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MADRID-LISBON สเปน โปรตเุกส 
8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
   

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เยอืนแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดทีเ่ป็นปลายดา้นตะวันตกสุดของทวปียโุรป 

 เดนิเล่นเมอืงฟาตมิา (Fatima) ซงึเป็นอกีเมอืงหนึง่ทีม่คีวามส าคัญของครสิตศ์าสนกิชน 

 ชมเมอืงปอรโ์ต ้(Porto) แหลง่ไวนช์ัน้ดแีละไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยยเูนสโก ้ 

 ตืน่ตากับรางสง่น า้โรมนั (Acueducto de Segovia) สรา้งขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษที ่1 ทีเ่มอืงเซอโกเบ ี

 ชมมหาวหิารแหง่โทเลโด (Toledo Cathedral) เป็นวหิารทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของสเปน 

 เขา้ชมมหาวหิารเจอโรนโิม     

 

 
 

ราคาเร ิม่ตน้ 49,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เคร ือ่งบนิ 
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         ก าหนดการเดนิทาง        
 
วนัที ่  29 ธ.ค. 61-5 ม.ค. 62 (ปีใหม)่ 65,900.- 

วนัที ่  11-18, 18-25 ม.ีค. 62 49,900.- 

วนัที ่  7-14 เม.ย. 62 52,900.- 

วนัที ่  23-30 เม.ย. 62 49,900.- 

วนัที ่  7-14, 21-28 พ.ค. 62 49,900.- 

 
     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง
วนั 

ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2. กรงุเทพฯ – ดไูบ – มาดรดิ – โทเลโด – มาดรดิ ✈ ✈ O MELIA AVENIDA 

3. มาดรดิ – พระราชวังหลวง – เอาทเ์ลท  O O X MELIA AVENIDA 

4. มาดรดิ – พลาซา่ มายอร ์– เซอโกเบีย – ซาลามังกา  O X O 
HORUS 
SALAMANCA 

5. ซาลามังกา – ปอรโ์ต ้– โกอมิบรา  O O O TRYP 

6. โกอมิบรา – ฟาตมิา – ซนิทรา – แหลมโรกา – ลสิบอน  O O O 
SANA 
METROPOLITAN 

7. ลสิบอน – Belem Tower – เขา้ชมมหาวหิารเจอโรนโิม – สนามบนิ   O O ✈  

8. กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรุงเทพฯ  

21.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บนิเอมเิรสต ์โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2: กรุงเทพฯ – ดูไบ – มาดรดิ – โทเลโด – มาดรดิ  

01.35 น ออกเดนิทางดไูบโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 385  

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่7 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 01.15 น. และถงึ

ดูไบ เวลา 04.45 น.*** 

05.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดูไบ แวะรอเปลีย่นเคร ือ่ง 

07.25 น. ออกเดนิทางสูก่รุงมาดรดิ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิ EK 141 
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***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่7 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 07.35 น. และถงึมาดรดิ

เวลา 13.25 น.*** 

12.40 น. ถงึสนามบินอาดอลโฟ ซวัเรซ มาดรดิ-บาราคสั (Adolfo Suárez Madrid Barajas Airport ) 

(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร น าทา่น

เดนิทางสูเ่มอืงโทเลโด (Toledo) เมืองแหง่น้ีตัง้อยูท่างภาคกลางของประเทศสเปน องคก์ารยเูนสโก

ไดป้ระกาศใหเ้มืองน้ีเป็นแหลง่มรดกโลกอีกดว้ย มีทัศนีภาพทีส่วยงาม เน่ืองจากมีแม่น ้าเทกสั ไหลผา่น

เมือง น าทา่นเขา้ชมมหาวหิารแหง่โทเลโด (Toledo Cathedral) เน่ืองจากเป็นวหิารทีใ่หญเ่ป็นอันดับ 

