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HILIGHT 

 เขา้ชมพระราชวงัเปนา (Pena Palace) 

หนึง่เจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโปรตเุกส  

 ล่องเรอืชมปลาโลมา (Cave & Dolphin 

Watching Cruise) 

 เทีย่วเมอืงสวยของสเปนเซบยีา่ (Seville), 

กอร์โดบา (Cordoba) ,เมืองโทเลโด 

(Toledo) ,เมืองเซอโกเบีย (Segovia) 

และกรุงมาดรดิ (Madrid)  

 ชมิทารต์ไข,่หมูหนัสเปน และ ขา้วผดัสเปน 

 เทีย่วดไูบขึน้ตกึเบริจ์คาลฟิาช ัน้ 124, และ

น ัง่รถตะลุยทะเลทราย  

 

 

 

 

 

 

Pena Palace, 

Dolphin Watching Cruise, 

Madrid and Extra Dubai 

โปรตเุกส สเปน + ดไูบ 

10 วนั 7 คนื 

 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์[EK] 

เดนิทาง กรกฏาคม - ตลุาคม 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 63,900.- 
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ก าหนดการเดนิทาง   

ว  วนัที ่10-19 ก.ค. 62                                                                                                       65,900.- 

วนัที ่7 – 16 ส.ค. 62                                                                                  63,900.- 

วนัที ่11-20 ก.ย. ,25 ก.ย. – 4 ต.ค. 62                                                                57,900.-                 

  วนัที ่ 9 – 18 , 16 -25 ต.ค. , 30 ต.ค. – 8 พ.ย. 62                                                          57,900.- 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพ  ✈ ✈ ✈  

2 
กรงุเทพฯ – ดูไบ – ลสิบอน – หอคอยเบเล็ง –  

เขา้ชมมหาวหิารเจอโร นโิม 
✈ ✈ O 

RAMADA BY 
WYNDHAM  
หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ลสิบอน – เขา้ชมพระราชวงัเปนา - แหลมโรกา –  

ซนิทรา – ลสิบอน O O O 
RAMADA BY 
WYNDHAM  
หรอืเทยีบเทา่ 

4 ลสิบอน - อลับเูฟยร์า – ลอ่งเรอืชมปลาโลมา - ฟาร ู O O   O FARO  
หรอืเทยีบเทา่ 

5 ฟาร ู– เซบยีา่ - กอรโ์ดบา O O O AYRE CORDOBA  
หรอืเทยีบเทา่ 

6 
กอรโ์ดบา – โทเลโด –  
เขา้ชมมหาวหิารแหง่โทเลโด - มาดรดิ O O O 

NOVOTEL 
MADRID 
CENTER  

หรอืเทยีบเทา่ 

7 
มาดรดิ – เซอโกเบยี – รางสง่น า้โรมนั –  เขา้ชม
พระราชวงัหลวง – สนามบนิ O O ✈ ✈ 

8 

ดูไบ -  The Palm Project -  Medinat Jumeirah 

Souk – ทวัรท์ะเลทราย (Dune Safari & BBQ 
Dinner) 

✈ O O 

HOLIDAY INN 
EXPRESS 
AIRPORT  

หรอืเทยีบเทา่ 

9 
น ัง่เรอื Abra Ride – ตลาดเครือ่งเทศ,ตลาดทอง -  
Dubai Mall – ขึน้ตกึเบริจ์คาลฟิาช ัน้ 124 – 

สนามบนิ 
O X ✈  

10               กรงุเทพ ✈ ✈ ✈ 
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 โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรุงเทพ  

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู โ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2 กรุงเทพฯ – ดไูบ – ลสิบอน – หอคอยเบเล็ง – เขา้ชมมหาวหิารเจอโร นโิม 

01.35 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิดไุบ ดว้ยเทีย่วบนิ EK 385  

***ส าหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แต ่30 ต.ค. จะออกเดนิทางเวลา 01.05 น.และ

ไปถงึดูไบเวลา 05.00 น.*** 

04.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบรอเปลีย่นเครือ่ง 

07.25 น. ออกเดนิทางตอ่ดว้ยเทีย่วบนิ EK191 

***ส าหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แต ่30 ต.ค. จะออกเดนิทางเวลา 07.25น.และ

ไปถงึดูไบเวลา 12.00 น.*** 

12.35 น. 

 

 

ถงึสนามบนิลสิบอน ประเทศโปรตุเกส (Portugal) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 

6 ชัว่โมง และจะเปลีย่นเป็น 7 ชัว่โมงในวนัที ่27 ตลุาคม 2562) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมืองและศุลกากร น าทา่นถ่ายภาพกบัอนุสาวรยีด์สิคฟัเวอร ีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของเจา้ชายเฮนรี่ เดอะ

เนวเิกเตอร ์แวะถา่ยรูปกบัหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดมิสรา้งไวก้ลางน ้าเพื่อ

เป็นป้อมรักษาการณด์แูลการเดนิเรอืเขา้ออก เป็นจุดเริม่ตน้ของการเดนิเรือออกไปส ารวจ 

