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วนัแรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูม ิ               (ไทย) 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช ัน้  4 ประตู 9  แถว T สายการบินเอมเิรตส ์(EK) เจา้หน้าที่ ให ้

การตอ้นรับพรอ้มบริการติดป้ายช่ือพรอ้มริบบ้ินใหก้บักระเป๋าทุกทา่น 

วนัท่ีสอง ดูไบ-ลิสบอน-เคป ดา รอคค่า-เมอืงซินทรา                   (ยูเออี-ลิสบอน) 

01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์ เที่ ยวบินที่  EK385 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  

05.00 น. ถึงสนามบิน เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ แวะเปล่ียนเคร่ือง   

07.15 น. เดินทางสู่กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส โดยสายการบินเอมิเรตส์  เที่ ยวบินที่  EK191 (บริการอาหารและ 

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
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12.00 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร ้อยแลว้น าทา่น

ชม เคป ดา รอคค่า (Cabo da roca) อนัเป็นแหลมที่ ตั้งอยูป่ลายสุดทางทิศตะวนัตกของทวีป ยุโรป ถดัไปเป็น

มหาสมุทรแอตแลนติก น าทา่นเดินทางสู่ เมอืงซินทรา (Sintra) อีกหน่ึงเมืองตากอากาศยอดนิยมของนักทอ่งเที่ ยว 

เป็นที่ ตัง้ของพระราชวงัที่ สวยงามที่ ไดร้ับการรับรองจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ความร่มร่ืนของเขตอุทยาน

เป็นที่ พกัผอ่นหยอ่นใจในวันหยุดของชาวเมือง เป็นอีกเมืองที่ มีสถาปัตยกรรมที่ ค ่อนขา้งมีความโดดเดน่ของแควน้แก

รนดลิ์สบอน ประเทศโปรตุเกส  

ค า่ บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสู่ที่ พกั ณ Sana Metropolitan Hotel หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีสาม ลิสบอน-หอคอยเบเล็ง-มหาวิหารเจอโรนิโม-บาดาจอซ                                                 (สเปน) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่ เมอืงลิสบอน (Lisbon) เมืองหลวงของโปรตุเกส

ตัง้อยูริ่มฝั่ งแมน่ ้าเตจู ้(Tejo) โดยผา่นเสน้ทางมอเตอร์เวยส์ายส าคญัที่ ทา่นจะไดเ้พลิดเพลินกบัภาพชีวิตชนบท ชาวไร่ 

ชาวสวน และป่าคอร์ค (Cock) ตลอดการเดินทางท ่านจะไดใ้ห ้ภูมิประเทศที่ แตกต่าง ท ั้งริมฝั่งมหาสมุทรและฝั่ง

แผน่ดินใหญ ่ลิสบอนเป็นเมืองที่ มีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 800 

ปี และเคยประสบกับเหตุการณ์แผน่ดินไหวในศตวรรษที่  17 จึงท  า

ใหอ้าคารเก่าแกโ่บราณไดร้ับความเสียหายเป็นจ านวนมาก ผูน้ าคน

ส าคญัของเมืองในสมยันั้น คือ มารคิ์ส เดอร ์ปองปาล (Marquis 

de Pombal) ไดเ้ร่ิมบูรณะและจดัวางผงัเมืองลิสบอนใหมใ่หท้นัสมัย 

เกิดการสร ้างถนนและอาคารสมัยใหม่กลายเป็นเมืองลิสบอนที่

สวยงามมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเองจนถึงปัจจุบัน น าท ่านถา่ยรูปหอคอยเบเล็ง (Belem Tower)  เดิมสรา้งไว ้

กลางน ้าเพ่ือเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือ เป็นจุดเร่ิมตน้ของการเดินเรือออกไปส ารวจ และคน้พบโลกของ 

วาสโก ดากามา และนักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกหน่ึงสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ที่ สวยงาม จากนั้นน าทา่น

บนัทึกภาพกับ อนุสาวรีย ์ดิสคฟัเวอร่ี สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1960 เพ่ือฉลองการครบ 500 ปี แห่งการส้ินพระชนมข์อง 

เจา้ชายเฮนร่ี เดอะเนวิเกเตอร์  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ มหาวิหารเจอโร นิโม ที่ สรา้งข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแก ่