2 ของสเปน รองจากวหิารเมืองเซบีญ่า ทีส่รา้งตัง้แตศ่ตวรรษที ่13  ความงดงามอลังการสไตล์โกธกิ 

ภายในมหาวหิารมีการตกแตง่อยา่งงดงามวจิติรดว้ยไมแ้กะสลักและภาพสลักหนิออ่น จากนัน้จากนัน้น า

ทา่นเดนิทางสูก่รุงมาดรดิ (Madrid)  เมืองหลวงของประเทศสเปน ตัง้อยูใ่จกลางแหลมไอบีเรยีน ใน

ระดับความสงู 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัยล ้ายคุ ทีซ่ ึง่กษัตรยิฟิ์ลลปิที ่2 ไดท้รงยา้ยทีป่ระทบัจาก

เมืองโทเลโดมาทีน่ี่ และประกาศใหม้าดรดิเป็นเมืองหลวงใหม่ ยกเวน้ในชว่งประมาณปี ค.ศ. 1601-

1607 เมืองมาดรดิไดช้ือ่ว่าเป็นเมืองหลวงทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก และสงูสดุแหง่หนึง่ในยโุรป  

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ทีพ่กั      เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม MELIA AVENIDA หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่3: มาดรดิ – พระราชวงัหลวง – เอาทเ์ลท  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ซึง่ตัง้อยูบ่นเนนิเขารมิฝ่ังแม่น ้าแมนซานาเรส สวยงาม

โอ่อ่าอลังการไม่แพพ้ระราชวังใดในทวีปยโุรป พระราชวังหลวงแหง่น้ีถกูสรา้งในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหนิ

ทัง้หลังในสไตลบ์าโรค โดยการผสมผสานระหว่างศลิปะแบบฝร่ังเศสและอติาเลยีน ประกอบดว้ยหอ้ง

ตา่งๆกว่า 2,830 หอ้ง ซึง่นอกจากจะมีการตกแตง่อยา่งงดงามแลว้ ยังเป็นคลังเก็บภาพเขยีนช ิน้ส าคัญที่

วาดโดยศลิปินในยุคนั้น รวมทัง้สิง่ของมีค่าต่างๆอาท ิพัดโบราณ, นาฬกิา, หนังสอื, เครื่องใช ,้ อาวุธ 

จากนัน้น าทา่นชมอุทยานหลวงทีม่ีการเปลีย่นพันธุไ์มท้กุฤดกูาล ชมอนุสาวรยีเ์ซอรแ์วนเตส กวีเอกชาว

สเปนทีตั่ง้อยูเ่หนืออนุสาวรยีด์อนกโิฆเตใ้นสวนสาธารณะ 

กลางวนั      รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บา่ย จากนัน้น าทา่นสู ่Las Rozas Village Outlet อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่เลอืกซือ้สนิคา้มีกวา่รอ้ยรา้นคา้ อาท ิ

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       อสิระอาหารค า่ตามอัธยาศัย  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูก่รุงมาดรดิ (Madrid)  เมอืงหลวงของประเทศสเปน ตัง้อยูใ่จกลางแหลมไอ

บีเรยีน ในระดับความสงู 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัยล ้ายคุ ทีซ่ ึง่กษัตรยิฟิ์ลลปิที ่2 ไดท้รงยา้ยที่
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ประทบัจากเมอืงโทเลโดมาทีน่ี่ และประกาศใหม้าดรดิเป็นเมืองหลวงใหม่ ยกเวน้ในชว่งประมาณปี ค.ศ. 

