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วนัแรก กรงุเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ               (ไทย) 
22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 ประต ู9  แถว 

T สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
 
วนัทีส่อง ดไูบ-ลสิบอน-เคป ดา รอคคา่-เมอืงซนิทรา          (ยูเออ-ีโปรตเุกส)   

01.35 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 385 
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ)   

04.45 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง   

07.25 น. เดนิทางสูก่รงุลสิบอน ประเทศโปรตเุกส โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 191 

(บรกิารอาหารและ เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 
12.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกรุงลสิบอน ประเทศโปรตเุกส ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้น า

ทา่นชม เคป ดา รอคคา่ (Cabo da roca) อันเป็นแหลมทีต่ัง้อยู่ปลายสดุทางทศิตะวันตกของทวปี ยุโรป 
ถดัไปเป็นมหาสมุทรแอตแลนตกิ จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงซนิทรา (Sintra) อกีหนึง่เมืองตากอากาศยอด
นยิมของนักท่องเทีย่ว เป็นทีต่ัง้ของพระราชวังทีส่วยงามทีไ่ดร้ับการรับรองจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดก

โลก ความร่มรื่นของเขตอุทยานเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดของชาวเมือง เป็นอีกเมืองที่มี
สถาปัตยกรรมทีค่อ่นขา้งมคีวามโดดเดน่ของแควน้     แกรนดล์สิบอน ประเทศโปรตเุกส  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ีพ่ัก  ณ NH Lisboa Campo Grande หรอืระดบัเดยีวกนั  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

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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วนัทีส่าม  ลสิบอน-หอคอยเบเล็ง-มหาวหิารเจอรานโิม-เมอืงเซวลิญา่               (โปรตเุกส-สเปน) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่มหาวหิารเจอโร นโิม ทีส่รา้ง

ข ึน้เพื่อเป็นเกยีรตแิก่ วาสโก ดากามา ซึง่ไดเ้ดนิเรือสูป่ระเทศอนิเดยีไดเ้ป็นผลส าเร็จในปี ค.ศ. 1498 ซึง่

มหาวหิารแห่งนี้เป็นผลงานอันเยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ (Manueline) ใชเ้วลา
กอ่สรา้งทัง้ส ิน้ถงึ 70 ปี จงึแลว้เสร็จสมบูรณ์ และไดร้ับการรับรองจากองคก์ารยูเนสโกขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
โลก น าทา่นถา่ยรูปหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดมิสรา้งไวก้ลางน ้าเพือ่เป็นป้อมรักษาการณ์ดแูลการ

เดนิเรอื เป็นจุดเร ิม่ตน้ของการเดนิเรอืออกไปส ารวจ และคน้พบโลกของ วาสโก ดากามา และนักเดนิเรอืชาว
โปรตุเกส เป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ที่

สวยงาม จากนัน้น าทา่นบันทกึภาพกับ อนุสาวรียด์สิคฟัเวอรี่ 
สรา้งข ึน้ในปี ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่งการ
ส ิน้พระชนมข์อง เจา้ชายเฮนรี ่เดอะเนวเิกเตอร ์

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเดนิทางสู ่น า
ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซวลิญา่ (Seville) ซ ึง่ตัง้อยู่ในแควน้

อันดาลเูซยี เป็นเมอืงทีม่มีรดกทางวัฒนธรรม เป็นเมอืงทีเ่ต็ม
ไปดว้ยความเขียวขจี สวนสาธารณะและสวนดอกไมง้าน
เทศกาลทีจ่ัดข ึน้ในเมอืงเซบญี่าไดร้ับการกลา่วขานมากทีส่ดุ 

เนื่องจากเป็นเมืองทีม่ีชวีติชวีามากทีส่ดุในแควน้อัลดาลูซีย 
เมืองนี้เคยอยู่ภายใตก้ารปกครองของแขกมัวร์มานานกว่า 