และคน้พบโลกของ วาสโก ดากามา นักเดนิเรือชาวโปรตุเกส เป็นอกีหนึ่งสถาปัตยกรรม

แบบมานูเอลไลน์ที่สวยงาม  น า เข ้าชมมหาวิหารเจอโร นิโม  (Jeronimos 

Monastry) ที่สรา้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ วาสโกดากามา ที่เดินทางสู่อ ินเดียเป็น

ผลส าเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอนัเยีย่มยอดของงานสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่า

มานูเอลไลน ์(Manueline) ใชเ้วลาก่อสรา้งทัง้ส ิน้ถงึ 70 ปี จงึแลว้เสร็จสมบูรณ์ และ

ไดร้บัการรบัรองจากองค์การยูเนสโกว้่าใหเ้ป็นมรดกโลก (UNESCO World 

Heritage) 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
 เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั RAMADA BY WYNDHAM หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 ลสิบอน – เขา้ชมพระราชวงัเปนา - แหลมโรกา – ซนิทรา – ลสิบอน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชมพระราชวงัเปนา (Pena National Palace) พระราชวังฤดูรอ้นที่ตัง้อยู่

บนเนนิเขาเหนือเมอืงซนิตรา้ หนึง่เจ็ดสิง่มหศัจรรยณ์ของโปรตุเกส (7 wonders of 

Portugal) ในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผูเ้ขา้ชมมากที่สุดในโปรตุเกส โดยในอดีตเป็นที่

ประทับของกษัตรยิโ์ปรตเุกสมาตัง้แตค่รสิต ์ศตวรรษที ่14 โดยตวัปราสาทถูกสรา้งตอ่เตมิ

หลายยุคสมัย เดมิเริม่แรกตัง้แตส่มัยยุคกลางเป็นพียงโบสถ ์ต่อมาในปี ค.ศ. 1493 King 
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John II และ Queen Leonor สรา้งต่อเตมิจากโบสถใ์หใ้หญ่ขึน้เป็นอารามเพื่อร าลกึถงึ

นักบุญ St.Jerome โดยภายในถูกตกแตง่ประดบัประดาอย่างวจิติรงดงาม โดยเฉพาะพื้น

กระเบือ้งทีว่า่กนัวา่สวยงามที่สุดในโปรตุเกส และในอดตีอารามแห่งน้ีไดถู้กฟ้าผ่าหลาย

ตอ่หลงัครัง้ รวมทัง้ไดร้ับความเสยีหายจากแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่เมือ่ปี 1755  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ชมิทารต์ไขโ่ปรตุเกส) 

บา่ย จากนัน้พาท่านเดนิทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดที่เป็นปลายดา้นตะวันตก

สดุของทวปียุโรป ซึง่ท่านสามารถซือ้ใบประกาศนยีบตัร (Certificate) เป็นที่ระลกึใน

การมาเยือน ณ ที่แห่งน้ี จากนัน้เดนิทางสู่เมอืงซนิทรา (Sintra) อกีหนึ่งเมืองตาก

อากาศยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เป็นที่ตัง้ของพระราชวังที่สวยงามที่ไดร้ับการรับรอง

จากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ความร่มรื่นของเขตอุทยานเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

ในวันหยุดของชาวเมือง เป็นอีกเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่ค่อนขา้งมีความโดดเด่นของ

แควน้แกรนดล์สิบอน ประเทศโปรตเุกส  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
 เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั RAMADA BY WYNDHAM หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 ลสิบอน - อลับูเฟยร์า – ลอ่งเรอืชมปลาโลมา - ฟารู 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ภูมภิาคองักราฟ (Algarve) อยู่ทางตอนใตสุ้ดของประเทศ

โปรตุเกสที่มีความสวยงามของชายฝ่ังมหาสมุทรแอตเเลนตกิ ตลอดตามแนวชายฝ่ัง

ระยะทางกวา่ 150 กโิลเมตร เป็นภูมภิาคที่มีความสวยงามหลากหลาย รวมทัง้ความงาม

ของสภาปัตยกรรมทีท่รงคณุคา่หลายเเห่งตัง้เเตยุ่คโรมัน เเละมคีวามดงัในเรือ่งของสนาม

กอลฟ์ทีม่มีากกวา่ 35 แห่ง เดนิทางจนถงึเมอืงอลับเูฟยร์า (Albufeira) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย 

 

น าท่านลอ่งเรอืชมปลาโลมา (Cave & Dolphin Watching Cruise) อกีหนึ่งความ

ประทับใจ ล่องเรือชมปลาโลมาที่ว่ายน ้าเล่นอยู่ในมหาสมุทรแอตเเลนตกิ  ท่านจะได ้

เพลดิเพลนิกบัความน่ารักของปลาโลมาแสนรู ้รวมถงึชมความสวยงามของถ ้า หนา้ผา ซุม้

หนิ ทีถู่กกดัเซาะดว้ยน ้าทะเล เกดิเป็นรูปร่างแปลตา และ สวยงาม องคป์ระกอบรอบดา้น

ทีล่งตวั ทัง้น ้าทะเลสคีรามและผาหนิทีร่วมอยู่ดว้ยกนัซึง่ท าใหภ้าพออกมาสวยงามและลง

ตวัยิง่ขึน้ (ระยะเวลาในการเดนิเรอืของแตล่ะวนั ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ,แรงลม,กระแสน ้า