1601-1607 เมืองมาดรดิไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก และสงูสดุแหง่หนึง่ในยโุรป  

ทีพ่กั      เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม MELIA AVENIDA หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่4: มาดรดิ – พลาซ่า มายอร ์– เซอโกเบยี – ซาลามงักา  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเวลาทา่นเดนิชมเมืองทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของสเปน และมีเวลาใหท้า่นหาซือ้ของทีร่ะลกึในยา่น

กลางเมืองเป็นงานฝีมือทีรู่จั้กกันด ีคอืดาบและมีดเหล็กกลา้ นอกจากน้ียังมีงานเซรามคิทกุประเภทให ้

ทา่นไดส้ะสมเป็นของประดับบา้นอีกดว้ย จากนัน้น าทา่นเดนิกลับสู่กรุงมาดรดิ  น าท่านแวะถา่ยรปูกับ 

รูปปัน้หมเีกาะตน้เชอรี ่(The bear and the cherry tree in Madrid) อันเป็นสัญลักษณ์ส าคัญอีกแหง่

ของกรุงแมดรดิ น าท่านสูพ่ลาซ่า มายอร ์(Plaza Mayor of Madrid) ใกลเ้ขตปูเอตา้เดลซอล หรือ

ประตูพระอาทติย ์ซึง่เป็นจตรัุสใจกลางเมือง นับเป็นจุดนับกโิลเมตรแรกของสเปน (กโิลเมตรที่ศนูย์) 

และยังเป็นศนูยก์ลางรถไฟใตด้นิและรถเมลท์กุสาย นอกจากน้ียังเป็นจุดตัดของถนนสายส าคัญของเมอืง

ทีห่นาแน่นดว้ยรา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ใหญม่ากมาย 

กลางวนั       อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บา่ย จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงเซอโกเบยี (Segovia) เมืองทอ่งเทีย่วอีกเมืองหนึง่ของสเปน องคก์าร UNESCO 

ยังไดข้ ึ้นทะเบียนใหเ้มืองน้ีเป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985 ชมรางส่งน ้าโรมนั (Acueducto de 

Segovia) ทีส่รา้งขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษที่ 1 โดยไม่มีการใชก้าวหรอืวัสดเุชือ่มหนิแตล่ะกอ้นแต่อยา่งใด จึง

ไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นสิง่ก่อสรา้งทางวศิวกรรมโดยชาวโรมันทีส่ าคัญที่สดุของสเปน และยังมีสภาพ

สมบูรณ์ทีส่ดุอีกดว้ย รางสง่น ้าประกอบขึน้จากหนิแกรนติกว่า 25,000 กอ้น มีความยาว 818 เมตร มีโคง้ 

170 โคง้ จุดทีส่งูทีส่ดุสงูถงึ 29 เมตร จุดเร ิม่ตน้ของรางสง่น ้าน้ี เร ิม่ตัง้แตน่อกเมือง แลว้ล าเลยีงสง่น ้าเขา้

มาในเมือง รางส่งน ้าแห่งน้ีถือไดว้่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซอโกเบีย และเป็นไฮไลท์หลักของ

เมือง น าทา่นเดนิทางขา้มพรมแดนสูเ่มอืงซาลามงักา (Salamanca) ตัง้อยูบ่นทีร่าบสงูรมิแมน่ ้าตอรเ์มส 

เป็นเมืองทีม่ีความส าคัญเน่ืองจากเป็นศนูยก์ลางของการคา้ขายในสมัยโรมันเรอืงอ านาจ ปัจจบัุนเมอืงน้ี

ไดร้ับขึน้เป็นมรดกโลกจากยเูนสโก ้ในปี ค.ศ. 1988 

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HORUS SALAMANCA หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่5: 
ซาลามงักา – ปอรโ์ต ้– โกอมิบรา  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางขา้มชายแดนสเปน-โปรตเุกสสูเ่มอืงปอรโ์ต ้(Porto) ทางเหนือของประเทศโปรตุเกส เป็น

เมืองทีม่ีชือ่เสยีงถงึ “ไวน์ปอรโ์ต”้ ซึง่เป็นแหลง่ไวน์ชัน้ดขีองคนทีม่ีรสนยิมในการดืม่ไวน์ และเป็นเมอืงที่