800 ปี จงึไดร้ับอทิธพิลศลิปะแบบแขกมัวรค์อ่นขา้งมาก                 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ีพ่ัก  ณ Ilunion Alcora Sevilla หรอืระดบัเดยีวกนั  

 

วนัทีส่ ี ่ มหาวหิารแหง่เซวลิญา่-หอคอยฆรีลัดา-คอรโ์ดบา-มสัยดิเมซกตีา้             

(สเปน) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านชม มหาวหิารแห่งเซวลิญ่า (seville 

cathedral) วหิารแห่งเมอืงเซบญีา มขีนาดใหญ่เป็นอันดบั 3 รองจากมหาวหิารเซนตปี์เตอรท์ีก่รุงโรม และ
เซนตป์อลที่ลอนดอน และใหญ่ที่สดุในสเปนสรา้งดว้ยศลิปะแบบโกธคิ ภายในตกแต่งไดอ้ย่างงามวจิติร 
สรา้งขึน้แทนทีต่ัง้ของสเุหร่าเดมิ โดยตอ้งการใหย้ิง่ใหญ่แบบไม่มใีครเทยีบเทยีมได ้ในหอ้งเก็บทรัพยส์มบัต ิ

ล ้าคา่ มีทัง้ภาพเขยีน,เครื่องใชใ้นพธิขีองศาสนาทีท่ ามาจากทองค าและเงนิลว้นแตป่ระเมนิค่ามไิด ้อกีทัง้ยัง
เป็นที่เก็บศพของโคลัมบัสอีกดว้ย น าท่านถ่ายรูป หอคอยฆรีลัดา (giralda)หอคอยฆรีัลดา ตกึทรงรูป

สีเ่หลีย่มผืนผา้สงู 93 เมตร (ไม่แนะน าส าหรับท่านทีส่ขุภาพไม่เอือ้อ านวย) ตดิกันกบัมหาวหิารเป็นลานสม้
และน ้าพุ เพื่อใชใ้นพธิชี าระร่างกายของอสิลาม ดา้นหนา้เป็นลานกวา้งมปีราสาทอัลคาซาร ์สถาปัตยกรรมที่
ยังคงมีคราบเงาความบรรเจดิ และความคดิสรา้งสรรคข์องชาวมัวร ์ในอดีตเคยเป็นพระราชวังของกษัตรยิ์

สเปนมากอ่น 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคอรโ์ดบา (Cordoba) ครัง้หนึ่งเคยถูก

ครอบครองโดยชาวโรมันและชาวมัวรจ์ากอาหรับ เมืองคอรโ์ดบาตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้ากัวดัลกีเบีย เป็นเมือง

ศนูยก์ลางของวัฒนธรรมมุสลมิในประเทศสเปน องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้มอืงคอรโ์ดบาเป็นเมอืงมรดก
โลกของประเทศสเปน เมอืงนี้เป็นเมืองในระบบกาหลบิทีม่ีความเจรญิรุ่งเรืองทีส่ดุของยุโรปในสมัยศตวรรษ

ที ่10 มกีารสรา้งมหาวทิยาลยัเนน้การเรยีนรูด้า้นวรรณกรรม, วทิยาศาสตร ์ปรัชญาและการแพทย ์น าทา่นเขา้
ชม มสัยดิเมซกตีา้ ทีม่ขีนาดใหญ่โตและออกแบบอย่างวจิติรดว้ยการใชเ้สาหนิจ านวนมากถงึ 850 ตน้ ต่อ
ยอดเสาดว้ยโครงสรา้งคานโคง้แบบศลิปะโรมัน ผสมกับลวดลายแบบมัวรชิ ประดับดว้ยเครื่องกระเบื้อง

เคลือบ อฐิ และหนิฉลุลาย ทั่วทัง้อาคาร ดา้นในสุดของมัสยดิจะสรา้งมีหรับ อันเป็นเครื่องหมายแสดง
ทศิทางของเมอืงเมกกะ ตอ่มาเมือ่ชาวครสิตเ์ขา้มายดึครองเมอืงคอร์โดบา จงึไดม้ีการสรา้งโบสถข์ ึน้บรเิวณ

