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ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 

กรกฎำคม 27 ก.ค.-3 ส.ค. 2562 52,900 

สิงหำคม 10-17 ส.ค. 2562 52,900 

กนัยำยน 4-11 ก.ย. 2562 47,900 

ตุลำคม 12-19 / 21-28 ต.ค. 2562 47900 
เด็ก (อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่ำนละ   2,000 บำท 

พกัเด่ียว     เพ่ิมท่ำนละ 10,000 บำท 
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วนัแรก กรงุเทพฯ-สนำมบินสุวรรณภูมิ               (ไทย) 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9  แถว T 

สำยกำรบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัท่ีสอง ดูไบ-ลิสบอน-เคป ดำ รอคค่ำ-เมืองซินทรำ          (ยูเออี-โปรตุเกส)   

01.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 385 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)   

04.45 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง   

07.25 น. เดินทางสูก่รงุลิสบอน ประเทศโปรตุเกส โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินท่ี EK 191 

(บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

12.35 น. เดินทางถึง สนำมบินกรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้น าทา่น

ชม เคป ดำ รอคค่ำ (Cabo da roca) อนัเป็นแหลมท่ีตัง้อยูป่ลายสุดทางทิศตะวนัตกของทวีป ยุโรป ถดัไปเป็น

มหาสมุทรแอตแลนติก จากน้ันเดินทางสู ่เมืองซินทรำ (Sintra) อีกหน่ึงเมืองตากอากาศยอดนิยมของนักทอ่งเท่ียว 

เป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัท่ีสวยงามท่ีไดร้ับการรับรองจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ความร่มร่ืนของเขตอุทยาน

เป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจในวนัหยุดของชาวเมือง เป็นอีกเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีคอ่นขา้งมีความโดดเดน่ของแควน้      

แกรนดลิ์สบอน ประเทศโปรตุเกส  

ค ำ่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั  ณ NH Lisboa Campo Grande หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีสำม  ลิสบอน-หอคอยเบเล็ง-มหำวิหำรเจอรำนิโม-เมืองเซวิลญ่ำ               (โปรตุเกส-สเปน) 

เชำ้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากน้ันน าทา่นเดินทางสู ่มหำวิหำรเจอโร นิโม ท่ีสรา้งข้ึนเพ่ือ

เป็นเกียรติแก ่วาสโก ดากามา ซ่ึงไดเ้ดินเรือสูป่ระเทศอินเดียไดเ้ป็นผลส าเร็จในปี ค.ศ. 1498 ซ่ึงมหาวิหารแหง่น้ีเป็น

ผลงานอนัเย่ียมยอดของงานสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ (Manueline) ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส้ินถึง 70 ปี จึงแลว้

เสร็จสมบูรณ์ และไดร้ับการรับรองจากองคก์ารยูเนสโกข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก น าทา่นถา่ยรูปหอคอยเบเล็ง 

(Belem Tower) เดิมสรา้งไวก้ลางน ้าเพ่ือเป็นป้อมรักษาการณ์

ดูแลการเดินเรือ เป็นจุดเร่ิมตน้ของการเดินเรือออกไปส ารวจ และ

คน้พบโลกของ วาสโก ดากามา และนักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็น

อีกหน่ึงสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ท่ีสวยงาม จากน้ันน าทา่น

บนัทึกภาพกบั อนุสาวรียดิ์สคฟัเวอร่ี สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1960 เพ่ือ

ฉลองการครบ 500 ปี แห่งการส้ินพระชนมข์อง เจา้ชายเฮนร่ี 

เดอะเนวิเกเตอร์ 

กลำงวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสู ่น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเซวิลญ่ำ (Seville) ซ่ึงตัง้อยูใ่น

แควน้อนัดาลูเซีย เป็นเมืองท่ีมีมรดกทางวฒันธรรม เป็นเมืองท่ีเต็มไปดว้ยความเขียวขจี สวนสาธารณะและสวนดอกไม ้

งานเทศกาลท่ีจดัข้ึนในเมืองเซบีญา่ไดร้ับการกลา่วขานมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีชีวิตชีวามากท่ีสุดในแควน้อลั