ใหญเ่ป็นอันดับสองและตัง้อยูร่มิแม่น ้าโดร ูและเมืองน้ียังไดร้ับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยเูนสโก ้



CODE :GOE07 

 

 

ในปี ค.ศ.1996 อีกดว้ย น าท่านชมเมืองมรดกโลกปอร์โต ้ชมย่านจตุัรสักลางเมอืง Praça dos 

Liberdade ประกอบดว้ยอาคารสวยงามทีเ่ป็นทีท่ าการของธนาคารและโรงแรมและศาลาวา่การเมอืง ชม

สถานรีถไฟ São Bento ซึง่ภายในมีการตกแตง่ดว้ยกระเบื้องเขยีนสทีีม่ีลวดลายสนี ้าเงนิ ทีเ่ลา่เรือ่งราว

ของชาวโปรตเุกส แวะถา่ยรปูกับโบสถ ์Sé de Porto ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมือง อายกุว่าพันปี โบสถแ์หง่น้ี

เป็นทีจั่ดงานอภเิษกสมรสของกษัตรยิ ์João ที ่1 บดิาของเจา้ชายเฮนรี ่ผูบุ้กเบกิการเดนิเรอือันยิง่ใหญ่

ของโปรตเุกส สรา้งอยูบ่นเนนิทีส่ามารถมองเห็นทวิทัศน์ของเมือง 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บา่ย จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงโกอมิบรา (Coimbra) อีกเมืองหนึง่ทีส่ าคัญของโปรตเุกส ตัง้อยูบ่นเนนิเขาเหนือ

แมน่ า้มอนเดโก (Mondego) ซึง่สมัยถกูปกครองโดยอาณาจักรโรมันไดรั้บการเรยีกขานว่า เอมีเนียม 

และไดถ้กูยดึครองโดยชาวแขกมัวร ์ในปี ค.ศ.711 และเป็นเมืองทีเ่ชือ่มการคา้ระหว่างชาวครสิตท์าง

เหนือและชาวมุสลมิทางใต ้จนในปี ค.ศ.1064 กษัตรยิเ์ฟอรด์นัิลที ่1 แหง่ลอีอน ไดร้บชนะแขกมัวรแ์ละ

ปลดปลอ่ยเมืองโกอมิบรา น าทา่นสูม่หาวทิยาลยัโกอมิบรา(Coimbra University) อสิระใหท้า่นได ้

ถา่ยรปูกับสถานทีส่ าคัญภายในมหาวทิยาลัยทีเ่กา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก กอ่ตัง้ในปี ค.ศ.1290 แตก่็

ถกูเปลีย่นเป็นพระราชวังหลวง (Coimbra Royal Palace) โดยกษัตรยิ ์คงิสจ์อหน์ที ่3 ในปี ค.ศ.1537 ซึง่

ยังคงศลิปะสไตลบ์าร็อคทีส่วยงาม 

ค า่        รบัประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ทีพ่กั        เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม TRYP หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่6: โกอมิบรา – ฟาตมิา – ซนิทรา – แหลมโรกา – ลสิบอน  

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฟาตมิา (Fatima) ซงึเป็นอีกเมืองหนึง่ทีม่ีความส าคัญของครสิตศ์าสนกิชน น า

ทา่นชมโบสถแ์มพ่ระฟาตมิา (The Lady of Fatima Basilica) ซึง่เป็นโบสถโ์รมันคาทอลกิ กอ่สรา้งใน

ปี 1928 – 1953 ชมรูปปั้นพระแม่มารี ที่มีความศักดิ์ส ิทธิ์และเป็นหนึ่งในหลายเสน้ทางของ

ครสิตศ์าสนกิชนในการแสวงบุญ ทีม่ีความเชือ่ว่าพระแม่มารไีดเ้คยปรากฏตัวใหเ้ด็กนอ้ย 3 คนไดเ้ห็น

