
 
 

  

  



 
 

  
กําหนดการเดินทางกําหนดการเดินทาง                              ราคารวมวีซาเรียบรอยแลวราคารวมวีซาเรียบรอยแลว  

วันวันแรกของการเดินทางแรกของการเดินทาง  สนามบินสุวรรสนามบินสุวรรณณภูมิภูมิ    
23.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเขาท่ี แถว 9 เคานเตอร 

สายการบินเอมิเรตส (EK) 

 

วันวันท่ีสองท่ีสองของของการเดินทางการเดินทาง        สนามบินสุวรรสนามบินสุวรรณณภูภูมิมิ  --  ดูไบดูไบ  --  ปอรโตปอรโต  
03.30 น. ออกเดินทางสู เมืองปอรโต (PORTO) ประเทศโปรตุเกส โดย สายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK377/EK197    

  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีเมืองดูไบ : 0715-0920 น.*.*.*. 

13.10 น. (เวลาทองถิ่น) ถงึ เมืองปอรโต (PORTO) ประเทศโปรตุเกส เปนอีกหน่ึงเมืองท่ีสวยและคุมคาแกการมาเมืองทา

โปรตุเกสท่ีใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศ และเกาแกต้ังแตโรมัน เมืองปอรโต

ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากยูเนสโก เม่ือป ค.ศ.1996 กลายเปนอีก

หน่ึงเมืองท่ีมีพื้นท่ีริมนํ้าอันมีเสนห...หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

เรียบรอยแลว ….. 

นําทาน ชมยานเขตทาเรือเกาท่ีครั้งหน่ึงเคยรุงเรืองมากในอดีต ปจจุบัน ไดรับขึ้น

ทะเบียนเปนมรดกโลก ชมยานจัตุรัสใจกลางเมือง และท่ีวาการเมืองโบสถเกาแก

ประจําเมือง ปราสาท และอาคารบานเรือน นําทานชม มหาวิหารแหงเมืองพอรโต (PORTO CATHEDRAL) สราง

ในศตวรรษท่ี 12 ซึ่งลอมรอบดวยชุมชนท่ีเกาแกริมฝงแมนํ้า นําทาน สัมผัสบรรยากาศการเดินชมวิวทิวทัศนบริเวณ

แมนํ้าดูโร (DOURO) 

ผานชมสะพานขามแมนํ้า PONTE DE D.LUIS I สะพาน

เหล็ก 2 ชั้นท่ีมีชื่อเสียง สรางและออกแบบโดย กุสตาฟ ไอ  

เฟล กอนท่ีจะสรางหอไอเฟลขึน้ในกรุงปารีส  

...อิสระใหทานชอปปงกันบริเวณยาน LIBERTY SQUARE 

ศูนยกลางการชอปปงของเมืองท่ีรวบรวมไปดวยรานคา ชั้น

นําตางๆ และรานขายของท่ีระลกึ ใหทานไดจับจายซื้อของฝากของท่ีระลกึกันอยางจุใจ ชอปปงกันตอท่ีถนนคนเดิน 

SANTA CATARINA .... 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  PORTO HOTEL หรือเทียบเทา  

 

วันท่ีสามของการเดินทาง  วันท่ีสามของการเดินทาง      ปอรโต ปอรโต --  โคอิมบราโคอิมบรา  -- เคปเดอรอกาเคปเดอรอกา - ลิสบอน   
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโคอิมบรา (COIMBRA) (128 กม.) เชื่อกันวาเปนเมืองท่ีกอต้ังขึ้นโดยชาวโรมัน เพราะ

อยูในระยะสูงยากตอการโจมตีของศัตรู จะเห็นหลักฐานไดจากอางอาบนํ้าแบบโรมัน ทอนํ้า (AQUEDUCT) หิน

แกะสลัก และสิง่ของ แบบโรมันอื่นๆ ท่ีนักโบราณคดีไดคนพบ เมืองโคอิมบราไดเจริญและพัฒนาภายใตการ