กึง่กลางของมัสยดิ และสรา้งหอระฆงัสงู 93 เมตร ข ึน้ในบรเิวณสวนสม้และลานน ้าพุ 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ีพ่ัก  ณ Ayre Cordoba Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีห่า้ คอรโ์ดบา-เมอืงโทเลโด-มหาวหิารโทเลโด-กรงุมาดรดิ                (สเปน) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโทเลโด (Toledo) อดตีเมอืงหลวง

เก่าของสเปนตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่13 เป็นเมืองแห่งศูนยก์ลางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของสเปน ชือ่

เมืองหมายถงึการผสมผสานของ 3 วัฒนธรรม คอื ครสิเตยีน, อสิลามและฮีบรู ตัวเมอืงตัง้อยู่บนหนา้ผาสงู
เบือ้งล่างลอ้มรอบไปดว้ย    แม่น ้าตาโค (Tajo) ซึง่เหมาะแกก่ารป้องกันการรุกรานจากขา้ศกึ น าทา่นเทีย่ว
ชมเมือง ขา้มสะพานแบบโรมันดัง้เดมิ        (ปูเอนเต เด อัลกานตารา) บนเนนิเขาท่านจะเห็นกัสตโีย เด 

ซาน เซรบ์านโด ป้อมปราการ ขนาดใหญ่ทีช่าวโรมันสรา้งข ึน้เพือ่ปกปักษ์รักษาเมือง น าทา่นสูเ่ขตเมืองเก่า 
ผ่าน  ประตูเมืองปูเอรต์าเดบซิากรา หนึง่ในประตูเมืองทีม่ีความส าคัญทีส่ดุ น าท่านชมการผสมผสานของ

สถาปัตยกรรมอารบคิ, มูเดฆารโ์กธคิ เรเนสซองส ์
กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ มหาวหิารโทเลโด (Toledo 

Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีย่ ิง่ใหญ่สวยงามแห่งหนึง่ของโลกใชเ้วลาสรา้งยาวนาน แตเ่ดมิชาว

มุสลมิใชเ้ป็นสเุหร่า ต่อมาไดก้อ่สรา้งรูปทรงแบบโกธคิในปี 1226 และเพิม่ศลิปะแบบมูเดฆาร ์บาร็อค และนี
โอคลาสสคิ จนแลว้เสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปีถดัมา ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงามวจิติรดว้ยไมแ้กะสลัก

และภาพสลักหนิอ่อน มุมดา้นในเป็นอัลคาซาร์ ผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัยศตวรรษที่ 16 
จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปบรเิวณจุดชมววิเพื่อชมทวิทัศน์ของเมืองโทเลโด ซึง่เป็นทวิทัศน์ทีจ่ติรกรชือ่ดัง
ของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco) ไดเ้คยจ าลองลงบนแผ่นภาพอย่างสวยงาม จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่กรุง

มาดรดิ เมืองหลวงของประเทศสเปน ตัง้อยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดับความสงู 650 เมตร เป็นมหา
นครอันทนัสมัยล ้ายุคทีก่ษัตรยิฟิ์ลลปิที ่2 ไดท้รงยา้ยทีป่ระทบัจากเมอืงโทเลโดมาทีน่ี่และประกาศใหม้าดรดิ

เป็นเมอืงหลวงใหม่ ยกเวน้ในชว่งประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมือ่พระเจา้ฟิลลปิที ่3 ไดย้า้ยเมอืงหลวงไปที่
เมอืงวัลลาโดลดิ มาดรดิไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ในโลก และสงูสดุแห่งหนึง่ในยุโรป 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ีพ่ัก  ณ Axor Feria Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั  