เป็นครัง้แรกทีแ่อบหลบภัยสงครามโลกครัง้ที ่1 และไดบ้อกกับเด็กทัง้สามคนถงึเหตผุลทีพ่ระองคล์งมา

จากสวรรค ์เพื่อใหล้เูซยี ไดบั้นทกึไวถ้งึค าท านายและค าสอนของพระแม่มาร ีซึง่เหตกุารณต์า่งๆทีล่เูซยี

ไดบั้นทกึไวก้็ลว้นเป็นความจรงิทีป่รากฏขึน้มาภายหลัง  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงซนิทรา (Sintra) อีกหนึ่งเมืองตากอากาศยอดนยิมของนักท่องเทีย่ว เป็นทีตั่ง้

ของพระราชวังทีส่วยงามทีไ่ดร้ับการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ความรม่รื่นของเขต

อุทยานเป็นทีพั่กผ่อนหยอ่นใจในวันหยดุของชาวเมือง เป็นอีกเมืองทีม่ีสถาปัตยกรรมทีค่อ่นขา้งมคีวาม

โดดเดน่ของแควน้แกรนดล์สิบอน ประเทศโปรตเุกส จากนัน้พาทา่นเดนิทางชมแหลมโรกา(Capo Da 
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Roca) จุดที่เป็นปลายดา้นตะวันตกสุดของทวีปยุโรป ซึ่งท่านสามารถซื้อใบประกาศนียบตัร 

(Certificate) เป็นทีร่ะลกึในการมาเยอืน ณ ทีแ่หง่น้ี จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูก่รงุลสิบอน     

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง   

ทีพ่กั        เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม SANA METROPOLITAN หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่7: 
ลสิบอน – Belem Tower – เขา้ชมมหาวหิารเจอโรนโิม – สนามบนิ   

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นบนัทกึภาพกบัอนุสาวรยีด์สิคฟัเวอร ีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แหง่

การสิน้พระชนม์ของเจา้ชายเฮนรี ่เดอะเนวเิกเตอร ์แวะถา่ยรูปกบัหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดมิ

สรา้งไวก้ลางน ้าเพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดแูลการเดนิเรือเขา้ออก เป็นจุดเร ิม่ตน้ของการเดนิเรอืออกไป

ส ารวจ และคน้พบโลกของ วาสโก ดากามา นักเดนิเรอืชาวโปรตเุกส เป็นอกีหนึง่สถาปัตยกรรมแบบมานู

เอลไลน์ทีส่วยงาม น าทา่นเขา้ชมมหาวหิารเจอโรนโิม (Jeronimos Monastery) บรเิวณรอบนอก 

ทีส่รา้งขึน้เพื่อเป็นเกยีรตแิก ่วาสโกดากามา ทีเ่ดนิทางสูอ่ ินเดียเป็นผลส าเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็น

ผลงานอันเยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมทีเ่รยีกกันว่ามานูเอลไลน ์(Manueline) ใชเ้วลากอ่สรา้ง

ทัง้ส ิน้ถงึ 70 ปี จึงแลว้เสร็จสมบูรณ์ และไดร้บัการรบัรองจากองคก์ารยูเนสโกว้่าใหเ้ป็นมรดก

โลก (UNESCO World Heritage)  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บา่ย น าทา่นสู ่ถนนอเวนดิา ดา ลแิบรด์าเด นักทอ่งเทีย่วเรยีกยา่นน้ีว่า ชองป์เซลเิซแ่หง่ลสิบอน ถนนชอ้ป

ป้ิงความยาว 1 กโิลเมตร ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นคา้แบรนด์เนม อสิระใหท้า่นไดเ้บือกซือ้สนิคา้

ตามอัธยาศัย 

 ไดเ้วลาอันสมควร น าเดนิทางสูส่นามบนิบาราจัสเพือ่ใหท้า่นมีเวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund)  

และเลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

20.35 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิเอมเิรสต ์เทีย่วบนิที ่EK 194 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่7 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 21.15 น. และถงึดูไบเวลา 