ปกครองของชาวมัวร แตชาวคริสตก็ไดมาขับไลพวกแขกออกไปในศตวรรษท่ี 12 และไดรับเเลือกใหเปนเมืองหลวง

ของปอรตุเกสในป 1145 แตอีกหน่ึงรอยปตอมาพระเจา AFONSO III ทรงตัดสินพระทัยสถาปนาลิสบอนใหเปน

เมืองหลวงแทนจวบจนปจจุบัน โคอิมบราถือเปนเมืองใหญอันดับสาม รองลงมาจากลิสบอน และพอรโต ซึง่ต้ังอยู

ระหวางเมืองท้ังสองบนฝงแมนํ้ามอนเดโก Rio Mondego เดินทางถึง เมืองโคอิมบรา  



 
 

นําทาน ชมเมืองโคอิมบรา ผานชมสถานท่ีสําคัญของเมือง ศาลาวาการ อาคาร บานเรือน โบสถสไตลบาร็อค หอ

นาฬิกา หอสมุดท่ีเกาแกท่ีสุดของโปรตุเกส มหาวิทยาลัยโคอิมบรา มหาวิทยาลัยท่ีเกาแกท่ีสุดของประเทศโปรตุเกส 

สรางโดยพระเจาจอหนท่ี 3 ซึ่งทานเปนผูท่ีสนับสนุนดานการศึกษาในปอรตุเกส นําทานเดินชม ยานเมืองเกาของ

โคอิมบรา ซึ่งมีตึกเกาๆท่ียังคงไดรับการดูแลจากทางการเปนอยางดี 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย ระหวางทาง เพื่อเดินทางสู เคปเดอรอกา ซึ่งเปน จุดตะวันตกสุดของทวีปยุโรป เปนท่ีท่ี มีแผนดินเปนท่ีสุดทาย  

กอนเปนมหาสมุทรแอตแลนติค…จากน้ันนําทานเดินทางสู กรุงลิสบอน (LISBON) (203  กม.)เมืองหลวงของ

ประเทศโปรตุเกส ต้ังอยูในทวีปยุโรปตอนใต บนคาบสมุทรไอบีเรีย เมืองแหง

ประวัติศาสตรการคนพบอันยิ่งใหญ ถึงขนาดมีโคลงกลาวไววา “ลิสบอนคือเจาหญิง

แหงโลกา ท่ีแมแตมหาสมุทรยังโคงคํานับให” น่ันเพราะลิสบอนถือเปนขอบสุดทางทิศ

ตะวันตกเฉียงใตของทวีปยโุรป และเปนเมืองทาสําคัญท่ีทอดลงสูปากอาวแมนํ้าตากุส 

(TAGUS) จนไดรับสมญานามวาทะเลสีทอง เพราะเม่ือมองจากจุดน้ีลงไปจะเห็นแสงสี

ทองของพระอาทิตยอัสดงประกายวับวาวเหนืออาว 

นําทาน ชม (ภายนอก)วิหารเจอโรนิโม (JERONIMOS MONASTERY) ท่ีสรางขึ้นเพื่อเปนท่ีฝงศพและเปนเกียรติ

แกวาสโก ดากามา ท่ีไดเดินทางสูอินเดียเปนผลสําเร็จ ในป ค.ศ.1498 จัดเปนผลงานอันเยี่ยมยอดของ

สถาปตยกรรมท่ีเรียกกันวา มานูเอลไลน (MANUELINE) ใชเวลา

กอสรางท้ังสิ้น 70 ป จึงเสร็จสมบูรณและไดรับการรับรองจากองคการ

ยูเนสโกวาเปนมรดกโลก …. 