ดาลูซีย เมืองน้ีเคยอยูภ่ายใตก้ารปกครองของแขกมัวร์มานานกวา่ 800 ปี จึงไดร้ับอิทธิพลศิลปะแบบแขกมัวร์

คอ่นขา้งมาก                 

ค ำ่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั  ณ Ilunion Alcora Sevilla หรือระดบัเดียวกนั  
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วนัท่ีส่ี มหำวิหำรแห่งเซวิลญ่ำ-หอคอยฆีรลัดำ-คอรโ์ดบำ-มสัยิดเมซกีตำ้             (สเปน) 

เชำ้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากน้ันน าท่านชม มหำวิหำรแห่งเซวิลญ่ำ (seville 

cathedral) วิหารแหง่เมืองเซบีญา มีขนาดใหญเ่ป็นอนัดบั 3 รองจากมหาวิหารเซนตปี์เตอร์ท่ีกรุงโรม และเซนตป์อล

ท่ีลอนดอน และใหญท่ี่สุดในสเปนสรา้งดว้ยศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแตง่ไดอ้ยา่งงามวิจิตร สรา้งข้ึนแทนท่ีตัง้ของ

สุเหร่าเดิม โดยตอ้งการใหย่ิ้งใหญแ่บบไมมี่ใครเทียบเทียมได ้ในหอ้งเก็บทรัพยส์มบติัล า้คา่ มีท ัง้ภาพเขียน,เคร่ืองใชใ้น

พิธีของศาสนาท่ีท  ามาจากทองค าและเงินลว้นแตป่ระเมินคา่มิได ้ อีกทัง้ยงัเป็นท่ีเก็บศพของโคลมับสัอีกดว้ย น าทา่น

ถา่ยรูป หอคอยฆีรลัดำ (giralda)หอคอยฆีรัลดา ตึกทรงรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้สูง 93 เมตร (ไมแ่นะน าส าหรับทา่นท่ี

สุขภาพไมเ่อ้ืออ านวย) ติดกนักบัมหาวิหารเป็นลานสม้และน ้าพุ เพ่ือใชใ้นพิธีช าระร่างกายของอิสลาม ดา้นหนา้เป็น

ลานกวา้งมีปราสาทอลัคาซาร์ สถาปัตยกรรมท่ียงัคงมีคราบเงาความบรรเจิด และความคิดสรา้งสรรคข์องชาวมวัร์ ใน

อดีตเคยเป็นพระราชวงัของกษตัริยส์เปนมากอ่น 

กลำงวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสู ่เมืองคอรโ์ดบำ (Cordoba) ครั้งหน่ึงเคยถูกครอบครอง

โดยชาวโรมนัและชาวมวัร์จากอาหรับ เมืองคอร์โดบาตัง้อยูริ่มฝั่งแมน่ ้ากวัดลักีเบีย เป็นเมืองศูนยก์ลางของวฒันธรรม

มุสลิมในประเทศสเปน องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้มืองคอร์โดบาเป็นเมืองมรดกโลกของประเทศสเปน เมืองน้ีเป็น

เมืองในระบบกาหลิบที่ มีความเจริญรุ่งเรืองท่ีสุดของยุโรปในสมยัศตวรรษท่ี 10 มีการสรา้งมหาวิทยาลยัเนน้การเรียนรู้

ดา้นวรรณกรรม, วิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย ์น าทา่นเขา้ชม มสัยิดเมซกีตำ้ ท่ีมีขนาดใหญโ่ตและออกแบบ

อยา่งวิจิตรดว้ยการใชเ้สาหินจ านวนมากถึง 850 ตน้ ตอ่ยอดเสาดว้ยโครงสรา้งคานโคง้แบบศิลปะโรมนั ผสมกบั

ลวดลายแบบมวัริช ประดบัดว้ยเคร่ืองกระเบ้ืองเคลือบ อิฐ และหินฉลุลาย ทัว่ท ัง้อาคาร ดา้นในสุดของมสัยิดจะสรา้งมี

