
 

 

สเปน โปรตุเกส 8 วัน 5 คืน 

ลิสบอน ซินทรา เซบีญา คอโดบา โทเลโด เซอโกเวีย มาดริด 

พเิศษ!!! ชมโชว์ระบ  าฟลาเมงโก้ ชิมหมหัูน      
Suckling Pig (Michelin recommended) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
วนัแรก กรงุเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ               (ไทย) 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ  ชัน้ 4 ประตู 9  แถว T 

สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 

วนัท่ีสอง ดูไบ-กรงุมาดริด-พระราชวงัหลวง-น ้าพุไซเบเลส-พลาซ่า มายอร ์       (ยูเออี-สเปน)   

01.35 น. ออกเดินทางสู่  เมืองดูไบ  ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์  โดยสายการบิน เอมิเรตส ์ เที่ ยวบินท่ี  EK 385 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  

04.45 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง   

07.35 น. เดินทางสูก่รงุมาดริด ประเทศสเปน โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินท่ี EK 141 

(บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

13.25 น. เดินทางถึง  สนามบินกรงุมาดริด ประเทศสเปน  ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ นําทา่นชม

ภายในพระราชวงัหลวงแหง่สเปน แหง่กษตัริยฮ์วน คาร์ลอส มีความสวยงามโออ่า่อลงัการไมแ่พพ้ระราชวงัอ่ืนๆ ใน

ทวีปยุโรป เน่ืองจากแนวความคิดเปรียบเทียบความใหญโ่ตของพระราชวงัแวร์ซายส ์และความสวยงามของ

พระราชวงัลูฟว ์ในฝรั่งเศส ตัง้อยูบ่นเนินเขาริมฝั่งแมน้ํ่าแมนซานาเรส สรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1735 ใชเ้วลาสรา้งถึง 25 ปี 

ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยการผสมผสานระหวา่งศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียนประกอบดว้ยหอ้ง

ตา่งๆ มากมายถึง 2,830 หอ้ง (แตเ่ปิดใหเ้ขา้ชมเพียง 12หอ้ง) ซ่ึงนอกจากจะมีการ ตกแตง่อยา่งงดงามแลว้ ยงัเป็นท่ี

เก็บภาพเขียนช้ินสาํคญั ท่ีวาดโดยศิลปินในยุคน้ัน รวมทัง้ส่ิงของมีคา่ตา่งๆ อาทิ พดัโบราณ , นาฬิกา , หนังสือ , 

เคร่ืองใช ้ , อาวุธ ฯลฯ พรอ้มชมความสวยงามของอุทยานหลวง อุทยานไมด้อกไมป้ระดบัที่ มีการเปล่ียนพนัธุไ์มทุ้ก

ฤดูกาลทาํใหมี้ความสวย งามทัง้ปี  จากน้ันนําถา่ยรูปกบั น ้าพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ท่ีสรา้งอุทิศใหแ้ก่

เทพธิดาไซเบลีน เป็นสถานท่ีท่ีใชใ้นการเฉลิมฉลองในเทศกาลตา่งๆของเมือง ผา่นชมประตูชยัอาคาลา่ (Puerta De 

Alcala)  ท่ีสรา้งถวายพระเจา้ชาร์ลสท่ี์ 3 นําทา่นสู่ พลาซ่า มายอร ์ (Plaza Mayor) ใกลเ้ขตปูเอตา้เดลซอล หรือ

ประตูพระอาทิตย ์ซ่ึงเป็นจตุรัสใจกลางเมือง นับเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรท่ีศูนย์ ) และยงัเป็น

ศูนยก์ลางรถไฟใตดิ้นและรถเมลทุ์กสาย นอกจากน้ียงัเป็นจุดตดัของถนนสายสาํคญัของเมืองท่ีหนาแน่นดว้ยรา้นคา้

และหา้งสรรพสินคา้ใหญม่ากมาย 

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นสูท่ี่พกั  ณ Axor Feria Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม เมืองเซโกเวีย-มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย-Las Rozas Village Outlet-ระบ าฟลาเมงโก ้               