นําทาน ถายภาพกับหอคอยเบเลม (BELEM TOWER) เดิมสรางไว

กลางนํ้า เพื่อเปนปอมรักษาการณดูแลการเดินเรือเขาออก และเปน

จุดเริ่มตนของการเดินเรือออกไปสํารวจและคนพบโลกของวาสโก ดา

กามาและนักเดินเรือชาวโปรตุเกส .... 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก LISBON HOTEL หรือเทียบเทา  

 

วันท่ีสี่ของการเดินทาง   วันท่ีสี่ของการเดินทาง       ลิสบอนลิสบอน  --  ซินซินทรา ทรา --  บาดาจอซบาดาจอซ  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองซินตรา (SINTRA) (30 กม.) เมืองพักตากอากาศยอดนิยมของนักทองเที่ยว ...นําทาน  

ชม (ภายนอก) พีนา พาเลซ (PENA NATIONAL PALACE) พระราชวังท่ีต้ังอยูบนเนิน

เขาเหนือเมืองซินตราโดยพระราชวังแหงน้ีถือวาเปน หน่ึงใน เจ็ดสิ่งมหัศจรรยของประเทศ

โปรตุเกส ปจจุบันพระราชวังแหงน้ีไดกลายเปนหน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวท่ีมีผูเขาชมมาก

ท่ีสุดในโปรตุเกส โดยในอดีตพระราชวังถูกใชเปนท่ีประทับของกษัตริยโปรตุเกสมาต้ังแต

คริสต ศตวรรษท่ี 14 ภายในถูกตกแตงประดับประดาอยางวิจติรงดงามโดยเฉพาะพื้น

กระเบ้ืองท่ีวากนัวาสวยงามที่สดุในโปรตุเกส สวนใกลๆกับพระราชวังจะเปน พีนาพารค 

(Pena Park) สวนปาขนาดใหญ ท่ีมีการจัดแตงดวยตนไมหลากหลายชนิด ..... 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองบาดาจอซ (BADAJOZ) (247  กม.) เมืองชายแดนทางตะวันตกของสเปน 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร 

ท่ีพัก    CENTER หรือเทียบเทา 



 
 

 
วันท่ีหาของการเดินทาง   วันท่ีหาของการเดินทาง       บาดาจอซบาดาจอซ  --  โทเลโด โทเลโด --  มาดริดมาดริด    
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโทเลโด (TOLEDO) (363 กม.) เมืองประวัติศาสตร ซึ่งมีความหมายวา เมืองปอม

นอย ในอดีตเปนเมืองหลวงเกาของสเปน และเคยถูกชาวโรมันเขายึดครองเมืองเม่ือ 2,200 ปมาแลว ปจจุบันอารย

ธรรมของชนตางชาติครั้งกอนยงัคงฝงแนนคละกันอยูในชวีิตประจําวันของชาวเมืองลักษณะผังเมืองโทเลโด เปน

เอกลักษณท่ีนาชื่นชมท่ีสุดของการจัดสรางเมืองโบราณอันสมบูรณแบบตัวเมืองรายลอมดวยเนนิเขามากมายประดุจ

กําแพงธรรมชาติดวยหุบผา 3 แหงโดยมีแมนํ้าทาโคเปนเสนทางคมนาคม นอกจากน้ียังเปนใจกลางของ

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ปจจุบันไดรับรองจากยูเนสโกประกาศใหเมืองโทเลโดเปนเมืองมรดกโลก  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร *.*.*. เมนูขาวผัดสเปน *.*.*. 

บาย  นําทานชมเมืองโทเลโด ซึ่งเปนนครท่ีคงความงดงามและความเปนมาในฐานะเมืองเกาอันเปรียบเปนอนุสรณแหง 
ประวัติศาสตรน้ันยังคงไดรับการยอมรับและบันทึกเอาไวโดยองคการสหประชาชาติวาเปนเมืองมรดกโลก 

จากน้ัน นําทานชมภายนอกมหาวิหารแหงโทเลโด มหาวิหารท่ีใหญท่ีสุดในสเปนเริ่มสรางขึ้นเม่ือป ค.ศ.1227 อันเปน