วาสโก ดากามา ซึ่ งไดเ้ดินเรือสู่ประเทศอินเดียไดเ้ป็นผลส าเร็จในปี ค.ศ. 1498 ซึ่ งมหาวิหารแห่งน้ีเป็นผลงานอนัเยี่ ยม

ยอดของงานสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ (Manueline) ใชเ้วลากอ่สรา้งท ัง้ส้ินถึง 70 ปี จึงแลว้เสร็จสมบูรณ์ และ

ไดร้ับการรับรองจากองคก์ารยูเนสโกข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก  น าท ่านเดินทางสู่  เมอืงบาดาจอซ เมืองพรมแดน

ตะวนัตกสุดของประเทศสเปน 

ค า่ บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสู่ที่ พกั ณ AC Hotel Badajoz by Marriott หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีส่ี เซวิลญ่า-มหาวิหารแห่งเซวิลญ่า-หอคอยฆีรลัดา-คอรโ์ดบา                                   (สเปน) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห ้องอาหารของโรงแรม น าท ่านเดินทางสู่ เมอืงเซวิลญ่า (Seville) ซึ่ งตัง้อยู ่ในแควน้            

อนัดาลูเซีย เป็นเมืองที่ มีมรดกทางวฒันธรรม เป็นเมืองที่ เต็มไปดว้ยความเขียวขจี สวนสาธารณะและสวนดอกไม ้    

งานเทศกาลที่ จดั ข้ึนในเมืองเซบีญ ่าไดร้ับการกลา่วขานมากที่ สุด เน่ืองจากเป็นเมืองที่ มีชีวิตชีวามากที่ สุดในแควน้               

อลัดาลูซีย เมืองน้ีเคยอยู ่ภายใตก้ารปกครองของแขกมัวร์มานานกว่า 800 ปี จึงไดร้ับอิทธิพลศิลปะแบบแขกมวัร์
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คอ่นขา้งมาก น าทา่นชม มหาวิหารแห่งเซวิลญ่า (seville cathedral) วิหารแห่งเมืองเซบีญา มีขนาดใหญ่เป็น

อนัดบั 3 รองจากมหาวิหารเซนตปี์เตอร์ที่ กรุงโรม และเซนตป์อลที่ ลอนดอน และใหญ่ที่ สุดในสเปนสรา้งดว้ยศิลปะ       

แบบโกธิค ภายในตกแต่งไดอ้ย ่างงามวิจิตร สรา้งข้ึนแทนที่ ตัง้ของสุเหร่า เดิม โดยตอ้งการให ้ยิ่ งใหญ ่แบบไมมี่ใคร

เทียบเทียมได ้ในหอ้งเก็บทรัพยส์มบัติล า้คา่  มีท ัง้ภาพเขียน ,เคร่ืองใชใ้นพิธีของศาสนาที่ ท  ามาจากทองค  าและเงิน           

ลว้นแตป่ระเมินคา่มิได ้อีกท ัง้ยงัเป็นที่ เก็บศพของโคลมับสัอีกดว้ย น าทา่นถา่ยรูป หอคอยฆีรลัดา (giralda) หอคอย

ฆีรัลดา ตึกทรงรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้สูง 93 เมตร (ไมแ่นะน าส าหรับทา่นที่ สุขภาพไมเ่อ้ืออ านวย) ติดกนักบัมหาวิหารเป็น

ลานส ้มและน ้าพุ เ พ่ือใชใ้นพิธีช าระร่างกายของอิสลาม ดา้นหนา้เป็นลานกวา้งมีปราสาทอัลคาซาร์ สถาปัตยกรรม                 

ที่ ยงัคงมีคราบเงาความบรรเจิด และความคิดสรา้งสรรค ์ของชาวมัวร์ ในอดีตเคยเป็นพระราชวงัของกษัตริยส์เปน                

มากอ่น  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสู่ เมอืงคอรโ์ดบา (Cordoba) ครั้งหน่ึงเคยถูกครอบครอง

โดยชาวโรมนัและชาวมวัร์จากอาหรับ เมืองคอร์โดบาตัง้อยูริ่มฝั่งแมน่ ้ากวัด ัลกีเบีย เป็นเมืองศูนยก์ลางของวัฒนธรรม

มุสลิมในประเทศสเปน องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้มืองคอร์โดบาเป็นเมืองมรดกโลกของประเทศสเปน เมืองน้ีเป็น