หรับ อนัเป็นเคร่ืองหมายแสดงทิศทางของเมืองเมกกะ ตอ่มาเม่ือชาวคริสตเ์ขา้มายึดครองเมืองคอร์โดบา จึงไดมี้การ

สรา้งโบสถข้ึ์นบริเวณก่ึงกลางของมสัยิด และสรา้งหอระฆงัสูง 93 เมตร ข้ึนในบริเวณสวนสม้และลานน ้าพุ 

ค ำ่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั  ณ Ayre Cordoba Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหำ้ คอรโ์ดบำ-เมืองโทเลโด-มหำวิหำรโทเลโด-กรงุมำดริด                (สเปน) 

เชำ้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู ่เมืองโทเลโด (Toledo) อดีตเมืองหลวงเกา่ของ

สเปนตัง้แตค่ริสตศ์ตวรรษท่ี 13 เป็นเมืองแหง่ศูนยก์ลางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของสเปน ช่ือเมืองหมายถึงการ

ผสมผสานของ 3 วฒันธรรม คือ คริสเตียน, อิสลามและฮีบรู ตวัเมืองตัง้อยูบ่นหนา้ผาสูงเบ้ืองลา่งลอ้มรอบไปดว้ย    

แมน่ ้าตาโค (Tajo) ซ่ึงเหมาะแกก่ารป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึก น าทา่นเท่ียวชมเมือง ขา้มสะพานแบบโรมนัดัง้เดิม        

(ปูเอนเต เด อลักานตารา) บนเนินเขาทา่นจะเห็นกสัตีโย เด ซาน เซร์บานโด ป้อมปราการ ขนาดใหญท่ี่ชาวโรมนั

สรา้งข้ึนเพ่ือปกปักษ์รักษาเมือง น าทา่นสูเ่ขตเมืองเกา่ ผา่น  ประตูเมืองปูเอร์ตาเดบิซากรา หน่ึงในประตูเมืองท่ีมี

ความส าคญัท่ีสุด น าทา่นชมการผสมผสานของสถาปัตยกรรมอารบิค, มูเดฆาร์โกธิค เรเนสซองส ์

กลำงวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากน้ันน าท่านถ่ายรูปดา้นหน้า  มหำวิหำรโทเลโด (Toledo 

Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีย่ิงใหญส่วยงามแหง่หน่ึงของโลกใชเ้วลาสรา้งยาวนาน แตเ่ดิมชาวมุสลิมใช ้

เป็นสุเหร่า ตอ่มาไดก้อ่สรา้งรูปทรงแบบโกธิคในปี 1226 และเพ่ิมศิลปะแบบมูเดฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิค จน

แลว้เสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปีถดัมา ภายในมีการตกแตง่อยา่งงดงามวิจิตรดว้ยไมแ้กะสลกัและภาพสลกัหินออ่น มุม

ดา้นในเป็นอลัคาซาร์ ผลงานของสถาปนิกระดบัสุดยอดในสมยัศตวรรษท่ี 16 จากน้ันน าทา่นแวะถา่ยรูปบริเวณจุดชม

วิวเพ่ือชมทิวทศัน์ของเมืองโทเลโด ซ่ึงเป็นทิวทศัน์ท่ีจิตรกรช่ือดงัของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco) ไดเ้คยจ าลองลงบน

แผน่ภาพอยา่งสวยงาม จากน้ันน าทา่นเดินทางสู ่กรุงมำดริด เมืองหลวงของประเทศสเปน ตัง้อยูใ่จกลางแหลมไอบี

เรียน ในระดบัความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอนัทนัสมยัล า้ยุคท่ีกษัตริยฟิ์ลลิปท่ี 2 ไดท้รงยา้ยท่ีประทบัจากเมือง

โทเลโดมาท่ีน่ีและประกาศใหม้าดริดเป็นเมืองหลวงใหม ่ยกเวน้ในชว่งประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เม่ือพระเจา้ฟิลลิป
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ท่ี 3 ไดย้า้ยเมืองหลวงไปท่ีเมืองวลัลาโดลิด มาดริดไดช่ื้อวา่เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแหง่หน่ึงในโลก และสูงสุดแหง่