สมัยท่ีศิลปะแบบโกธิค กําลังแพรหลายอยูในยโุรปและเสร็จสิ้นสมบูรณเม่ือปค.ศ. 1493 ถือเปนมหาวิหารสไตส

โกธิคท่ีสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึงและเปนศูนยกลางแหงศาสนาคริสตในประเทศสเปนอีกดวย ...นําทานเดินลัดเลาะตาม

ตึกรามบานชองเกาแกสมัยโรมันทานจะประทับใจกับความงดงามและความเกาแกของโทเลโดซึง่เหมือนกบั

พิพิธภัณฑท้ังเมือง  

 จากน้ันนําทานเดินทางสู กรุงมาดริด (MADRID) (73 กม.) เมืองหลวงของประเทศสเปน ต้ังอยูใจกลางแหลมไอบี

เรียน มหานครอันทันสมัยล้ํายคุท่ีซึ่งกษัตริยฟลลิปท่ี 2 ไดทรงยายท่ีประทับจากเมืองโทเลโดมาไวท่ีน่ี และประกาศ

ใหมาดริดขึ้นเปนเมืองหลวงใหมของพระองค จากน้ันระหวางป ค.ศ. 1601-1607 เม่ือพระเจาฟลลิปสท่ี 3 ไดยายไป

อยูท่ีวัลลาโดลิด (VALLADOLID) มาดริดก็ไดความเปนเมืองหลวงสืบมาจนถึงบัดน้ี... 

จากน้ันนําทานสู พลาซามายอร (PLAZA MAYOR) จัตุรัสหลวงศูนยกลางเมืองเกาแก ยานถนนคนเดินท่ีรายลอม

ดวยรานคามากมาย ....อิสระใหทานชอปปง สินคานานาชนิด อาทิ กระเปา 

เสื้อผา รองเทา ฯลฯ ....  

นําทาน ชมสัญลักษณท่ีสําคัญของกรุงมาดริด ชมรูปปนหมีเกาะตนเชอรี่

สัญลักษณของกรุงมาดริด บริเวณใกลๆ กันเปนจุดศูนยกลางของเมือง คือ ปวร

ตา เดล โซล (PUERTA DEL SOL) หรือจุดกึ่งกลางเมืองกิโลเมตรท่ีศูนยซึ่ง

เชื่อกันวา หากต้ังจิตอธิษฐานในระหวางท่ีเหยียบบนจุดกลางเมืองน้ีจะสม

ปรารถนาในสิ่งท่ีหวังไวทุกอยาง 

ผานชมอนุสาวรียนํ้าพุไซเบเลส (THE CIBELES FOUNTAIN) ต้ังอยูท่ีจัตุรัสรัสซิเบเลส (PLAZA DE CIBELES) 

ซึ่งเปนวงเวียนสาํคัญและสวยท่ีสุดแหงหน่ึงของกรุงมาดริด โดยบริเวณน้ี มีอาคาร

สวยงามและสําคัญ ประจําอยูท้ัง 4 มุมไดแก ธนาคารแหงชาติสเปน, กองบัญชาการ

ทหารบกท่ีทําการใหญไปรษณีย ประตูชัยอาคาลา และศูนยวัฒนธรรมทวีปอเมริกาโดย 

ประตูชัยอาคาลา มาดริด (SPLENDID PUERTA DE ALCALA) สรางขึ้นในป 1599 

ประตูชัยแหงน้ีสรางขึ้น เพื่อถวายแดพระเจาชารลสท่ี 3 ต้ังตระหงานทางตะวันออกของ

ใจกลางเมือง…ไดเวลาอันสมควร 

คํ่า *.*.*. อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย *.*.*.  