(สเปน) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นเดินทางสู ่เมืองเซโกเวีย เป็นเมืองหลกัของจงัหวดัเซโกเบีย 

ในแควน้คาสตีลและเลออนของประเทศสเปน ตัง้อยูบ่ริเวณจุดบรรจบระหวา่งแมน้ํ่าเอเรสมา กบัแมน้ํ่ากลาโมเรสณ 

เชิงเขากวาดาร์รามา โดยขณะที่ อยูภ่ายใตก้ารปกครองของชาวโรมนัและชาวมวัร์ เมืองน้ีจึงมีช่ือเรียกวา่ เซโกเบีย       

นําทา่นถา่ยรูปกบั มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย และสะพานสง่น้ําโรมนัท่ีมีช่ือเสียง นําชมเขตเมืองเกา่ซ่ึงลอ้มรอบ

ดว้ยกาํแพงท่ีสรา้งข้ึนตัง้แตค่ริสตศ์ตวรรษท่ี 8 และไดร้ับการบูรณะในระหวา่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  นําทา่น เดินทาง สู ่                

Las Rozas Village Outlet อิสระใหท้า่นไดเ้ดินเลน่เลือกซ้ือสินคา้

มีกวา่รอ้ยรา้นคา้ 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 บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  หลงัอาหารนําทา่นชมการ แสดงระบ าฟลาเมงโก ้  โชวช่ื์อดงัซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์

ของประเทศสเปน นําทา่นสูท่ี่พกั  ณ Axor Feria Hotel หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีส่ี เมืองโทเลโด-มหาวิหารโทเลโด-เมืองคอรโ์ดบา                            (สเปน) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นเดินทางสู ่ นําทา่นเดินทางสู ่เมืองโทเลโด (Toledo) อดีต

เมืองหลวงเกา่ของสเปนตัง้แตค่ริสตศ์ตวรรษท่ี 13 เป็นเมืองแหง่ศูนยก์ลางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของสเปน ช่ือ

เมืองหมายถึงการผสมผสานของ 3 วฒันธรรม คือ คริสเตียน, อิสลามและฮีบรู ตวัเมืองตัง้อยูบ่นหนา้ผาสูงเบ้ืองลา่ง

ลอ้มรอบไปดว้ยแมน้ํ่าตาโค (Tajo) ซ่ึงเหมาะแกก่ารป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึก นําทา่นเที่ ยวชมเมือง ขา้มสะพาน

แบบโรมนัดัง้เดิม(ปูเอนเต เด อลักานตารา ) บนเนินเขาทา่นจะเห็นกสัตีโย เด ซาน เซร์บ านโด ป้อมปราการ ขนาด

ใหญท่ี่ชาวโรมนัสรา้งข้ึนเพ่ือปกปักษร์ักษาเมือง นําทา่นสูเ่ขตเมืองเกา่ ผา่น   ประตูเมืองปูเอร์ตาเดบิซากรา หน่ึงใน

ประตูเมืองท่ีมีความสาํคญัท่ีสุด นําทา่นชมการผสมผสานของสถาปัตยกรรมอารบิค , มูเดฆาร์โกธิค เรเนสซองส ์นํา

ทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ มหาวิหารโทเลโด (Toledo Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีย่ิงใหญส่วยงามแหง่หน่ึง

ของโลกใชเ้วลาสรา้งยาวนาน แตเ่ดิมชาวมุสลิมใชเ้ป็นสุเหร่า ตอ่มาไดก้อ่สรา้งรูปทรงแบบโกธิคในปี 1226 และเพ่ิม

ศิลปะแบบมูเดฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิค จนแลว้เสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปีถดัมา ภายในมี การตกแตง่อยา่ง

งดงามวิจิตรดว้ยไมแ้กะสลกัและภาพสลกัหินออ่น มุมดา้นในเป็นอลัคาซาร์ ผลงานของสถาปนิกระดบัสุดยอด                