 
วนัทีห่ก เมอืงเซโกเวยี-สะพานสง่น า้โรมนั- Las Rozas Village Outlet-โชวร์ะบ าฟลาเมงโก ้                 

(สเปน) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืง
เซโกเวยี เป็นเมืองหลกัในแควน้คาสตลีและเลออนของประเทศสเปน 

ตัง้อยู่บรเิวณจุดบรรจบระหว่างแม่น ้าเอเรสมา กับแม่น ้ากลาโมเรสณ 
เชงิเขากวาดารร์ามา โดยขณะทีอ่ยู่ภายใตก้ารปกครองของชาวโรมัน
และชาวมัวร์ น าท่านถ่ายรูปกับ มหาวหิารแหง่เมอืงเซโกเวยี และ 

สะพานส่งน า้โรมนั ทีม่ีชือ่เสยีง น าชมเขตเมืองเก่าซึง่ลอ้มรอบดว้ย
ก าแพงที่สรา้งข ึน้ตัง้แต่คริสต์ศตวรรษที่ 8 และไดร้ับการบูรณะใน

ระหว่างครสิตศ์ตวรรษที ่15  
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเดนิทางสู ่Las Rozas 

Village Outlet อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นเลือกซื้อสนิคา้มีกว่ารอ้ยรา้นคา้ อาท ิเช่น Amani, Barbour, 

Coach, Diesel, Furla, Onisuka Tiger,Polo Ralph lauren, Hugo Boss, Samsonite, Camper, Burbury, 
Superdry, Tag Heuer, Bvlgari, Calvin Klein ฯลฯ ถงึเวลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัสูก่รุงมาดรดิ 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารน าท่านชมการ แสดงระบ าฟลาเมงโก ้โชว์ชื่อดังซึง่เป็น

สญัลกัษณ์ของประเทศสเปน จากนัน้น าทา่นสูท่ีพ่ัก  ณ Axor Feria Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั  
วนัทีเ่จ็ด  (สเปน-ยูเออ)ี 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าทา่นชมภายใน พระราชวงัหลวง แห่งสเปน ของ
กษัตริย์ฮวน คาร์ลอส มีความสวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพพ้ระราชวังอื่นๆ ในทวีปยุโรป เนื่องจาก
แนวความคดิเปรียบเทยีบความใหญ่โตของพระราชวังแวรซ์ายส ์และความสวยงามของพระราชวังลูฟว ์ใน

ฝรั่งเศส ตัง้อยู่บนเนนิเขารมิฝ่ังแม่น ้าแมนซานาเรส สรา้งข ึน้ในปี ค.ศ.1735 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 25 ปี ออกแบบ
โดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน โดยการผสมผสานระหว่างศลิปะแบบฝรั่งเศสและอติาเลยีนประกอบดว้ยหอ้ง

ตา่งๆ มากมายถงึ 2,830 หอ้ง (แต่เปิดใหเ้ขา้ชมเพยีง12หอ้ง) ซึง่นอกจากจะมกีารตกแตง่อย่างงดงามแลว้ 
ยังเป็นที่เก็บภาพเขียนชิน้ส าคัญ ที่วาดโดยศลิปินในยุคนั้น รวมทัง้ส ิง่ของมีค่าต่างๆ อาท ิพัดโบราณ, 
นาฬกิา, หนังสอื, เครือ่งใช,้ อาวุธ ฯลฯ พรอ้มชมความสวยงามของอุทยานหลวง อุทยานไมด้อกไมป้ระดบัที่

มกีารเปลีย่นพันธุไ์มท้กุฤดกูาลท าใหม้คีวามสวยงามทัง้ปี 
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่พลาซา่ มายอร ์(Plaza Mayor) ใกลเ้ขต