นําทาน ชมระบําฟลามิงโกอันลือชื่อ ดวยจงัหวะกระทืบเทามัน ๆ ในสไตลของสเปน ศิลปะท่ีมีรูปแบบซับซอนท้ัง

เพลงดนตรี และการเตนรําซึ่งเปนศิลปะประจําชาติและสรางชือ่ของชาวสเปน 



 
 

ท่ีพัก AXOR FERIA หรือเทียบเทา 

 

วันท่ีหวันท่ีหกกของการเดินทาง   ของการเดินทาง         มาดริดมาดริด    
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากน้ันนําทานชมภายนอกพระราชวังหลวง (PALACIO 

REAL) ต้ังอยูบนเนินเขาบริเวณริมฝงแมนํ้าแมนซานาเรส ท่ี

มีความงดงามโออาอลังการไมแพพระราชวงัอ่ืนในทวีปยุโรป 

เน่ืองจากแนวความคิดเปรียบเทียบความใหญโตของ

พระราชวงัแวรซายสและความสวยงามของพระราชวังลูฟวใน

ฝร่ังเศส พระราชวังหลวงแหงน้ีจึงถูกสรางดวยหินท้ังหลัง ใน

ป ค.ศ. 1738 ในสไตล บาร็อค โดยการผสมผสานระหวางศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิตาเลียน ประกอบดวยหองตางๆ 

มากมายถึง 2,830 หอง ซึ่งนอกจากจะมีการตกแตงอยางงดงามแลว ยงัเปนท่ีเก็บภาพเขียนชิ้นสําคัญ ท่ีวาดโดย

ศิลปนในยุคน้ัน รวมท้ังสิ่งของมีคาตางๆ อาทิ พัดโบราณ นาฬิกา หนังสือ เครื่องใชอาวุธ ฯลฯ 

เท่ียง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*. 

บาย จากน้ันนําทานออกเดินทางสู เมืองซาราโกซา (ZARAGOZA) (314 กม.) ซึ่งเปนเมืองหลักของแควนและของ (อดีต) 

ราชอาณาจักรอารากอน ต้ังอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสเปน ริมแมนํ้าเอโบร และแควสาขาอวยรบา

และกาเยโกในหุบเขาตอนกลางของแควน ซึ่งมีภูมิทัศนท่ีหลากหลายท้ังทะเลทราย (โลสโมเนโกรส) ปาหนาทึบทุง

หญา ไปจนถึงทิวเขา ระหวางทางทานจะไดสัมผสักับธรรมชาติหลากหลายและงดงามแปลกตา 

คํ่า *.*.*. อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย *.*.*.  

ท่ีพัก AXOR FERIA หรือเทียบเทา 

 

วันท่ีวันท่ีเจ็ดเจ็ดของกของการเดินทาง   ารเดินทาง         มาดริดมาดริด  --  ซาราโกซาซาราโกซา  --  บาเซโลนาบาเซโลนา  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทาน ถายภาพ (ภายนอก) กับมหาวิหารแมพระแหงเสาศักด์ิสิทธ์ิ (BASILICA OF OUR LADY OF THE 

PILLAR) หรือท่ีรูจักในนาม ซานตา มาเรีย เดอรฟลลาร ตามตํานานสมัยแรกเริ่มของพระ ศาสนจักรกลาวไววา 

นักบุญยากอบองคใหญอัครสาวก (ST. APOSTLE JAMES THE GREATER)    เปนผูนิพนธพระวรสารท่ีซีซา

เรากุสตา (CAESARAUGUSTA) เปนชื่อเดิมของเมืองซาราโกซา งานเผยแพรธรรมของทานไมไดเกิดผลมากมาย

นัก จนกระท่ังทานเห็นพระนางมารีมาปรากฏเพื่อชักชวนทานไปยังกรุงเยลูซาเลม ในนิมิตน้ันพระนางปรากฏอยูบน

เสาท่ีถูกแบกมาโดย หมูเทพนิกร และเชื่อกันวาเปนเสาศักด์ิสิทธ์ิตนเดียวกับท่ีเปนท่ีเคารพนับถือกันใน ซาราโกซามี

รายงานวา คริสตศาสนิกชนนิยมมากราบไหวขอพรจากพระแมมารีใหหายจากอาการเจ็บปวยเปนจํานวนมาก 

เท่ียง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.   