หน่ึงในยุโรป 

ค ำ่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั  ณ Axor Feria Hotel หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีหก เมืองเซโกเวีย-สะพำนส่งน ้ำโรมนั- Las Rozas Village Outlet-โชวร์ะบ ำฟลำเมงโก ้                 (สเปน) 

เชำ้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเซ

โกเวีย เป็นเมืองหลกัในแควน้คาสตีลและเลออนของประเทศสเปน ตัง้อยู ่

บริเวณจุดบรรจบระหวา่งแมน่ ้าเอเรสมา กบัแมน่ ้ากลาโมเรสณ เชิงเขากวา

ดาร์รามา โดยขณะท่ีอยูภ่ายใตก้ารปกครองของชาวโรมนัและชาวมวัร์ น า

ทา่นถา่ยรูปกบั มหำวิหำรแห่งเมืองเซโกเวีย และ สะพำนส่งน ้ำโรมนั ท่ีมี

ช่ือเสียง น าชมเขตเมืองเก่า ซ่ึงลอ้มรอบดว้ยก าแพง ท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่

คริสตศ์ตวรรษท่ี 8 และไดร้ับการบูรณะในระหวา่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 15  

กลำงวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสู ่Las Rozas Village Outlet อิสระใหท้า่นไดเ้ดินเลน่เลือก

ซ้ือสินคา้มีกวา่รอ้ยรา้นคา้ อาทิ เชน่ Amani, Barbour, Coach, Diesel, Furla, Onisuka Tiger,Polo Ralph lauren, 

Hugo Boss, Samsonite, Camper, Burbury, Superdry, Tag Heuer, Bvlgari, Calvin Klein ฯลฯ ถึงเวลาอนัสมควร

น าทา่นเดินทางกลบัสูก่รุงมาดริด 

ค ำ่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารน าทา่นชมการ แสดงระบ ำฟลำเมงโก ้โชวช่ื์อดงัซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์

ของประเทศสเปน จากน้ันน าทา่นสูท่ี่พกั  ณ Axor Feria Hotel หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีเจ็ด  (สเปน-ยูเออี) 

เชำ้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากน้ันน าทา่นชมภายใน พระรำชวงัหลวง แหง่สเปน ของกษัตริย์

ฮวน คาร์ลอส มีความสวยงามโออ่า่อลงัการไมแ่พพ้ระราชวงัอ่ืนๆ ในทวีปยุโรป เน่ืองจากแนวความคิดเปรียบเทียบ

ความใหญโ่ตของพระราชวงัแวร์ซายส ์และความสวยงามของพระราชวงัลูฟว ์ ในฝรั่งเศส ตัง้อยูบ่นเนินเขาริมฝั่งแมน่ ้า

แมนซานาเรส สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1735 ใชเ้วลาสร้างถึง 25 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยการ

ผสมผสานระหวา่งศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียนประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ มากมายถึง 2,830 หอ้ง (แตเ่ปิดใหเ้ขา้ชม

เพียง12หอ้ง) ซ่ึงนอกจากจะมีการตกแตง่อยา่งงดงามแลว้ ยงัเป็นท่ีเก็บภาพเขียนช้ินส าคญั ท่ีวาดโดยศิลปินในยุคน้ัน 

รวมทัง้ส่ิงของมีคา่ตา่งๆ อาทิ พดัโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เคร่ืองใช,้ อาวุธ ฯลฯ พรอ้มชมความสวยงามของอุทยาน

หลวง อุทยานไมด้อกไมป้ระดบัที่ มีการเปล่ียนพนัธุไ์มทุ้กฤดูกาลท าใหมี้ความสวยงามทัง้ปี 

กลำงวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากน้ันน าทา่นเดินทางสู ่พลำซ่ำ มำยอร ์(Plaza Mayor) ใกลเ้ขตปูเอตา้

เดลซอล หรือประตูพระอาทิตย ์ซ่ึงเป็นจตุรัสใจกลางเมือง นับเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรท่ีศูนย)์ 

และยงัเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตดิ้นและรถเมลทุ์กสาย นอกจากน้ียงัเป็นจุดตดัของถนนสายส าคญัของเมืองท่ีหนาแน่น

ดว้ยรา้นคา้และหา้งสรรพสินคา้ใหญม่ากมาย จากน้ันน าถา่ยรูป

กับ น ้ ำพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ท่ีสร้างอุทิศให ้แก่

เทพธิดาไซเบลีน เป็นสถานท่ีท่ีใชใ้นการเฉลิมฉลองในเทศกาล

ตา่งๆของเมือง ผา่นชมประตูชยัอาคาลา่ (Puerta De Alcala)  ท่ี

สรา้งถวายพระเจา้ชาร์ลสท่ี์ 3 จากน้ันน าทา่นสู ่ถนนเซอรร์ำโน่ 

แหลง่ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมใจกลางกรุงมาดริด อาทิเชน่ Louis 

Vuitton, Prada, Gucci, Hermes, Loewe, Furla, Zara, 

Camper เป็นตน้ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
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22.05 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินท่ี EK 144 

 (บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีแปด ดูไบ-กรงุเทพฯ                  (ยูเออี-ไทย) 

07.15 น. ถึง สนำมบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง   

08.45 น. เดินทางสู ่สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินท่ี EK 370   

 (บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.15 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

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

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

 

กรุณำอ่ำนรำยละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรำยละเอียดต่ำง ๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่ำนท ำกำรซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทำงบริษทัถือว่ำท่ำน 

รบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทั 

อตัรำน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสำยกำรบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

 คา่ท่ีพกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไมส่ามารถ

เขา้พกัท่ีเมืองน้ันๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่วีซา่เชงเกน้ (สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมทุกกรณี) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเที่ ยวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่ำ

ทิป) 

อตัรำน้ีไม่รวม 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% กรณีตอ้งกำรใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า ใน

โรงแรม 

 ค่ำทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยูโร x 6 วนั = 12 ยูโร  / คน) 

 ค่ำทิปไกดท์อ้งถ่ิน (2 ยูโร x 3 วนั = 6 ยูโร  / คน) 

 ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บำท 

เง่ือนไขในกำรจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรณุำช ำระเงินมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  



 

 We’re ONE CENTER 

 

2. ช าระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั   

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่น

ติดตอ่เจา้หนา้ท่ี กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่

รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึน 

กำรยกเลิกและคืนค่ำทวัร ์ 

1 .ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 50 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียก

เก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง  

7. กรณีวีซ่ำถูกปฏิเสธจำกสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) ทางบริษัทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง เชน่ คา่วีซา่

และคา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   

หมำยเหต ุ

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหา

การเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับที่ น่ัง LONG LEG หรือท่ีน่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่ มีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด 

เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉินและอ านาจในการใหท่ี้น่ัง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่น้ัน 

6. โรงแรมท่ีพกัในยุโรปส่วนใหญไ่มมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  

(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  

 

 

 

        เอกสำรเบ้ืองตน้ในกำรขอย่ืนวีซ่ำประเทศเชงเกน้ระยะเวลำในกำรย่ืน 15 วนัท ำกำร ผูเ้ดินทำงตอ้งมำสแกน

ลำยน้ิวมือ ณ สถำนทูต ตำมวนัและเวลำท่ีนัดหมำย (เอกสำรและขัน้ตอนกำรย่ืนวีซ่ำแต่ละสถำนทูตมีควำม

ต่ำงกนัและอำจจะมีกำรเปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถำมกบัเจำ้หนำ้ท่ีอีกครัง้เพ่ือควำมถูกตอ้งในกำรเตรียมตวัเพ่ือ

ย่ืนวีซ่ำ) 
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1. พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ใน

กลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่  

2. รูปถา่ยสีขนาด 2 น้ิวจ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่น้ันและควรมีอายุไมเ่กิน 6 เดือน)  

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)  