ปูเอตา้เดลซอล หรือประตูพระอาทติย์ ซ ึง่เป็นจตุรัสใจกลางเมือง นับเป็นจุดนับกโิลเมตรแรกของสเปน 
(กโิลเมตรทีศ่นูย)์ และยังเป็นศนูยก์ลางรถไฟใตด้นิและรถเมลท์ุกสาย นอกจากนี้ยังเป็นจุดตดัของถนนสาย
ส าคญัของเมอืงทีห่นาแน่นดว้ยรา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่มากมาย จากนัน้น าถา่ยรูปกบั น า้พไุซเบเลส 

(Cibeles Fountain) ทีส่รา้งอุทศิใหแ้ก่เทพธดิาไซเบลนี เป็นสถานทีท่ีใ่ชใ้นการเฉลมิฉลองในเทศกาล
ต่างๆของเมือง ผ่านชมประตูชัยอาคาล่า (Puerta De 
Alcala)  ที่สรา้งถวายพระเจา้ชารล์สท์ี่ 3 จากนั้นน าท่านสู่ 

ถนนเซอรร์าโน ่แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมใจกลางกรุง
มาดริด อาทิเช่น Louis Vuitton, Prada, Gucci, Hermes, 

Loewe, Furla, Zara, Camper เป็นตน้ สมควรแก่เวลาน า
ทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

22.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอ

มเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 144 
 (บรกิารอาหารและ เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

 

วนัท่ีแปด ดูไบ-กรงุเทพฯ                  (ยูเออี-ไทย) 

07.15 น. ถงึ สนามบนิเมอืงดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง   

08.45 น. เดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 370   

 (บรกิารอาหารและ เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 
18.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ  

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

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ที่ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

 

กรุณำอ่ำนรำยละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรำยละเอียดต่ำง ๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่ำนท ำกำรซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทำงบริษทัถือว่ำท่ำน 

รบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทั 

อตัรำน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสำยกำรบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

 คา่ที่พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีที่ไมส่ามารถ

เขา้พกัที่เมืองน้ันๆได ้เชน่ ตดิงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวสิยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่วซีา่เชงเกน้ (สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมทุกกรณี) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่ และคา่ธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ระบุในรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
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 หวัหนา้ทวัร์ผูม้ปีระสบการณ์น าเที่ยวและมคัคุเทศกท์อ้งถิ่ นคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่ำ

ทิป) 

อตัรำน้ีไม่รวม 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% กรณีตอ้งกำรใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 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)  

2. ช าระยอดสว่นที่เหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั   

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ

4. หากทา่นที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั)  เพ่ือมาย่ืนวซีา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่น

ตดิตอ่เจา้หนา้ที่ กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่

รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึ้น 

 

กำรยกเลิกและคืนค่ำทวัร ์ 

1 .ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 65 วนัขึ้นไป คืนมดัจ าทัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 50 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ยเบื้องตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40 วนั เกบ็เงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียก

เกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที่เกดิขึ้นจริง  

7. กรณีวีซ่ำถูกปฏิเสธจำกสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) ทางบริษัทจะท าการเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที่ เกิดขึ้นจริง เชน่ คา่วซีา่

และคา่บริการย่ืนวซีา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบนิ เป็นตน้   
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หมำยเหต ุ

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดคืีนเงินโดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึ้นตามจริง 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ เม่ือเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีที่ สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหา

การเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ กต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับที่ น่ัง LONG LEG หรือที่ น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่มคุีณสมบตัติามที่สายการบินก าหนด 

เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกดิเหตุ

ฉุกเฉินและอ านาจในการใหท้ี่ น่ัง LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่สายการบนิตอนเวลาที่เชค็อนิเทา่น้ัน 

6. โรงแรมที่พกัในยุโรปส่วนใหญไ่ม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  

(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมกีารจดัเป็น 2 เตยีง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  

 

        เอกสำรเบ้ืองตน้ในกำรขอย่ืนวีซ่ำประเทศเชงเกน้ระยะเวลำในกำรย่ืน 15 วนัท ำกำร ผูเ้ดินทำงตอ้งมำสแกน