บาย นําทานเดินทางสู เมืองบาเซโลนา (BARCELONA) (312 กม.) ประเทศสเปน เมืองใหญอันดับสองของสเปน และ

เปน เมืองสําคัญท่ีสุดของแควนคาตาลุนญา เมืองน้ีเปนท่ีรูจักเพราะสถาปนิกสมัยใหมอยางอนัโตน่ี เกาด้ี รวมถึง

ศิลปนระดับโลกคนอื่นๆ อาทิ ปาโบล ปกาสโซฆวน มิโร และมอนทเซรราท กาบาเย การไดรับ เปนเจาภาพจัดการ

แขงขันโอลิมปกเม่ือป 1992 ทําใหโฉมหนาของเมืองน้ีเปลี่ยนไปอยางมาก ...หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากรเรียบรอยแลว  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 

ท่ีพัก EUROSTARS ZARAGOZA หรือเทียบเทา 



 
 

 

วันท่ีวันท่ีแปดแปดของการเดินทาง   ของการเดินทาง         บาเซโลนาบาเซโลนา  --  ดูไบ ดูไบ --  ประเทศไทยประเทศไทย  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารคํ่า ตามอัธยาศัย *.*.*. 

นําทาน ชมเมืองบาเซโลนา ซึ่งต้ังอยูบนหาดโคสตาบราวา ริมฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน ถายรูปดานหนาของโบสถอัน

ศักด์ิสิทธ์ิ ซากราดาแฟมิเลีย (SAGRADA FAMILIA) มีชื่อเต็มๆ วา Temple Expiatori de la Sagrada 

Fam�lia เปนโบสถประจําเมืองซึ่งไดรับการเรยีกขานวา Church of Holy Family ซึ่งสรางโดยสถาปนิกท่ีมี

ชื่อเสียงกองโลก ANTONIO GAUDI ผลงานการออกแบบชิ้นสดุทายและกอสรางอันยาวนานที่สุด ดวยรูปแบบ

ศิลปะแบบนีโอโกธิค ดวยแนวความคิดการคืนกลับสูธรรมชาติ ตัวอาคารนําเอารูปทรงและพ้ืนผิวตางๆจากใน

ธรรมชาติมาใช โดยความสูงถงึ 150 เมตร ตัวอาคารบรรจงประดับดวยหินโมเสคประดับดวยปฎิมากรรมแกะสลัก

จากหินหลายพันชิ้นจากศิลปนสเปน ปจจุบันการกอสรางโบสถแหงน้ีก็ยังไมเสร็จสมบูรณคาดวาจะเสร็จสมบูรณในป 

2026 

นําทานเดินทางสู เอาเลตท (LA ROCA VILLAGE) อิสระใหทานไดชอปปงตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกซื้อ

สินคาและเสื้อผาแบรนดเนมท้ัง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะชอปปงสินคาแบรนดเนมชั้นนํา

ซึ่งมี SHOP  ….จากน้ันนําทานเดินทางสู สนามบินกรุงบาเซโลนา เพื่อเดินทางกลับสู ประเทศไทย 

22.05 น.  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK188 /EK372 

วันวันท่ีท่ีเกเกาาของการเดินทางของการเดินทาง        ดูไบดูไบ  --  กรุงเทพกรุงเทพ  ฯฯ  
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีเมืองดูไบ 07.35-0930  น. *.*.*. 

18.40 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ…. 

****_ - - _ **** 

 

อัตราคาใชจาย   

อัตราคาใชจาย ผูใหญ พักหองคู พักเดี่ยว จายเพ่ิม 
7-15 ก.พ. / 20-28 มี.ค. 
1-9 พ.ค. / 29 พ.ค.-6 มิ.ย. 
12-20 มิ.ย. 