เมืองในระบบกาหลิบที่ มีความเจริญรุ่งเรืองที่ สุดของยุโรปในสมยัศตวรรษที่  10 มีการสรา้งมหาวิทยาลยัเนน้การเรียนรู ้

ดา้นวรรณกรรม, วิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย ์ 

ค า่ บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสู่ที่ พกั ณ Macia Alfaros Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้  มสัยิดเมซกีตา้-โทเลโด-มหาวิหารโทเลโด-มาดริด                                                  (สเปน) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่น

ชม มสัยิดเมซกีตา้ ที่ มีขนาดใหญ่โตและออกแบบอย ่าง

วิจิตร ดว้ยการใชเ้สาหินจ านวนมากถึง 850 ตน้ ตอ่ยอด

เสาดว้ยโครงสรา้งคานโคง้แบบศิลปะโรมนั ผสมกบัลวดลาย

แบบมวัริช ประดบัดว้ยเคร่ืองกระเบ้ืองเคลือบ อิฐ และหิน

ฉลุลาย ท ั่วท ัง้อาคาร ดา้นในสุดของมัสยิดจะสร ้างมีหรับ 

อนัเป็นเคร่ืองหมายแสดงทิศทางของเมืองเมกกะ ตอ่มาเม่ือ

ชาวคริสตเ์ขา้มายึดครองเมืองคอร์โดบา จึงไดมี้กา รสรา้งโบสถข้ึ์นบริเวณกึ่ งกลางของมัสยิด และสร ้างหอระฆงัสูง 

93 เมตร ข้ึนในบริเวณสวนสม้และลานน ้าพุ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสู่ เมอืงโทเลโด (Toledo) อดีตเมืองหลวงเกา่ของสเปน

ตัง้แต่คริสต์ศตวรรษที่  13 เป็นเมืองแห่งศูนยก์ลางประวติัศาสตร์และวัฒนธรรมของสเปน ช่ือเมืองหมายถึงการ

ผสมผสานของ 3 วฒันธรรม คือ คริสเตียน, อิสลามและฮีบรู ตวัเมืองตัง้อยูบ่นหนา้ผาสูงเบ้ืองลา่งลอ้มรอบไปดว้ยแม่

น ้าตาโค (Tajo) ซึ่ งเหมาะแก่การป้องกันการรุกรานจากขา้ศึก น าท ่านเที่ ยวชมเมือง ขา้มสะพานแบบโรมันด ั้งเดิม        

(ปูเอนเต เด อลักานตารา) บนเนินเขาทา่นจะเห็นกสัตีโย เด ซาน เซร์บานโด ป้อมปราการ ขนาดใหญท่ี่ ชาวโรมัน

สรา้งข้ึนเพ่ือปกปักษ์รักษาเมือง น าทา่นสู่เขตเมืองเก่า ผา่น   ประตูเมืองปูเอร์ตาเดบิซากรา หน่ึงในประตูเมืองที่ มี

ความส าคญัที่ สุด น าท ่านชมการผสมผสานของสถาปัตยกรรมอารบิค , มูเดฆาร์โกธิค เรเนสซองส์ น าทา่นถ ่ายรูป

ดา้นหน้า มหาวิหารโทเลโด (Toledo Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ ยิ่ งใหญ ่สวยงามแห่งหน่ึงของโลก           
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ใชเ้วลาสรา้งยาวนาน แต่เดิมชาวมุสลิมใชเ้ป็นสุเหร่า ตอ่มาไดก้ ่อสร ้างรูปทรงแบบโกธิคในปี 1226 และเพ่ิมศิลปะ

แบบมูเดฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิค จนแลว้เสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปีถ ัดมา ภายในมีการตกแต่งอย ่างงดงาม

วิจิตรดว้ยไมแ้กะสลกัและภาพสลกัหินอ่อน มุมดา้นในเป็นอลัคาซาร์ ผลงานของสถาปนิกระด ับสุดยอดในสมัย

ศตวรรษที่  16 จากนั้นน าทา่นแวะถา่ยรูปบริเวณจุดชมวิวเพ่ือชมทิวทศัน์ของเมืองโทเลโด ซึ่ งเป็นทิวทศัน์ที่ จิตรกรช่ือด ัง

ของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco) ไดเ้คยจ าลองลงบนแผน่ภาพอยา่งสวยงาม 

ค า่ บริการอาหารค  ่า  ณ ภตัตาคาร  น าทา่นสู่ที่ พักณ Holiday Inn Madrid Calle Alcala Hotel หรือระด ับ