ขึน้และน ้าลงในทะเลของวนันัน้ๆ ปกตจิะใชเ้วลาในการลอ่งเรอืประมาณ 2 ชัว่โมง โอกาส

ในการพบเจอฝูงปลาโลมาประมาณ 90 % , ไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายได ้หากในกรณีที่ไม่

พบฝูงปลาโลมา, กรณีไม่สามารถลอ่งเรอืได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่าย 

35 EURO และ น าท่านเดนิทางสู่ลากอส (Lagos) เป็นเมืองริมทะเลบที่อุดมไปดว้ย

ชายหาดงดงามทอดยาวอยู่ขา้งทาง โดยเมืองแห่งน้ีตัง้อยู่ในแควน้แอลการแ์ละเคยเกดิ

แผ่นดนิไหวเสยีหายหนักในปี ค.ศ. 1755 เทีย่วชมเมอืงก าแพงทีส่รา้งขึน้ในสมัยศตวรรษ

ที ่14 ของลากอส (Lagos) มปีระวตัศิาสตรท์ี่ยาวนานและสวยงาม ใหท้่านเดนิเล่นอสิระ
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ชมเมอืงทีส่วยงาม ทดแทน ) จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยังเมอืงฟารู (Faro) เมือง

ท่าทีส่ าคญัของโปรตเุกสโดยเมืองน้ีเป็นเขตที่อยู่ทางใตสุ้ดของโปรตุเกส มีความส าคัญ

เพราะเป็นเมอืงท่าทีต่ดิกบัสเปน 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั FARO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 ฟารู – เซบยีา่ - กอรโ์ดบา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเซบยีา่ (Seville) เป็นเมอืงใหญ่อนัดบั 4 ของสเปน  ชมปลาซา

เดเอสปาญา (Plaza De Espana) ทีส่รา้งขึน้เมอืปี ค.ศ. 1982 เป็นกลุ่มอาคารรูปครึง่

วงกลมซึง่รวมความเป็นสถาปัตยกรรมแบบสเปนที่เรียงต่อกันเป็นแนวยาวสวยงามยิง่นัก 

แตล่ะซุม้โคง้ประตูมีตราประจ าจังหวัดไล่เรียงตามตัวอักษร อสิระใหท้่านเก็บภาพความ

งามรอบบรเิวณ น าทา่นถา่ยรูปกบัหอคอยฆรีลัดา (Giralda Tower) หอศักดิส์ทิธิ์

แห่งน้ีเป็นหอคอยที่สรา้งขึน้โดยชาวมุสลมิ เป็นตกึทรงรูปสีเ่หลีย่มผืนผา้สูง 93 เมตร 

ตดิกนักบัมหาวหิารเป็นลานสม้และน ้าพุ เพือ่ใชใ้นพธิชี าระร่างกายของชาวมุสลมิ จากนัน้

น าท่านชมภายนอกและถา่ยรูปมหาวหิารแห่งเมอืงเซบยี่า (Seville Cathedral) 

เริม่สรา้งใน ค.ศ.1042 และสรา้งเสร็จ ค.ศ.1519 ซึง่มขีนาดใหญ่เป็นอันดับสาม รองจาก

มหาวหิารเซนตปี์เตอรท์ีก่รุงโรม และเซนตป์อลที่ลอนดอน และใหญ่ที่สุดในสเปน สรา้ง

ดว้ยศลิปะแบบโกธคิ ภายในตกแตง่ไดอ้ย่างวจิติรตระการตา สรา้งขึน้แทนทีต่ัง้ของสเุหร่า

เดมิ โดยตอ้งการใหย้ิง่ใหญ่แบบไม่มใีครเทียบเทียมได ้ในหอ้งเก็บทรัพยส์มบัตลิ ้าค่า มี

ทัง้ภาพเขยีน เครือ่งใชใ้นศาสนพธิ ีทีท่ ามาจากทองค าและเงนิลว้นแลว้แตป่ระเมนิคา่มไิด ้

ตอนกลางโบสถเ์ป็นทีต่ัง้ของสสุานครสิโตเฟอรโ์คลมับัส ซึง่สรา้งอย่างยิง่ใหญ่สมเกยีรติ

ยศ เป็นหีบศพหินอ่อนที่ตัง้อยู่บนบ่าของรูปสลักชายหนุ่ม 4 คน ซึง่เป็นผูแ้ทนของ 

ราชอาณาจักรของกษัตรยิค์าธอลคิทัง้  2 พระองคอ์นัไดแ้กค่สัตลี เลออน อาราก็อน และ

นาวารเ์ร 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่สูเ่มอืงกอรโ์ดบา (Cordoba) เมืองที่สวยงามในแบบมูเดกา้

และเป็นเมืองทีเจริญรุ่งเรืองที่สุดในยุคที่มัวร์ปกครอง น าท่านชมเมืองเก่าที่ยังคงมี