ในสมยัศตวรรษท่ี 16 จากน้ันนําทา่นแวะถา่ยรูปบริเวณจุดชมวิวเพ่ือชมทิวทศัน์ของเมืองโทเลโด ซ่ึงเป็นทิวทศัน์ท่ี           

จิตรกรช่ือดงัของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco) ไดเ้คยจาํลองลงบนแผน่ภาพอยา่งสวยงาม 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  นําทา่นเดินทางสู ่เมืองคอรโ์ดบา (Cordoba) ครั้งหน่ึงเคยถูกครอบครอง

โดยชาวโรมนัและชาวมวัร์จากอาหรับ เมืองคอร์โดบาตัง้อยูริ่มฝั่งแมน้ํ่ากวัดลักีเบีย เป็นเมืองศูนยก์ลางของวฒันธรรม

มุสลิมในประเทศสเปน องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้มืองคอร์โดบาเป็นเมืองมรดกโลกของประเทศสเปน เมืองน้ีเป็น

เมืองในระบบกาหลิบที่ มีความเจริญรุ่งเรืองท่ีสุดของยุโรปในสมยัศตวรรษท่ี 10 มีการสรา้งมหาวิทยาลยัเนน้การเรียนรู้

ดา้นวรรณกรรม, วิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย ์

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นสูท่ี่พกั  ณ Ayre Cordoba Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้ มสัยิดเมซกีตา้-เมืองเซวิลญ่า-มหาวิหารแห่งเซวิลญ่า-หอคอยฆีรลัดา      (สเปน) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นชม  มสัยิดเมซกีตา้  ท่ีมีขนาดใหญโ่ตและออกแบบอยา่ง

วิจิตรดว้ยการใชเ้สาหินจาํนวนมากถึง 850 ตน้ ตอ่ยอดเสาดว้ย

โครงสรา้งคานโคง้แบบศิลปะโรมนั ผสมกบัลวดลายแบบมวัริช 

ประดบัดว้ยเคร่ืองกระเบ้ืองเคลือบ อิฐ และหินฉลุลาย ทัว่ท ัง้อาคาร 

ดา้นในสุดของมสัยิดจะสรา้งมีหรับ อนัเป็นเคร่ืองหมายแสดงทิศทาง

ของเมืองเมกกะ ตอ่มาเม่ือชาวคริสตเ์ขา้มายึดครองเมืองคอร์โดบา 

จึงไดมี้กา รสรา้งโบสถข้ึ์นบริเวณก่ึงกลางของมสัยิด และสรา้งหอ

ระฆงัสูง 93 เมตร ข้ึนในบริเวณสวนสม้และลานน้ําพุ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  นําทา่นเดินทางสู ่ เมืองเซวิลญ่า (Seville ) ซ่ึงตัง้อยูใ่นแควน้อนัดาลูเซีย 

เป็นเมืองท่ีมีมรดกทางวฒันธรรม เป็นเมืองท่ีเต็มไปดว้ยความเขียวขจี สวนสาธารณะและสวนดอกไมง้านเทศกาลท่ีจดั

ข้ึนในเมืองเซบีญา่ไดร้ับการกลา่วขานมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีชีวิตชีวามากท่ีสุดในแควน้อลัดาลูซีย เมืองน้ีเคย

อยูภ่ายใตก้ารปกครองของแขกมวัร์มานานกวา่ 800 ปี จึงไดร้ับอิทธิพลศิลปะแบบแขกมวัร์คอ่นขา้งมาก  นําทา่นชม  

มหาวิหารแห่งเซวิลญ่า (seville cathedral) วิหารแหง่เมืองเซบีญา มีขนาดใหญเ่ป็นอนัดบั  3 รองจากมหาวิหาร

เซนตปี์เตอร์ท่ีกรุงโรม และเซนตป์อลท่ีลอนดอน และใหญท่ี่สุดในสเปนส รา้งดว้ยศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแตง่ได ้

