสปอรต์) ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักบับัญชอีอมทรพัยใ์นขอ้ 4.1 

5. หลกัฐานการเงนิ กรณทีีผู่เ้ดนิทางไม่ไดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ทา่นสามารถถา่ยสําเนา Bank statement 
หรอื สมุดบญัชอีอมทรพัย ์ ของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มกบั BANK CERTIFICATE 
หรอื BANK GUARANTEE ตอ้งสะกดชือ่-สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ทัง้ผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรอง 
กรณุายืน่ขอจากธนาคาร โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วนั BANK CERTIFICATE หรอื BANK 
GUARANTEE มอีายุ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซี่า  (การรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหก้นั ผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรอง
จะตอ้งมคีวามสมัพันธใ์นเครอืญาตกินั โดยตอ้งมเีอกสารระบุความสมัพันธป์ระกอบการยืน่ขอวซีา่) 

5.1 กรณอีอกคา่ใชจ้า่ยใหก้นั ตอ้งทําหนังสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยชีแ้จง (Sponsor Letter)  
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6. หลกัฐานการทํางาน(ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเท่าน ัน้)   

6.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรบัรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบุตําแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ทํางาน
และชว่งเวลาทีอ่นมุัตใิหล้าหยุด   ระบวุา่เดนิทางไป Europe เท่าน ัน้ไม่ตอ้งระบชุือ่ประเทศและ
ตอ้งมอีายุ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซี่า ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

6.2 กรณีเจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทาง
เป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซ็นชือ่รบัรองสําเนาและประทบัตราบรษัิทฯ (คดัลอกไม่เกนิ 3 เดอืน) 
พรอ้มฉบับแปลเป็นภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
6.3 กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีกํ่าลงัศกึษาอยู ่

เทา่นัน้  (สถานทูตไม่รบัเอกสารทีเ่ป็นบตัรนกัเรยีน ไม่วา่เป็นช่วงปิดเทอมและตอ้งมอีายุ 1 
เดอืนกอ่นยืน่วซี่า)     ชือ่-สกลุตอ้งสะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

7 กรณทีีเ่ด็กอายุตํา่กวา่ 20 ปี ขอสําเนาสตูบิตัร  
กรณีเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง 
(กรณุาขอ 2 ฉบบั เพือ่สําหรบัยืน่วซี่า 1 ฉบบั และอกี 1 ฉบบั รบกวนเตรยีมมาวนัเดนิทางสําหรบั
เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีส่นามบนิ)  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งไปขอหนังสอืยมิยอมมาจาก
ทางอําเภอเพือ่ยมิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ รวมถงึแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา  โดยบดิาจะตอ้งไปขอหนังสอืยมิยอมมาจากทาง
อําเภอเพือ่ยมิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ รวมถงึแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรบ์ดิามาดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางท ัง้กบับดิาและมารดา โดยบดิาและมารดาจะตอ้งไปขอหนังสอืยมิยอมมาจากทาง
อําเภอเพือ่ยมิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ โดยหนังสอืยมิยอมจากทาง
อําเภอตอ้งระบุวา่ใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัใคร รวมถงึแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาหรอืมารดาเพือ่รบัรองแกบ่ตุรดว้ย  

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด
เป็นผูด้แูลบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว พรอ้มฉบับแปลภาษาองักฤษ 

- กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มทา่นใดทา่นหนึง่เดนิทาง
มาสมัภาษณก์บับุตรทีส่ถานทตูดว้ย (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

8 กรณีสมรสแลว้ สําเนาทะเบยีนสมรส, สําเนาใบหย่า หรอื สาํเนาใบมรณะบัตร (กรณคีูส่มรสเสยีชวีติ)   
พรอ้มฉบับแปลเป็นภาษาองักฤษ 
9 เบอรม์อืถอืทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวกพรอ้มอเีมล ์
10 กรณุากรอกขอ้มูลภาษาไทยตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาอยา่งละเอยีด เพราะทางบรษัิทตอ้งนําขอ้มลูของทา่น
ไปกรอกเอกสารของทางสถานฑตู  ถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธวซีา่ได ้
11 ทา่นไม่จําเป็นตอ้งเซ็น รบัรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซี่าเท่าน ัน้ 
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เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกข้อมลูย่ืนวีซ่าเชงเกนประเทศสเปน 
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถ้วนตามความเป็นจรงิ เนื่องจากจะมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของทา่น) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผู้เดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 

 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………….…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………….………………………………. 

3. ชือ่ตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………….……………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………….……………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั) ………………………………………………………………………….………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………….………………….………… 

7. สญัชาตปัิจจบุนั ...................................สญัชาตโิดยกาํเนิด หากต่างจากปัจจบุนั……….………….…….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                       แต่งงาน (จดทะเบยีน)           แต่งงาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หย่า         แยกกนัอยู่                          หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสญัชาติของผู้มอีํานาจปกครอง/ดูแล

ผู้เยาว ์

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบ้านของผู้ขอ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื.................................................................อเีมล............................................. 

12. อาชพีปัจจบุนั........................................................................................................ 

 

13. ชือ่บรษิทัหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์  /  สาํหรบันักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยู่ของสถาบนัศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….…… 
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14. วซี่าเชงเกนทีเ่คยได้รบัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได้   ใชไ้ด้ตัง้แต่วนัที.่....................................... ถงึวนัที.่............................................. 

15. เคยถกูพมิพ์ลายนิ้วมอืเพือ่การขอวซี่าเชงเกน้กอ่นหน้านี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบุวนัที ่หากทราบ)................................................ 

16.  ทา่นเคยถูกปฏเิสธวซี่าหรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยู่ของผู้ร้องขอ 

      ตวัผู้ขอวซี่าเอง    มผีู้อ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษิทั/องค์กร)  

        กรณุาระบุชือ่ ......................................................    

สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีพ่กัทีม่ผีู้จดัหาให ้

   ชาํระคา่ทีพ่กัล่วงหน้าแล้ว    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพํานักมผีู้ออกให ้

   ชาํระคา่พาหนะล่วงหน้าแล้ว    ชาํระคา่พาหนะล่วงหน้าแล้ว 

   อืน่ๆ (โปรดระบุ)     อืน่ๆ (โปรดระบุ)    

   

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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