สถาปัตยกรรมน่าประทับใจหลายแห่งที่ยอ้นไปเมื่อครั ้งเมืองน้ีเป็นเมืองหลวงที่

เจริญรุ่งเรือง ชมสะพานโรมันเป็นสะพานส าหรับการสัญจรขา้มแม่น า้กวัดลักบิ ีร ์

(Guadalquivir) เสน้เลอืดที่หล่อเลีย้งนครแห่งน้ีมาแต่ครัง้โบราณ โดยความเก่าแก่

ของสะพานก็มีอายุราว 2 พันปี เพราะถูกสรา้งขึน้เมื่อราวคริสตศ์ตวรรษที่ 1 สมัยที่

อาณาจักรโรมันเรืองอ านาจในดนิแดนแถบน้ี โดยบรเิวณเมืองเก่ายังเป็นที่ตัง้ของมหา

วหิารกอรโ์ดบา   หรือในอดตี คอื มัสยดิใหญ่แห่งกอรโ์ดบา  The Mosque–Cathedral 

of Córdoba หนึง่ในมรดกโลก  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง  
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ทีพ่กั 
 เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั AYRE CORDOBA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 กอรโ์ดบา – โทเลโด – เขา้ชมมหาวหิารแหง่โทเลโด - มาดรดิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงโทเลโด (Toledo)  เมืองหลวงเก่าของสเปน เมืองแห่งน้ีตัง้อยู่

ทางภาคกลางของประเทศสเปน องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้มืองน้ีเป็นแหล่งมรดก

โลกทางประวตัศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม มีทัศนีภาพที่สวยงาม โดยมีแม่น ้าเทกัส ไหลผ่าน

เมือง ลักษณะผังเมืองโทเลโดเป็นเอกลักษณ์ที่ น่าชื่นชมที่สุดของการจัดสรา้งเมือง

โบราณอนัสมบูรณแ์บบตวัเมอืงรายลอ้มดว้ยเนนิเขาประดุจก าแพงธรรมชาตดิว้ยหุบผา 3 

แห่ง จากนัน้น าท่านเขา้ชมมหาวหิารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) เป็นวหิารที่

ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสเปน รองจากวหิารเมืองเซบีญ่า ที่สรา้งตัง้แต่ศตวรรษที่  13  

ความงดงามอลงัการสไตลโ์กธกิ ภายในมหาวหิารมีการตกแต่งอย่างงดงามวจิติรดว้ยไม ้

แกะสลกัและภาพสลกัหนิออ่น 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูก่รงุมาดรดิ (Madrid) เมืองหลวงของประเทศสเปน ตัง้อยู่ใจ

กลางแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัยล ้ายุค ที่ซ ึง่

กษัตรยิฟิ์ลลปิที่ 2 ไดท้รงยา้ยที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาที่น่ี และประกาศใหม้าดรดิ

เป็นเมอืงหลวงใหม่ ยกเวน้ในชว่งประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมืองมาดรดิไดช้ือ่ว่าเป็น

เมอืงหลวงทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ในโลก และสงูสดุแห่งหนึง่ในยุโรป น าท่านเทีย่วชมกรุง

แมดรดิ ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอยู่มากมาย ทัง้อนุสาวรยีน์ า้พุไซเบเลส (The 

Cibeles Fountain) ตัง้อยู่ทีจ่ตัุรสัรสัซเิบเลส (Plaza de Cibeles)  ซึง่เป็นวงเวยีน

ส าคญัและสวยที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงมาดรดิ  โดยบรเิวณน้ี มีอาคารสวยงามและส าคัญ 

ประจ าอยู่ทัง้ 4 มุมไดแ้ก่ ธนาคารแห่งชาตสิเปน,กองบัญชาการทหารบก,ที่ท าการใหญ่

ไปรษณีย์ ประตูชัยอาคาล่า และศูนย์วัฒนธรรมทวีปอเมริกาโดยประตูชยัอาคาล่า 

มาดรดิ (Splendid puerta de alcala) สรา้งขึน้ในปี 1599 ประตูชัยแห่งน้ีสรา้งขึน้

เพือ่ถวายแดพ่ระเจา้ชารล์สท์ี ่3 ตัง้ตระหง่านทางตะวนัออกของใจกลางเมอืง ชมปลาซา

เดเอสปาญา (Plaza de espana)  เพื่อแวะถ่ายรูปกับอนุสาวรยี ์ดอนกโิฆเต ้

(Donquixote) น าท่านสู่ พลาซ่า มายอร ์(Plaza Mayor of Madrid) ใกลเ้ขตปู

เอตา้เดลซอล หรือประตูพระอาทติย ์ซึง่เป็นจตุรัสใจกลางเมือง นับเป็นจุดนับกโิลเมตร

แรกของสเปน (กโิลเมตรที่ศูนย์) และยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใตด้นิและรถเมลท์ุกสาย 

นอกจากน้ียังเป็นจุดตัดของถนนสายส าคัญของเมืองที่หนาแน่นดว้ยรา้นคา้และ

หา้งสรรพสนิคา้ใหญ่มากมาย น าท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นหมเีกาะตน้เชอรี ่(The 

bear and the cherry tree in Madrid) อันเป็นสัญลักษณ์ส าคัญอกีแห่งของกรุง

มาดรดิ  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ขา้วผดัสเปน) 

 

 