อยา่งงามวิจิตร สรา้งข้ึนแทนท่ีตัง้ของสุเหร่าเดิม โดยตอ้งการใหย่ิ้งใหญแ่บบไมมี่ใครเทียบเทียมได ้ในหอ้งเก็บทรัพย์



 

 

สมบติัลํา้คา่ มีท ัง้ภาพเขียน,เคร่ืองใชใ้นพิธีของศาสนาท่ีทาํมาจากทองคาํและเงินลว้นแตป่ระเมินคา่มิได ้อีกทัง้ยงัเป็ นท่ี

เก็บศพของโคลมับสัอีกดว้ย นําทา่นถา่ยรูป  หอคอยฆีรลัดา (giralda)หอคอยฆีรัลดา ตึกทรงรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้สูง 

93 เมตร (ไมแ่นะนําสาํหรับทา่นท่ีสุขภาพไมเ่อ้ืออาํนวย ) ติดกนักบัมหาวิหารเป็นลานสม้และน้ําพุ เพ่ือใชใ้นพิธีชาํระ

ร่างกายของอิสลาม ดา้นหนา้เป็นลานกวา้งมีปราสาทอลัคาซาร์ สถาปัตยกรรมท่ียงัคงมีคราบเงาความบรรเจิด และ

ความคิดสรา้งสรรคข์องชาวมวัร์ ในอดีตเคยเป็นพระราชวงัของกษตัริยส์เปนมากอ่น  

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นสูท่ี่พกั  ณ Alcora sevilla Hotel หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีหก เซวิลญ่า-เมืองลิสบอน-มหาวิหารเจอโร นิโม                             (สเปน-โปรตุเกส) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นเดินทางสู ่เมืองลิสบอน (Lisbon) เมืองหลวงของโปรตุเกส

ตัง้อยูริ่มฝั่งแมน้ํ่าเตจู ้ (Tejo) โดยผา่นเสน้ทางมอเตอร์เวยส์ายสาํคญัท่ีทา่นจะไดเ้พลิดเพลินกบัภาพชีวิตชนบท       

ชาวไร่ ชาวสวน และป่าคอร์ค (Cock) ตลอดการเดินทางทา่นจะไดใ้หภู้มิประเทศท่ีแตกตา่ง ทัง้ริมฝั่งมหาสมุทรและ      

ฝั่งแผน่ดินใหญ ่ลิสบอนเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 800 ปี และเคยประสบกบัเหตุการณ์แผน่ดินไหวใน

ศตวรรษท่ี 17 จึงทาํใหอ้าคารเกา่แกโ่บราณไดร้ับความเสียหายเป็นจาํนวนมาก ผูนํ้าคนสาํคญัของเมืองในสมยัน้ัน 

คือ มารคิ์ส เดอร ์ปองปาล   (Marquis de Pombal) ไดเ้ร่ิมบูรณะและจดัวางผงัเมืองลิสบอนใหมใ่หท้นัสมยั เกิด

การสรา้งถนนและอาคารสมยัใหมก่ลายเป็นเมืองลิสบอนท่ีสวยงามมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเองจนถึงปัจจุบนั                  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นเดินทางสู่ มหาวิหารเจอโร นิโม  ท่ีสรา้งข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแก ่วาส

โก ดากามา ซ่ึงไดเ้ดินเรือสูป่ระเทศอินเดียไดเ้ป็นผลสาํเร็จในปี ค.ศ. 1498 ซ่ึงมหาวิหารแหง่น้ีเป็นผลงานอนัเย่ียมยอด

ของงานสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ (Manueline ) ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส้ินถึง 70 ปี จึงแลว้เสร็จสมบูรณ์ และ

ไดร้ับการรับรองจากองคก์ารยูเนสโกข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก 