48,888.- 
11,500.- 

4-12 เม.ย. / 1-9 ก.ค. 49,999.- 
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีน้าํมัน ** 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
อัตรานี้รวม 

1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ 

จะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. คาหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ 

5. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญจะไมมีเครื่องปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆ

และงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการเปลี่ยนยายเมือง หรือเพิ่มคาทัวรในกรณีพักท่ีเมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความ

เหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกนั จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) 

หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมี

หองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหา

ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหองพัก 

** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า  

** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่ง

ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

6. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)  

คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บปวย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับประเทศ (เทาน้ัน) 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  

- เบ้ียประกันเริ่มตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  

- เบ้ียประกันเริ่มตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสยีอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 

ลานบาท]เทาน้ัน 

7. คาวีซาเช็งเกน (หากสถานทูตไดกําหนดการยื่นวีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตามกําหนดได กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทาน 

ละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

อัตรานี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกิน 

จากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปา

เดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน  

3. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษี 

4. คาอาหารท่ีไมระบุในรายการ 
5. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  

6. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 

คาบริการพิเศษตางๆ 

7. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  

8. คาทิปทานละ 60.- ยูโร 
**กรณุาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรทีท่านไดรับถือเปนสัญญา 

การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 
เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะขอรับลูกคารายตอไป  
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัตวิีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดย
เหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง 
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมอืงที่เขาพกั เชน กรณทีี่เมืองน้ันมีการ
จัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคา
ทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บปวย,เสียชวีิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามทีท่างบริษัทระบุขอความ
บางอยางในน้ันดวย เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบิน
และบริษัทตางประเทศ)) 

- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทตู (วซีาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบรษัิทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกดข้ึนจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครื่องบินแลว) / คาสวนตางกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเตมิจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

- กรณีผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บปวย,เสียชวีิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามทีท่างสายการบินใหระบุขอความตามเง่ือนไข
สายการบินน้ัน ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบินและ
บริษัทตางประเทศ) ทั้งน้ีทานจะตองเสยีคาใชจายที่ไมสามารถเรยีกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว หรือคาตัว๋
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวซีาและคาบริการย่ืนวีซากรณีทีท่านยื่นวีซาแลว  

 
หมายเหต ุ 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสยีหาย อันเกิดจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุม
ได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีทีท่านจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสี
นํ้าเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีทีค่ณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 
14 วันกอนการเดินทาง  
- เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตทุุกขอแลว ในกรณีที่
ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบรษัิทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอ
รับผดิชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิน้…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได ทัง้น้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตุสดุวสิยัตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภยัของผูรวม
เดินทางเปนสาํคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจาํทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผานตวัแทนของบริษัทหรือชาํระโดยตรง
กับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรบัในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผูทีจ่ะน่ังตองมีคุณสมบัตติรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตอง
เปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตฉูุกเฉินได (นํ้าหนัก



 
 

ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีมี่ปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทาน้ัน 

 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลมืไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดคีืนเงินใหทั้งหมด
หักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทวัรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวซีาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจงสถานฑูต เพ่ือใหอยูในดลุพินิจของ 
สถานฑูต เรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถติิในนามของบริษัทฯ เม่ือทานไดชําระ
เงินมัดจําหรือทัง้หมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา
ทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวา 
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทตูไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยืน่คํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียม
ใหมทุกครั้ง  
 หากสถานทตูมกีารสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และ 
โปรดแตงกายสภุาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิ่มเตมิ ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่น้ี 
 เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทวัร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรบัทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทกุครั้งมฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอ
รับผดิชอบคาใชจายใดๆทั้งสิน้โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตุดวสิัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภยัของผูรวม
เดินทางเปนสาํคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาทีเ่คยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเปนที่รักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรอืถือวามา
กลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชกัชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือความปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่าํกวากวา 2 ขวบ (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 
จองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซื้อทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานที่จะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพ่ือขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจาย
น้ันได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทาํงานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เริ่มงาน 08.00 น. ตองจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสยีเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรบัเปลี่ยน - เม่ือทานจองทัวรและชําระมดัจําแลว
หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขทีบ่ริษัทฯ แจงแลวขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดแูลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรคประจําตวั หรอืไมสะดวกในการ
เดินทางทองเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทาน
เอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 