ชมโชว ์ระบ า  ฟลามงิโก ศลิปะระบ าสเปน หนึง่ในการแสดงทีข่ ึน้ชือ่ลอืชาไปท ัว่

โลกท ัง้ทว่งทา่การรา่ยร าประกอบเสยีงดนตรที ีเ่รา้ใจสนุกสนาน 
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ทีพ่กั 
 เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั NOVOTEL MADRID CENTER หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7 มาดรดิ – เซอโกเบยี – รางสง่น า้โรมนั -  พระราชวงัหลวง – สนามบนิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเซอโกเบยี (Segovia) เมืองท่องเที่ยวอกีเมืองหนึ่งของสเปน 

องคก์าร UNESCO ยังไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้มอืงน้ีเป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985 ชมรางส่ง

น า้โรมนั (Acueducto de Segovia) ที่สรา้งขึน้ตัง้แต่ ศตวรรษที่ 1 โดยไม่มีการใช ้

กาวหรือวัสดุเชือ่มหนิแต่ละกอ้นแต่อย่างใด จงึไดร้ับการยกย่องว่าเป็นสิง่ก่อสรา้งทาง

วศิวกรรมโดยชาวโรมันทีส่ าคญัทีส่ดุของสเปน และยังมสีภาพสมบูรณท์ีส่ดุอกีดว้ย รางส่ง

น ้าประกอบขึน้จากหนิแกรนิตกว่า 25,000 กอ้น มีความยาว 818 เมตร มีโคง้ 170 โคง้ 

จุดทีส่งูทีส่ดุสงูถงึ 29 เมตร จุดเริม่ตน้ของรางสง่น ้าน้ี เริม่ตัง้แตน่อกเมอืง แลว้ล าเลยีงส่ง

น ้าเขา้มาในเมือง รางส่งน ้าแห่งน้ีถือไดว้่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซอโกเบีย และเป็น

ไฮไลทห์ลักของเมือง น าท่านเดนิเล่นในเขตเมืองเก่า ซึง่เต็มไปดว้ยสนิคา้นานาชนิด

ตลอดสองขา้งทาง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง (หมูหนัสเปน) 

บา่ย จากนั้นน าท่านเดินทางกลับเขา้สู่กรุงมาดริด เพื่อน าท่านเขา้ชม พระราชวงัหลวง 

(Royal Palace) ซึง่ตัง้อยู่บนเนินเขารมิฝ่ังแม่น ้าแมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่าอลังการ

ไม่แพพ้ระราชวงัใดในทวปียุโรป พระราชวงัหลวงแห่งน้ีถูกสรา้งในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหนิ

ทัง้หลังในสไตลบ์าโรค โดยการผสมผสานระหว่างศลิปะแบบฝรั่งเศสและอติาเลียน 

ประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆกวา่ 2,830 หอ้ง ซึง่นอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแลว้ ยัง

เป็นคลงัเก็บภาพเขยีนชิน้ส าคัญที่วาดโดยศลิปินในยุคนัน้ รวมทัง้สิง่ของมีค่าต่างๆอาท ิ

พัดโบราณ, นาฬกิา, หนังสอื, เครื่องใช,้ อาวุธ (หากไม่สามารถเขา้ชมพระราชวงั

หลวงมาดรดิได ้เนอืงจากมพีระราชพธิภีายในหรอืต ัว๋เต็ม ทางบรษิทัขอน าทา่น

ชม Royal Palace of Aranjuez เป็นการทดแทน) จากนัน้น าท่านชมอทุยานหลวงที่

มกีารเปลีย่นพันธุไ์มทุ้กฤดกูาล ชมอนุสาวรยีเ์ซอรแ์วนเตส กวเีอกชาวสเปนที่ตัง้อยู่เหนือ

อนุสาวรยีด์อนกโิฆเตใ้นสวนสาธารณะ 

17.30 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินมาดรดิ เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax 

Refund) และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

22.05 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ เทีย่วบนิที ่EK 144 

***ส าหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แต ่30 ต.ค. จะออกเดนิทางเวลา 21.40 น.และ

ไปถงึดูไบเวลา 07.45 น.*** 

วนัที ่8 ดไูบ -  The Palm Project -  Medinat Jumeirah Souk –  

ทวัรท์ะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) 

07.15 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดูไบ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) หลังผ่านพธิีการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนัน้น าท่านขึน้รถไฟ Monorail เขา้สู่ The Palm 

Project เป็นสดุยอดโครงการของ U.A.E. โดยการถมทะเลใหเ้ป็นเกาะเทียม สรา้งเป็น
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รูปตน้ปาลม์ จ านวน 3 เกาะ มทีัง้โรงแรม รสีอรท์ อพารต์เมน้ต ์รา้นคา้ ภัตตาคาร รวมทัง้

ส านักงานตา่ง ๆ นับวา่เป็นสิง่มหัศจรรยอ์ันดับที่ 8 ของโลก ใหท้่านตืน่ตาตืน่ใจกับความ

ความยิง่ใหญ่ของโรงแรม Atlantis อันหรูหราอลังการ น าท่านแวะถ่ายรูปดา้นนอกกับ

โรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว รูปทรงคลา้ยเรือใบที่งดงามและ

หรูหราทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ตัง้อยู่รมิอา่วอาหรับ เป็นทีพ่ักอาศยัของเศรษฐีที่มีชือ่เสยีง