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ นําทา่นสูท่ี่พกั  ณ VIP Executive Art’s  Hotel หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีเจ็ด เมืองซินทรา-เคป ดา รอคค่า-เมืองลิสบอน-หอคอยเบเล็ง-สนามบิน                    (โปรตุเกส-ยูเออี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นเดินทางสู ่เมืองซินทรา (Sintra) อีกหน่ึงเมืองตากอากาศ

ยอดนิยมของนักทอ่งเที่ ยว เป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัท่ีสวยงามท่ีไดร้ับการรับรองจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก 

ความร่มร่ืนของเขตอุทยานเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจในวนัหยุดของชาวเมือง เป็นอีกเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีคอ่นขา้งมี

ความโดดเดน่ของแควน้แก รนดลิ์สบอน ประเทศโปรตุเกส  นําทา่นชม เคป ดา รอคค่า (Cabo da roca ) อนัเป็น

แหลมท่ีตัง้อยูป่ลายสุดทางทิศตะวนัตกของทวีป ยุโรป ถดัไปเป็นมหาสมุทรแอตแลนติก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นถา่ยรูปหอคอยเบเล็ง (Belem Tower ) เดิมสรา้งไวก้ลางน้ําเพ่ือ

เป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือ เป็นจุดเร่ิมตน้ของการเดินเรือออกไปสาํรวจ และคน้พบโลกของ วาสโก ดา

กามา และนักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกหน่ึงสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ท่ีสวยงาม จากน้ันนําทา่นบนัทึกภาพ

กบั อนุสาวรียดิ์สคฟัเวอร่ี สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1960 เพ่ือฉลองการครบ 500 ปี แหง่การส้ินพระชนมข์อง เจา้ชายเฮนร่ี 

เดอะเนวิเกเตอร์ สมควรแกเ่วลานําทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

21.15 น. ออกเดินทางสู่  เมืองดูไบ  ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์  โดยสายการบิน เอมิเรตส ์ เที่ ยวบินท่ี  EK 194 

(บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีแปด ดูไบ-กรงุเทพฯ                  (ยูเออี-ไทย) 

08.05 น. ถึง สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง   

11.45 น. เดินทางสู ่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินท่ี EK 370   

 (บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

21.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

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



 

 

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม  

ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

 

 

อตัราค่าบริการ   

 

 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ืองโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 

 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

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

เขา้พกัท่ีเมืองน้ันๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่วีซา่เชงเกน้ (สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมทุกกรณี) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการนําเที่ ยวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

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

 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นําเที่ ยวและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  (ไม่รวมค่า

ทิป) 

 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุตํ่ากวา่  

12 ปี(ไมมี่เตียง) 

 

พกัเดียว 

กนัยายน 

2561 
11-18 ก.ย. 61 49,900 47,900 10,000 

ตุลาคม 

2561 
9-16 ต.ค.61 49,900 47,900 10,000 



 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินกาํหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า ใน

โรงแรม 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยูโร / วนั  / คน) 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (2 ยูโร / วนั  / คน) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. สาํหรับการจอง กรณุาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มสาํเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  

2. ชาํระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั   

3. หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั ) เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง  ใหท้า่น

ติดตอ่เจา้หนา้ท่ี กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่

รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึน 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจาํทัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-29 วนั เก็บเงินมดัจาํทัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-24 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียก

เก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต  (วีซ่าไม่ผ่าน ) ทางบริษทัจะทาํการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง เชน่ คา่วีซา่

และคา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจาํตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   

หมายเหตุ 

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีท่ีสูญ หาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์  เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหา

การเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทั  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 



 

 

5. สาํหรับที่ น่ัง LONG LEG หรือท่ีน่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่ มีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินกาํหนด 

เชน่ ตอ้งสามารถส่ื อสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิด

เหตุฉุกเฉินและอาํนาจในการใหท่ี้น่ัง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่น้ัน 

6. โรงแรมท่ีพกัในยุโรปสว่นใหญไ่มมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  

(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  

 