4. ใบรบัรองกำรท ำงำนจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน

ปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ี และชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากน้ันจะกลบัมาท างาน

ตามปกติหลงัครบก าหนด  

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือ

ใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษทัฯยอ้นหลงั 6 เดือน  

6. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอและมีจ านวนไม่

ต  ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามารถท่ีจะใช ้

จา่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้นเม่ือกลบัสูภู่มิล าเนา ทา่นตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบญัชี ตอ้งมี

ยอดอพัเดตไมเ่กิน 15 กอ่นวนันัดหมายย่ืนวีซา่ และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตอ้งมีอายุไมเ่กิน 15 วนั นับจากวนั

ย่ืน  สถำนฑตูไม่รบัพิจำรณำบญัชีกระแสรำยวนั 

7. ในกรณีเป็น Sponser ใหก้นัในครอบครวัหรือญำติกนั 

-  ผูท่ี้รบัรองค่ำใช่จ่ำยให ้ตอ้งใช ้BANKGARUNTEE รับรองผูร้่วมเดินทาง หรือ ผูท่ี้ใหอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้ 

-  ผูท่ี้ใหร้บัรองค่ำใชจ้่ำยให ้ตอ้งขอรายการเดินบญัยอ้นหลงั 6 เดือน(Statement) และ BANKGARUNTEE มีอายุ 15 วนั 

8. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 -6 

แลว้ ทางบริษทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาท างานของทา่น 

โดยระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย  

9. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนังสือรบัรองจำกทำงสถำบนักำรศึกษำเป็นภำษำองักฤษ (ตวัจริง) เทา่น้ัน  

10. กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, 

มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกทา่นหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การ

อ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  

11. รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ,นามสกุล,วนัเดือนปีเกิด,ญาติพ่ีนอ้ง,สถานท่ีเกิด และจ านวนบุตรของผูเ้ดินทาง  

12. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก็่ตอ้ง

ช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ

ทา่นไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและ

ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

13. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของ

สถานฑูตฯเร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทั  

14. เ พ่ิมเ ติม  ในกรณี ท่ี มีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยในกำรเ ดินทำงให้ผู ้อ่ืนโดยไม่ใช่ตนเอง จะต้องขอ 

BANKGARUNTEE ท่ี ออกเป็นสปอรน์เซอร ์ใหก้บัผูท่ี้ถูกรบัรองค่ำใชจ่้ำยให ้พรอ้มกบั Statement ยอ้นหลงั 

6 เดือนย่ืนคู่กนั พรอ้มกบัผูท่ี้ถูกรบัรองค่ำใชจ่้ำยก็ตอ้งแสดงสถำนะกำรเงินของตวัเองเช่นกนั  

15. .การย่ืนวีซา่น้ัน ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่น้ัน ถึงสามารถด าเนินการขัน้ตอนการ

ย่ืนวีซา่ได ้
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** เอกสำรประกอบกำรย่ืนวีซ่ำเป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น และทำงบริษทัไม่มีนโยบำยรบัแปลเอกสำร 

หำกท่ำนตอ้งกำรใหท้ำงเรำด ำเนินกำรแปลเอกสำรให ้มีค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บำท ** 
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แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได  ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

ชือ่ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

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

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานทีเ่กิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….……..  

ทีอ่ยู่ปัจจุบนัทีส่ามารถติดต่อได ้ 

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

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

...........................................................................................................รหสัไปรษณยี.์....................................... 

 

โทรศพัท ์(มือถอื)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณเีป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชือ่ตวั นามสกลุ ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์ 

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

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

สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณยี.์........................................ 

ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทท์ีท่ างาน..........................................โทรสารทีท่ างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้่น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งทีม่า........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

ชือ่-นามสกุล  บดิา.......................................................................................................................................... 

ชือ่-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
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ชือ่-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จังหวดัทีเ่กิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที.่.........................................ถงึวนัที.่............................................................... 

เคยถูกพมิพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

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

 

 

ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชือ่-นามสกุล............................................ 

                                                                 ทีอ่ยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

 หมายเหตุ : การอนุมตัิวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น  

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  