08.05 น.*** 

วนัที ่8: ดูไบ – กรุงเทพฯ  

08.15 น. ถงึสนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

11.45 น. ออกเดนิทางตอ่ สายการบนิเอมเิรสต ์เทีย่วบนิที ่EK 370 

***คณะเดนิทางวนัที ่7-14 เม.ย. 62 ออกเดนิทาง เวลา 11.45 น. และถึงกรุงเทพฯเวลา 

21.05 น.*** 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่23 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่EK 372 เวลา 

09.40 น. และถงึกรุงเทพฯเวลา 18.55 น.*** 

20.50 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 
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***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงน ัน้ม ี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ

เหมาะสม 

 

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหตุ 

  
1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เม ือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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โปรแกรม : MADRID-LISBON สเปน โปรตเุกส 8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  29 ธ.ค. 61-5 ม.ค. 62 (ปีใหม)่  

อตัราค่าบรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 65,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 65,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,500.- 

เด็กมีเตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 65,900.- 

เด็กไมม่ีเตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
65,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เคร ือ่งบนิ ทา่นละ  38,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศสเปน 

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซี่าในวนัย ืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  11-18, 18-25 ม.ีค. 62  

อตัราค่าบรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 49,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 49,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 5,900.- 

เด็กมีเตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 49,900.- 

เด็กไมม่ีเตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
49,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เคร ือ่งบนิ ทา่นละ  32,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศสเปน 

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซี่าในวนัย ืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 
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ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  7-14 เม.ย. 62   

อตัราค่าบรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 52,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 52,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,900.- 

เด็กมีเตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 52,900.- 

เด็กไมม่ีเตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
52,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เคร ือ่งบนิ ทา่นละ  33,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศสเปน 

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซี่าในวนัย ืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :    23-30 เม.ย. 62  

  7-14, 21-28 พ.ค. 62   

อตัราค่าบรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 49,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 49,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,900.- 

เด็กมีเตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 49,900.- 

เด็กไมม่ีเตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
49,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เคร ือ่งบนิ ทา่นละ  31,900.- 
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ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศสเปน 

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซี่าในวนัย ืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารนีร้วม  
1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน 

และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่   

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

 ค่าประกันอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

 เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

 เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

 เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

 **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

9. ค่าภาษมีลูค่าเพ ิม่ 7% 

 

อตัราค่าบรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการ

บนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาที่

สูญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. ค่าธรรมเนยีมวซี่าประเทศสเปน 

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 

6. ค่าทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่  (15 ยโูร) 

7. ค่าทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (24 ยโูร) 

 



CODE :GOE07 

 

 

เงือ่นไขการจอง 

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

2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซี่า ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซี่าไดท้นัท ี

4. หากท่านทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่่างจงัหวดั) ใหท้า่นตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซี่าในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีน้ตอนการยืน่วซี่าไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็น

หมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซ่ีาหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ขอ้มลูเพ ิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีาใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากต๋ัวเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ทา่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จริง และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะน่ังตอ้งมคุีณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ ีม่ ี

ร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ 

ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเก็บค่าใชจ่้ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนยีมวซี่าตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซี่าไมผ่่าน) และทา่นไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซี่าและค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืค่าต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้)     

    ค่าส่วนต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต  

     และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สเปน)  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัย ืน่ประมาณ 15 วนัท าการ  

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซีา่ BLS International 

เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 

ชุด 

ในวนัย ืน่วซีา่ หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูต  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

                                                                                        

**ลูกคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการย ืน่ขอวซี่าในอดตี  

เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการย ืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 
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1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อย่างนอ้ย 2 

หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอื

เดนิทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรอืนกัเรยีน 

นกัศกึษาศกึษาอยูต่่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการย ืน่ขอวซี่าจะม ี