        เอกสารเบ้ืองตน้ในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกน

ลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย (เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความ

ต่างกนัและอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถูกตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือ

ย่ืนวีซ่า) 

1. พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ํ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ใน

กลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรนําไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่  

2. รูปถา่ยสีขนาด 2 น้ิวจาํนวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่น้ันและควรมีอายุไมเ่กิน 6 เดือน)  

3. สาํเนาทะเบียนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน / หรือสาํเนาบตัรขา้ราชการ / สาํเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)  

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษทัท่ีทา่นทาํงานอยู่ ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น  โดยระบุตาํแหน่ง , อตัราเงินเดือนใน

ปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมทาํงานกบับริษทัน้ี และชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากน้ันจะกลบัมาทาํงาน

ตามปกติหลงัครบกาํหนด  

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือ

ใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษทัฯยอ้นหลงั 6 เดือน  

6. รายการเดินบญัยอ้นหลงั 6 เดือน(Statement) และ BANKGARUNTEE มีอายุ 15 วนั นับจากหนังสืออก

จากธนาคาร พรอ้มสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ประจาํหรือออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั ) ควรเลือก

เลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจาํนวนไมต่ ํ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะ

ครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้น เม่ือกลบัสูภู่มิลาํเนา **สถานฑตู

ไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั** 

7. ในกรณีเป็น Sponser ใหก้นัในครอบครวัหรือญาติกนั 

-  ผูท่ี้รบัรองค่าใช่จ่ายให ้ตอ้งใช ้BANKGARUNTEE รับรองผูร้่วมเดินทาง หรือ ผูท่ี้ใหอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้ 

(บุคคลท่ีสามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พ่ีนอ้ง ท่ีสามารถสืบ  ความสมัพนัธไ์ด ้หรือ สามีภรรยา เทา่น้ัน) 

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

8. กรณีท่ีบริษทัของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 

แลว้ ทางบริษทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาทาํงานของ

ทา่น โดยระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย  

9. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษ าเป็นภาษาองักฤษ  (ตวัจริง ) 

เทา่น้ัน  

10. กรณีท่ีเด็กอายุตํ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งทาํจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา , 

มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจาํนงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกทา่นหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การ

อาํเภอหรือเขต โดยมีนายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  

11. รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ,นามสกุล,วนัเดือนปีเกิด,ญาติพ่ีนอ้ง,สถานท่ีเกิด และจาํนวนบุตรของผูเ้ดินทาง  



 

 

12. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศใ นกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนคาํรอ้งใหมก็่ตอ้ง

ชาํระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ

ทา่นไปสมัภาษณ์ตามนั ดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษทัฯ จะสง่เจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวกและ

ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

13. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต เพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของ

สถานฑูตฯเร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทั  

14. เพ่ิมเติม  ในกรณีท่ีมีการรบัรองค่าใชจ่้ายในการเดินทางใหผู้อ่ื้นโดยไม่ใช่ตนเอง จะตอ้งขอ 

BANKGARUNTEE ท่ี ออกเป็นสปอรน์เซอร ์ใหก้บัผูท่ี้ถูกรบัรองค่าใชจ่้ายให ้พรอ้มกบั Statement ยอ้นหลงั 

6 เดือนย่ืนคู่กนั พรอ้มกบัผูท่ี้ถูกรบัรองค่าใชจ่้ายก็ตอ้งแสดงสถานะการเงินของตวัเองเช่นกนั  

15. .การย่ืนวีซา่น้ัน ผูเ้ดินทางตอ้งชาํระยอดมดัจาํทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่น้ัน ถึงสามารถดาํเนินการขัน้ตอนการ

ย่ืนวีซา่ได ้

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้  

และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้ 

มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลน้ีใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต 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 นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

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

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



 

 

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 : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆทั้งสิ้ น    

ทั้งนี้ บริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 
 

 
 

 
 

 

 

  