เดียวกนั  

วนัท่ีหก เซโกเวีย-มหาวิหารแห่งเมอืงเซโกเวีย-Las Rozas Village Outlet-ระบ าฟลาเมงโก ้                  (สเปน) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่เมอืงเซโกเวีย เป็นเมืองหลกัของจงัหวดัเซโกเบีย 

ในแควน้คาสตีลและเลออนของประเทศสเปน ตัง้อยูบ่ริ เวณจุดบรรจบระหวา่งแมน่ ้าเอเรสมา กบัแมน่ ้ากลาโมเรสณ 

เชิงเขากวาดาร์รามา โดยขณะที่ อยูภ่ายใตก้ารปกครองของชาวโรมนัและชาวมัวร์ เมืองน้ีจึงมีช่ือเรียกวา่ เซโกเบีย น า

ทา่นถา่ยรูปกับ มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย และสะพาน

ส่งน ้าโรมนัที่ มีช่ือเสียง น าชมเขตเมืองเก่าซึ่ งลอ้มรอบดว้ย

ก าแพงที่ สร ้างข้ึนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่  8 และไดร้ับการ

บูรณะในระหวา่งคริสตศ์ตวรรษที่  15 

กลางวนั บริการอาห ารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  น าท ่านสู่  Las 

Rozas Village Outlet อิสระให ้ท ่านได เ้ดินเล่นเลือกซ้ื อ

สินคา้มีกวา่ร ้อยรา้นคา้ อาทิ เชน่ Amani, Barbour, Coach, 

Diesel, Furla, Onisuka Tiger,Polo Ralph lauren, Hugo Boss, Samsonite, Camper, Burbury, Superdry, Tag 

Heuer, Bvlgari, Calvin Klein ฯลฯ 

ค า่ บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร หลังอาหารน าทา่นชมการแสดงระบ าฟลาเมงโก ้โชวช่ื์อด ังซึ่ งเป็นสัญลกัษณ์

ของประเทศสเปน น าทา่นสู่ที่ พกัณ Holiday Inn Madrid Calle Alcala Hotel หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีเจ็ด มาดริด-พระราชวงัหลวง-สนามฟุตบอลซานเตียโกเ้บอรน์าบิล-น ้าพุไซเบเลส-พลาซ่า มายอร ์

                                    (สเปน-ยูเออี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท ่านชมภายในพระราชวงัหลวงแห่งสเปน แห่งกษัตริย ์ฮวน 

คาร์ลอส มีความสวยงามโออ่ ่าอลังการไม่แพพ้ระราชวังอ่ืนๆ ในทวีปยุโรป เน่ืองจากแนวความคิดเปรีย บเทียบความ

ใหญโ่ตของพระราชวงัแวร์ซายส์ และความสวยงามของพระราชวงัลูฟว ์ในฝรั่งเศส ตั้งอยูบ่นเนินเขาริมฝั่งแม่น ้าแมน

ซานาเรส สร ้างข้ึนในปี ค.ศ.1735 ใชเ้วลาสรา้งถึง 25 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยการผสมผสาน

ระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียนประกอบดว้ยหอ้ งตา่งๆ มากมายถึง 2,830 ห ้อง (แตเ่ปิดให ้เขา้ชมเพียง12

หอ้ง) ซึ่ งนอกจากจะมีการตกแตง่อย ่างงดงามแลว้ ยงัเป็นที่ เก็บภาพเขียนช้ินส าค ัญ ที่ วาดโดยศิลปินในยุคนั้น รวมท ั้ง

ส่ิงของมีคา่ตา่งๆ อาทิ พดัโบราณ, นาฬิกา , หนังสือ, เคร่ืองใช,้ อาวธุ ฯลฯ พรอ้มชมความสวยงามของอุทยานหลวง 

อุทยานไมด้อกไมป้ระด ับที่ มีการเปล่ียนพันธุไ์มทุ้กฤดูกาลท  าใหมี้ความสวยงามท ัง้ปี  น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้สนาม

ฟุตบอลซานเตียโกเ้บอรน์าบิล ของทีมราชนัชุดขาวรีลมาดริด ซึ่ งเป็นสนามฟุตบอลที่ มีช่ือเสียงระดบัโลก มีนักเตะ
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ที่ มีช่ือเสียงเลน่อยูม่ากมาย อาทิเชน่ คริสเตียโน่ โรนัลโด ,้ ดาวิด บีญา่, กากา้ ฯลฯ ใหค้ณะไดเ้ลือกซ้ือเลือกชมสินคา้