ลำยน้ิวมือ ณ สถำนทูต ตำมวนัและเวลำท่ีนัดหมำย (เอกสำรและขัน้ตอนกำรย่ืนวีซ่ำแต่ละสถำนทูตมีควำม

ต่ำงกนัและอำจจะมีกำรเปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถำมกบัเจำ้หนำ้ท่ีอีกครัง้เพ่ือควำมถูกตอ้งในกำรเตรียมตวัเพ่ือ

ย่ืนวีซ่ำ) 

1. พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอายุ และมอีายุไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมพีาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ใน

กลุม่เชงเกน้หรือไมก่ต็าม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่  

2. รูปถา่ยสขีนาด 2 น้ิวจ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเทา่น้ันและควรมอีายุไมเ่กนิ 6 เดือน)  

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  

4. ใบรบัรองกำรท ำงำนจากบริษัทที่ทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน

ปัจจุบนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษทัน้ี และชว่งเวลาที่ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากน้ันจะกลบัมาท างาน

ตามปกตหิลงัครบก าหนด  

5. กรณีที่เป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนังสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือ

ใบเสยีภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษทัฯยอ้นหลงั 6 เดือน  

6. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ที่มกีารเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอและมจี  านวนไม่

ต  ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้หน็วา่มฐีานะการเงินเพยีงพอ ที่จะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามารถที่จะใช  ้
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จา่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้นเม่ือกลบัสูภู่มิล าเนา ทา่นตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบญัช ีตอ้งมี

ยอดอพัเดตไมเ่กนิ 15 กอ่นวนันัดหมายย่ืนวซีา่ และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 15 วนั นับจากวนั

ย่ืน  สถำนฑตูไม่รบัพิจำรณำบญัชีกระแสรำยวนั 

7. ในกรณีเป็น Sponser ใหก้นัในครอบครวัหรือญำติกนั 

-  ผูท่ี้รบัรองค่ำใช่จ่ำยให ้ตอ้งใช ้BANKGARUNTEE รับรองผูร้่วมเดินทาง หรือ ผูท้ ี่ ใหอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้ 

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

8. กรณีที่บริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 -6 

แลว้ ทางบริษทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาท างานของทา่น 

โดยระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลที่จดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย  

9. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจำกทำงสถำบนักำรศึกษำเป็นภำษำองักฤษ (ตวัจริง) เทา่น้ัน  

10. กรณีที่ เด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา , 

มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอกีทา่นหน่ึงได ้ณ ที่วา่การ

อ าเภอหรือเขต โดยมนีายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  

11. รายละเอยีดเกี่ยวกบัช่ือ,นามสกุล,วนัเดือนปีเกดิ,ญาตพิี่นอ้ง,สถานที่เกดิ และจ านวนบุตรของผูเ้ดินทาง  

12. การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวซีา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมที่ไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก่ต็อ้ง

ช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมกีารสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ

ทา่นไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าที่ ไปอ านวยความสะดวกและ

ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่ มเตมิทางบริษทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

13. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของ

สถานฑูตฯเร่ืองวซีา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิตใินนามของบริษทั  

14. เ พ่ิมเ ติม  ในกรณี ท่ี มีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยในกำรเ ดินทำงให้ผู ้อ่ืนโดยไม่ใช่ตนเอง จะต้องขอ 

BANKGARUNTEE ท่ี ออกเป็นสปอรน์เซอร ์ใหก้บัผูท่ี้ถูกรบัรองค่ำใชจ่้ำยให ้พรอ้มกบั Statement ยอ้นหลงั 

6 เดือนย่ืนคู่กนั พรอ้มกบัผูท่ี้ถูกรบัรองค่ำใชจ่้ำยก็ตอ้งแสดงสถำนะกำรเงินของตวัเองเช่นกนั  

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

ย่ืนวซีา่ได ้

 

** 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................................. 
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แหล่งทีม่า........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

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

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

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  
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