ชาวตะวนัออกกลาง ถอืเป็นสถานที่ที่ทุกคนใฝ่ฝันจะมีโอกาสเขา้ไปสัมผัสสักครัง้ในชวีติ 

จากนัน้ชม Medinat Jumeirah Souk หรอืเรยีกวา่ เวนสิแหง่ดูไบ เป็นตลาดตดิแอร ์

ตัง้อยู่ในส่วนเดยีวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของตระกูล Al Maktoum 

ออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะพื้นเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมีสินคา้ระดับ 

Premium มากมาย อาท ิของทีร่ะลกึ พวงกญุแจ ขวดทราย พรมอหิร่าน หัวน ้าหอม โคม

ไฟ ของประดับตกแต่งบา้น ขนมหวาน และถั่วรสช็อกโกแลต เป็นตน้   จากนัน้น าท่าน

ผ่านชมพระราชวงัทา่นชคี (Shiekh Palace) ตืน่ตาตืน่ใจกับพระราชวังสุดอลังการ

ของครอบครัว Shiekh Al Maktoum อนัยิง่ใหญ่ ซึง่มีความร่มรื่น เต็มไปดว้ยตน้ไมน้านา

ชนิดและบรรดาเหล่านกยูง ผ่านชม New Palace ซึง่เป็นพระราชวังแห่งใหม่ของ

ครอบครัว  Shiekh Al Maktoum ทีก่อ่สรา้งยังไม่แลว้เสร็จ น าท่านผ่านชมสุเหรา่จูไมรา่ 

(Jumeirah Mosque) สเุหร่าคู่บา้นคู่เมืองของดูไบ สรา้งดว้ยหนิอ่อนทัง้หลัง และได ้

ชือ่วา่เป็นสเุหร่าทีส่วยงามมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในนครดไูบ  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู่ที่พัก เพื่อเปลีย่นเครื่องแต่งกายพรอ้มตะลุยทะเลทราย 

ระหวา่งทางแวะน าท่านชมโรงงานเครือ่งประดบัเพชรพลอย 

 น าท่านเดนิทางไปทวัรท์ะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) (อย่าลมืเสือ้

แจ็คเกต แวน่ตากนัแดด รองเทา้ฟองน า้ ตดิตวัไปดว้ย) น าท่านขึน้รถ 4WD (รถ

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้) ไปทัวรท์ะเลทราย ท่านจะไดส้นุกสนานและตืน่เตน้ไปกบัประสบการณ์

อนัแปลกใหม่ น ัง่รถตะลุยไปบนเนนิทรายท ัง้สูงและต า่สลบักนัไป (Sand Dune) 

ค า่       จากนัน้ใหท้่านไดร้ับประทานอาหารค ่า และ เพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่างๆ ในแคมป์

กระโจมแบบอาหรับ ดืม่ด า่บรรยากาศสดุโรแมนตกิของพระอาทติยต์กดนิที่แสนสวยงาม 

และสมัผัสชวีติแบบชาวพืน้เมอืง (เบดูอนิ) อาท ิการสวมชุดพื้นเมืองชาวอาหรับ ถ่ายรูป

เก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ การเพน้ทม์อืแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสูบ มารากู กลิน่ผลไม ้

(Shi Sha) ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) ซึง่เป็นศลิปะการร่ายร าที่เนน้การ

เคลือ่นไหวของกลา้มเน้ือทอ้งและสะโพก รวมถงึสนุกสนานกบัการขีอ่ฐู 

 หมายเหตุ ทา่นทีเ่มารถ กรุณาทานยาแกเ้มาล่วงหนา้อย่างนอ้ยครึง่ช ัว่โมง หรอื

ควรแจง้หวัหนา้ทวัรใ์หท้ราบกอ่นไปทวัรท์ะเลทราย ทางทวัรจ์ะไม่รบัผดิชอบ และ

ไม่อนุญาตใหผู้ท้ ีเ่ป็นโรคหวัใจข ัน้รุนแรงน ัง่รถไป Dune Safari โดยเด็ดขาด *** 

ส าหรบัทา่นทีไ่ม่รว่มเดนิทาง Dune Safari ทา่นตอ้งรอคณะอยู่ท ีโ่รงแรม โดย

ทางบรษิทั ไมส่ามารถคนืคา่ทวัรใ์หไ้ด ้รวมท ัง้อาหารมือ้ค า่ *** 

ทีพ่กั 
 เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่9 น ัง่เรอื Abra Ride – ตลาดเครือ่งเทศ และ ตลาดทอง -  Dubai Mall - 

– ข ึน้ “เบริจ์คาลฟิา” ช ัน้ 124 – สนามบนิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู๋ Dubai Creek เป็นทะเลที่สรา้งขึน้โดยการขุดเขา้มาในชายฝ่ัง ซึง่