มากมายอาทิเชน่ ผา้พนัคอ, หมวก, เส้ือฟุตบอล, ลูกฟุตบอล, แกว้น ้า, มาสคอตของทีม ฯลฯ ซึ่ งเป็นสินคา้ของแทจ้าก

สโมสรรีลแมดริดไวเ้ป็นที่ ระลึก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ทา่นผา่นชมน ้าพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ที่ สรา้งอุทิศใหแ้กเ่ทพธิดา

ไซเบลีน เป็นสถานที่ ที่ ใชใ้นการเฉลิมฉลองในเทศกาลตา่งๆของเมือง ผา่นชมประตูชยัอาคาลา่ (Puerta De Alcala) ที่

สรา้งถวายพระเจา้ชาร์ลส์ที่  3 น าทา่นสู่ พลาซ่า มายอร ์(Plaza Mayor) ใกลเ้ขตปูเอตา้เดลซอล หรือประตูพระ

อาทิตย ์ซึ่ งเป็นจตุรัสใจกลางเมือง นับเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ ศูนย)์ และยงัเป็นศูนยก์ลางรถไฟ

ใตด้ินและรถเมล์ทุกสาย นอกจากน้ีย ังเป็นจุดตัดของถนนสายส าค ัญของเมืองที่ ห นาแน่นดว้ยร ้านคา้และ

หา้งสรรพสินคา้ใหญ่มากมาย น าท ่านสู่ถนนเซอรร์าโน่  แหลง่ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด ์เนมอาทิเช่น Louis Vuitton, 

Prada, Gucci, Hermes, Loewe, Furla, Zara, Camper เป็นตน้ อิสระทา่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลาน า

ทา่นเดินทางสู่สนามบิน 

21.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์ เที่ ยวบินที่  EK144 

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 

วนัท่ีแปด ดูไบ-กรุงเทพฯ                  (ยูเออี-ไทย) 

07.15 น. ถึง สนามบินเมอืงดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง   

09.35 น. เดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ ยวบินที่  EK372   

 (บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

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

 

  

อตัราค่าบริการ 

 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

 คา่ที่ พกั (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที่ ระบุในรายการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ เด็ก ไมใ่ชเ้ตียง 

อายุต ่ากวา่ 12 ปี 

พกัเดี่ ยว 

ตุลาคม 20-27 54,900 52,900 10,000 
New year 

2017 

27 ธ.ค. 59 – 3 ม.ค. 60 

28 ธ.ค. 59 – 4 ม.ค. 60 
59,900 57,900 10,000 
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 คา่วีซา่เชงเกน้ (สถานทูตไมคื่นคา่ธรมมเนียมทุกกรณี) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเที่ ยวตามที่ ระบุในรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามที่ ระบุในรายการ  

 คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่บริการหัวหนา้ทวัร์ ไกดท์อ้งถิ่ น(พูดภาษาองักฤษ) ใหบ้ริการทอ่งเที่ ยวตามรายการ  

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราน้ีไมร่วม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน  

 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัตา่ง ๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น (2 ยูโร / วนั  / คน) 

 คนขบัรถทอ้งถิ่น  (2 ยูโร / วนั  / คน) 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ตามแต่ท่านเห็นสมควร 

 

เงื่อนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 

2. ช าระยอดท ัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั  

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

 

 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์  

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด  

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด  

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด  

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ ผูเ้ดินไมถ่ึง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 
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2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่ จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไมร่ับผดิชอบใดๆ  

ในกรณีที่ สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่ นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา้ท ัวร์ เชน่ภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 

เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯที่ ไดร้ะบุไวโ้ดยท ัง้หมด 

 

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการยื่น 15 วนัท าการ  

1. พาสปอร์ตที่ ยงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ใน

กลุม่เชงเกน้หรือไมก่็ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่  

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

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

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษัทที่ ทา่นท  างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน

ปัจจุบนั , วันเดือนปีที่ เร่ิมท  างานกับบริษัทน้ี และชว่งเวลาที่ ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป   หลังจากนั้นจะกลับมา