เง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าใน

ประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาวเท่านัน้ ถ่าย

ไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะ

หมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดา

ของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง ถ่ายส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวน

ลูกคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน ก่อน แลว้ค่อยปรับยอดเงนิใน

บัญช ีอัพเดทไม่เกนิ 30 วัน ก่อนวันยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทุกเดอืน  ในกรณีที่

มไีม่ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้่านถ่ายส าเนาสมุดบัญชมีาทัง้สองเล่ม (ทัง้เล่มเก่า –เล่มใหม่) 

3.3  หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดชือ่-สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

ออกมาไม่เกนิ 1 เดอืน ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกันกับบัญชอีอมทรพัยใ์นขอ้ 3.1 

3.4 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.4. 1ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชือ่เจา้ของบัญช ี

(บุคคลทีอ่อกค่าใชจ้่าย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบุคคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกค่าใชจ้่ายให ้(ผู ้

เดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรุณายื่นขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงาน

ประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกนิ 30 วัน หลังจากธนาคารออกให ้  

     3.4.2ถา่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบุคคลทีอ่อกค่าใชจ้่าย และตอ้งเป็นบญัชี

เดยีวกนั กับทีอ่อก BANK GUARANTEE 

     3.4.3. ตอ้งท าหนังสอืรับรองค่าใชจ้่ายทีม่กีารชีแ้จงความสัมพันธ์อกีหนึง่ฉบบั (Sponsor Letter) 

     3.4.4.ตอ้งใชสู้ตบิตัรเท่านัน้ ในกรณีเป็น พ่อ แม่ ลูก เพือ่เชือ่มโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหแ้ละผู ้

เดนิทาง ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม หรอืใชท้ะเบยีนสมรสในกรณีสาม-ีภรรยา ทีแ่ต่งงานจดทะเบยีน  

 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 
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4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้ส่วน อายุไม่เกนิ 3 

เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รปูถ่ายรา้น สัญญาเช่าที ่โฉนดทีด่นิ เป็น

ตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบียนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สูตบิัตร(กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีและในกรณีออกค่าใช่จ่ายใหพ้่อ แม่ หรอื พ่อ แม่ ออกค่าใชจ้่ายให)้ 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกุล (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปีบรบิูรณ์ ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอื

ยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางไปกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยินยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบิดาจะตอ้งคัดหนังสอื

ยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุยินยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ี

อ านาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่

สถานทูตดว้ย ทัง้สองท่าน (เฉพาะควิเดีย่วเท่านัน้) 

7. ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เท่านัน้ 
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เอกสารย ืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลย ืน่วซีา่เชงเกนประเทศสเปน 

 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เน ือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

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

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….…………………………… 

2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….………………………………. 

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

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

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

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

7. สัญชาตปัิจจุบัน ...........................สัญชาตโิดยก าเนดิ หากต่างจากปัจจุบัน……….………….…….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หย่า                แยกกันอยู่                       หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชือ่ตัว นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้อี านาจปกครอง/ดูแลผูเ้ยาว์ 

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

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

11. ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

……………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................ 

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบุดว้ยว่าคา้ขายอะไร เช่น ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยู่ของสถาบันศกึษา 

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไม่เคย 

     เคยได ้  ใชไ้ดตั้ง้แต่วันที.่.............................ถงึวันที.่............................................. 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้ก่อนหนา้นี้ 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันที ่หากทราบ)......................................... 
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**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซี่าเชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวซีา่หรอืไม่ 

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

17. ความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรุณาระบุชือ่ ............................................    

สิง่ทีช่่วยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิง่ทีช่่วยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ัดหาให ้

   ช าระค่าทีพ่ักล่วงหนา้แลว้                ค่าใชจ้่ายทัง้หมดระหว่างพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้    ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบุ)                 อืน่ๆ (โปรดระบุ)    

   

 

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีง

ตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้  

 

 