แบ่งนครดไูบออกเป็น 2 ส่วน คอื Deira Dubai และ Bur Dubai มีความยาวประมาณ 14 

กโิลเมตร มีท่าจอดเรือ 8 ท่า ใหท้่านไดช้มและถ่ายรูปกับทัศนียภาพสองฟากฝ่ังของ

แม่น ้า Creek ตามอัธยาศัย ใหท้่านไดถ้่ายรูปในย่าน Bastakiya และน าท่านน ัง่เรอื 

Abra Ride สัมผัสมนตเ์สน่ห์ทางวัฒนธรรมผ่านวถิีชวีติสองฝ่ังน ้าของแม่น ้า Creek 

จากนั้นเดนิสู่ตลาดเครือ่งเทศ (Gold & Spicy Souk) และตลาดทอง (Gold 

Souk) เป็นตลาดทองทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก จ าหน่ายผลติภัณฑ  ์Jewelry ทุกประเภท เช่น 

มุก อญัมณีตา่ง จากนัน้น าท่านสูห่า้งดูไบ (Dubai Mall) หา้งทีใ่หญ่ที่สุดในโลก และมี

พพิธิภัณฑส์ัตวน์ ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ภายใน ใหท้่านไดถ้่ายรูปหนา้ตูป้ลา ที่มีขนาด

ใหญ่กวา่คนสบิคนยนืเรยีงกนั ใหเ้วลาท่านอสิระเลอืกซือ้สนิคา้ในหา้ง ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้

ของฝาก สนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้สุภาพบุรุษและสุภาพสตร ี

กระเป๋าถอื เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เครือ่งกฬีา เป็นตน้  

กลางวนั   อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย น าท่านขึน้ “เบริจ์คาลฟิา” Burj Khalifa ช ัน้ 124 ตกึที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถงึ 

828 เมตร มทีัง้หมด 160 ชัน้ ออกแบบโดยนายเอเดรียน สมธิ สถาปนิกจากชคิาโก ซึง่

คณะจะไดม้ีโอกาสขึน้ลิฟท์ที่มีความเร็วที่สุดในโลกคือ 18 เมตร ต่อวนิาที หรือ 65 

กโิลเมตร ต่อชั่วโมง ไปถงึชัน้ 124 เพื่อชมววิจากของนครดูไบไดท้ั่วทุกทศิที่สวยงาม 

โดยตกึน้ีออกแบบตบแตง่ภายในโดย Giorgio Armani น าท่านแวะถ่ายรูปกับดูไบเฟรม  

(Dubai frame) สัญลักษณ์ใหม่ของดูไบ ซึง่เป็นกรอบรูปฉาบทองค าความสูงขนาด 

150 เมตร กวา้ง 93 เมตรทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก  ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งมาถงึ 10 ปีเต็ม ดว้ย

จ านวนเงนิประมาณ 43.5 ลา้นเหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 1.39 พันลา้นบาท   

18.00 น. เดนิทางสู่ สนามบนิดูไบ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงใน Duty Free เพลดิเพลนิกับสนิคา้แบ

รนดเ์นม และน ้าหอมยีห่อ้ดงัมากมาย 

22.30 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่EK 374 

***คณะเดนิทางต ัง้แต่วนัที ่31 ต.ค 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 22.35 น. 

และถงึกรงุเทพฯ เวลา 07.35 น.*** 

วนัที ่10 กรุงเทพฯ 

08.00 น. คณะเดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 
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โปรแกรม : Pena Palace, Dolphin Watching Cruise, 

Madrid and Extra Dubaiโปรตเุกส สเปน + ดไูบ 

10 วนั 7 คนื โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

10-19 ก.ค. 62                                                                                                        65,900.- 65,900.- 65,900.- 65,900.- 41,900.- 9,900.- 

7 – 16 ส.ค. 62                                                                             63,900.- 63,900.- 63,900.- 63,900.- 40,900.- 9,900.- 

11-20 ก.ย. 62 57,900.- 57,900.- 57,900.- 57,900.- 40,900.- 9,900.- 

25 ก.ย. – 4 ต.ค. 62                                                              57,900.- 57,900.- 57,900.- 57,900.- 40,900.- 9,900.- 

9 – 18 ต.ค. 62 57,900.- 57,900.- 57,900.- 57,900.- 40,900.- 9,900.- 

16 -25 ต.ค. 62 57,900.- 57,900.- 57,900.- 57,900.- 40,900.- 9,900.- 

30 ต.ค. – 8 พ.ย. 62                                                           57,900.- 57,900.- 57,900.- 57,900.- 40,900.- 9,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลูกคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ย ืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่   
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          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        ค่าประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

        ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

10. คา่ธรรมเนียมวซีา่ UAE 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

5. คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศโปรตเุกส (ผูย้ืน่วซีา่ช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่จ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (30 ยโูร) 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (30 ยูโร) 
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เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซี่าและการยืน่วซี่า 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที่ค่อนขา้ง

นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านัก

หรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่ต า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที่สายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3.แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้ น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รือมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซี่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภท

อาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ า่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

    และไม่มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซี่าและการยืน่ขอวซี่า UAE 

1. ส าเนาสหีนงัสอืเดนิทางทีช่ดัเจน ไมใ่ชถ่า่ยจากมอืถอื และวนัหมดอายหุนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 

6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทางกลบัถงึประเทศไทย  

2. รปูถา่ย  :  รปูส ีขนาด 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ (ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน) 2 รปู 

             -  กรณุากรอกชือ่ของบดิา-มารดาของผูท้ ีเ่ดนิทาง และชือ่คูส่มรส (กรณีผูห้ญงิทีแ่ตง่งานแลว้) 
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3.  กรณีผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์   