ท  างานตามปกติหลงัครบก าหนด  

5. กรณีที่ เป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือ

ใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน  

6. รายการเดินบญัยอ้นหลงั 6 เดือน(Statement) พรอ้มส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ประจ าหรือออมทรัพย  ์ยอ้นหลงั 6 

เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ที่ มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6  หลกั เพ่ือแสดงให ้

เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ที่ จะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง และสามารถที่ จะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้น 

เม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา **สถานฑูตไมร่บัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั**  

7. กรณีที่ บริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผดิชอบค ่าใชจ้ ่ายในการเดินทางใหก้ ับผูเ้ดินทางท ัง้หมด  นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 -6 

แลว้ ทางบริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลับมาท  างานของ

ทา่น โดยระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลที่ จดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย   

8. กรณีที่ เป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา (ตวัจริง) เทา่นั้น  

9. กรณีที่ เด็กอายุต ่ ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาทา่นใดท ่านหน่ึง จะตอ้งท  าจดหมายยินยอม โดยที่ บิดา , 

มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงค ์ในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกับอีกทา่นหน่ึงได ้ ณ ที่ วา่การ

อ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  

10. รายละเอียดเกี่ ยวกบัช่ือ,นามสกุล,วนัเดือนปีเกิด,ญาติพ่ีนอ้ง,สถานที่ เกิด และจ านวนบุตรของผูเ้ดินทาง  

11. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม  อาจจะถูกระง ับมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร  และ

ถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นค ่าธรรมเนียมที่ ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค  าร ้องใหมก่็ตอ้ง

ช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ
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ทา่นไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ท ัง้ น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ ไปอ านวยความสะดวกและ

ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัส่งเอกสารดงักลา่วเชน่กนั   

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ ่าแลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือให ้อยูใ่นดุลพินิจของ

สถานฑูตฯเร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัท  

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากท่านต้องการให้ทางเราด าเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมฉบับละ 500 บาท ** 

 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพ่ิมเติม (ส าคญัมาก) 
ตอ้งกรอกรายละเอียดใหค้รบทุกขอ้  เพ่ือความสะดวกในการขอวีซ่า 

หากท่านกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น  ทางบริษทัฯ ไม่สามารถย่ืนวีซ่าใหท่้านได ้
 

ช่ือ-นามสกุล ……………………………………………………….……………………………… 
 

ท่ีอยู่ปัจจุบนัท่ีสามารถติดต่อได ้

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

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

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 

 

โทรศัพท ์ (บา้น) …………………………………………….……………………..……โทรศัพท ์ (มือถือ)..………………………………………………. 
 

สถานท่ีท างาน(ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................... 
 

ท่ีอยู่ท่ีท างาน ...............................................................................................................................................  
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 

ต าแหนง่งาน ........................................................................................................................ .......................... 
 

โทรศัพทท่ี์ท างาน..........................................โทรสารท่ีท างาน.............................. ........................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอ่ื้น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งท่ีมา........................................................................................................................................................  
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หมา้ย  หย่า 
 

ช่ือ-นามสกุล  บิดา.............................................................................. ............................................................ 

ช่ือ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
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ช่ือ-นามสกุล  คู่สมรส .............................................................................................. .................................... 

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

จังหวดัท่ีเกิดของคู่สมรส....................... ...........................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

วีซ่าเชงเกน้ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใช้ไดต้ั้ งแต่วนัท่ี.....................................................ถึงวนัท่ี................................................................ 

เคยถูกพิมพล์ายนิ้ วมือเพ่ือการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

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

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

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

 

 

 

ความรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตัวผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอ่ื้นออกให ้ (เจ้าบา้น/บริษทั/องคก์ร) 

ตามท่ีระบุข้างต้น 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

 

 

         สิ่งท่ีช่วยในการด ารงชีพ                                                 สิ่งท่ีช่วยในการด ารงชีพ 

  เงินสด        เงินสด 

  เช็คเดินทาง       เช็คเดินทาง 

  บตัรเครดิต       บตัรเครดิต 

  ช าระค่าท่ีพกัล่วงหนา้แลว้     ช าระค่าท่ีพกัล่วงหนา้แลว้ 

  ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้     ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 

  อ่ืน (โปรดระบุ)       อ่ืน (โปรดระบุ) 

 

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

 หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินจิของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้ น    

ทั้งนี้ บริษทัเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่าน ั้น  

  --------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 

 

 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