ขอความซึ่งถือเปนสาระสาํหรับทานผูมีเกียรตซิึ่งรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ี
ทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึง
ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูก
ปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เก่ียวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศ
ไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน
ระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ 
ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทาง
ออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการ
เดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอ
สงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคณุทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบรษัิท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้งน้ี” 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีาเชงเกน (สเปน)  
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทําการ ยื่นวซีาแสดงตนท่ีศูนยยื่นวีซา Interchange ช้ัน22 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันยื่นวีซา หนงัสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 
 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 
6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับและหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด 
 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จํานวน 3 ใบ (พ้ืนหลังขาวเทานั้น 
ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

 

3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง  
**สําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 6เดือน (รบกวน
ลูกคาทํารายการเดินบัญชี ยอดเงินในบัญชีขัน้ตํ่า 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับ
ยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน กอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน Statement เทานั้น) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค การันตี) ตองเปนบัญชีเดียวกันกับสเตทเมน และชื่อ-นามสกุล
ภาษาอังกฤษตองตรงตามหนาพาสปอรต  
(ออกไมเกิน 15 วัน นับจากวันท่ียื่น) (ใชท้ัง 2 อยาง ขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม พ่ีนอง ท่ีมีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา 
เทานั้น) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เปนภาอังกฤษเทานั้น 
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูท่ีออกให และผูท่ีถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ** 
 

4. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียน
การคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาท่ี โฉนดท่ีดิน เปนตน 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  
**(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 
นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู  
**(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 
 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน  
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปและในกรณีออกคาใชจายใหพอ แม หรือ พอ แม ออกคาใชจายให) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทาง
ไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผู
เดียว 
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรท่ีสถานทูตดวย ท้ังสองทาน 
(เฉพาะคิวเด่ียวเทานั้น) 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั้น 
 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ในการจองทัวร ตองจองพรอมหนาพาสปอรต + มัดจํา 
ทางบริษทัจะถือวาการจองทัวรโดยสมบูรณ 

รายละเอียด ประวัติสวนตัวของแตละทานท่ีตองกรอกใหครบท้ังหมดทุกชองตามความเปนจริง 
(สําคัญมากมีผลตอการพิจารณาวีซา) 

 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดอืนปเกิด / เลขท่ีบัตรประชาชน 
................................................................................................................................................................................................. 
 
เบอรโทรศัพทมือถือ(จําเปนมาก ในกรณีท่ีทางสถานทูตตองการติดตอในกรณีเรงดวน) 
................................................................................................................................................................................................. 
พาสปอรตเลมเกา เลขท่ี / วันท่ีออก / วันท่ีหมดอาย ุ
................................................................................................................................................................................................. 
ท่ีอยูปจจุบัน / อาศัยมานานก่ีป /  เบอรบาน / เบอรมือถือ /สถานท่ีเกิด(จังหวัดท่ีเกิด) 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน /  เบอรบาน  
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
 
อาชีพปจจุบัน / ชื่อและท่ีอยูบริษัท / ตําแหนง / เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน / วันเร่ิมงาน /  
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
*กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป ชือ่ บิดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกิด / สัญชาติ  / สถานท่ีเกิด 
................................................................................................................................................................................................. 
 
*กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป ชือ่ มารดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกิด / สัญชาติ  / สถานท่ีเกิด 
................................................................................................................................................................................................. 

 