3.1.  เด็ก ไม่ไดเ้ดนิทาง กบับดิาและมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา + หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย 

(ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) 

รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าข ึน้จาก

ประสบการณ์และระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคุณสมบตัิ

ของลูกคา้ในแตล่ะราย  

3.2. เด็ก ไม่ไดเ้ดนิทาง กบับดิา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง(ของมารดา) ไปตา่งประเทศจากเขต

หรอือ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา  

3.3. เด็ก ไม่ไดเ้ดนิทาง กบัมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง(ของบดิา) ไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา  

ระยะเวลาในการยืน่วซีา่ 14 วนัท าการ ไมร่วมเสาร-์อาทติย ์

หมายเหตุ : ทาง UAE Immigration อาจมกีาร ขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ข ึน้อยู่กบั การ

พจิารณาของเจา้หนา้ที ่และเอกสาร ของแต่ละทา่น  การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทาง

บรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่

ผูเ้ดนิทางเทา่น ัน้ อตัราคา่ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิ ี

ซา่ ทางสถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธ ิไ์มแ่จง้สาเหตุการปฏเิสธวซีา่ 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (โปรตเุกส) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15-20 วนัท าการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการ 

และทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซี่าเขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่หนงัสอืเดนิทางออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่
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อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ทีม่วีซีา่เชงเกน้ ยอ้นหลงัไมเ่กนิ 5 ปี กรณุาน ามาประกอบการยืน่

วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรียน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จ านวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สูง2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบุคคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นหู เห็นค ิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูป

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารุด*** 

ตวัอยา่งรูป 

 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- 3.1 เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) (ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ และมตีรา

ประทบัจากรา้นแปล) 

- 3.2 กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น โฉนด

ทีด่นิ สญัญาเชา่ที(่ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ และมตีราประทบัจากรา้นแปล) เป็นตน้ 

- 3.3 เป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน, วันลา 
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(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- 3.4 นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- 4.1 กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บัญชอีอมทรัพย ์ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อก

จากทางธนาคาร (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ 

Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15-20 วัน) 

- 4.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้

         - ส าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 3 เดอืนของผูท้ ีอ่อกคา่ใชจ้า่ยให(้เงือ่นไข

หลักฐานการเงนิเหมอืนขอ้4.1) 

     - ท าหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter) ระบชุือ่เจา้ของบัญช ี   

(ผูท้ีอ่อกค่าใชจ้่ายให)้ ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบุคคลทีเ่จา้ของบัญชี

ออกค่าใชจ้่ายให  ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ โดยจะตอ้งระบุ

ความสมัพันธม์าโดยชดัเจนวา่เกีย่วขอ้งกันอยา่งไร เป็นฉบบัภาษาองักฤษ  

*Bank Statement จะตอ้งมตีราประทับจากทางธนาคาร และสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ 

แสดงเลขทีบ่ญัชคีรบทกุตัว และจะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 
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6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนมารดามา

ดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนบดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนของบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาตอ้งเซน็ก ากับในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ โดยลายเซน็จะตอ้ง

ตรงตามพาสปอรต์ หรอื ใบยนิยอม(ในกรณไีมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) 

 **กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี เอกสารทีเ่ป็นภาษาไทย ทีต่อ้งใชใ้นการยืน่ขอวซี่า จะตอ้งแปล

เป็นภาษาองักฤษ และเอกสารตอ้งไดร้บัการรบัรองจากกระทรวงตา่งประเทศของไทย(แปล

ประทบัตราจากกงศุล)เทา่น ัน้ 

***กรณีอายตุ ัง้แต ่18 ปี ข ึน้ไป เอกสารทีเ่ป็นภาษาไทย ทีต่อ้งใชใ้นการยืน่ขอวซี่า จะตอ้ง

แปลเป็นภาษาองักฤษ และเอกสารตอ้งไดร้บัการรบัรองจากรา้นแปลทีม่ตีราประทบัเทา่น ัน้ 

****เอกสารภาษาไทย ทีต่อ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ ทางผูส้มคัรจะตอ้งน าไปแปลดว้ยตวัเอง ที่

รา้นแปล หรอืทีก่รมการกงศลุ คา่ใชจ้า่ย ประมาณ 200 – 500 บาท/ใบ 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศโปรตเุกส 

 

    (กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มูลนีใ้นการจองควินดั

หมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลงัจะตอ้งตรง

กบัขอ้มูลทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ัน้) 
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ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

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

7. สญัชาตปัิจจุบัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

……………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………..… 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซี่า* 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………..…………… 

   E-MAIL (ตอ้งระบุ)*............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได*้.................................................................. 

12. อาชพีปัจจุบัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้)* 

     ....................................................................................................... 



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : - 
 

   
   
   

                                                                                                                                                              QE3LIS-EK004   หนา้ 19 จาก 19 
 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา*  

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.........................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ยอ้นหลงัไมเ่กนิ 5 ปี แนบมา

ดว้ย เพราะจ าเป็นตอ้งใชใ้นการกรอกขอ้มูล** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่-สกลุ และความสมัพันธ ์..................  

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

