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ก ำหนดกำรเดินทำง               รำคำรวมวีซ่ำเรียบร้อยแล้ว 

วันแรกของกำรเดินทำง สนำมบินสุวรรณภูมิ  

23.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 9 เคาน์เตอร์ สายการบินเอมิเรตส์ 

(EK) 

 

วันที่สองของกำรเดินทำง    สนำมบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - ปอร์โต 

03.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองปอร์โต (PORTO) ประเทศโปรตุเกส โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK377/EK197   

  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ : 0715-0920 น.*.*.*. 

13.10 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึง เมืองปอร์โต (PORTO) ประเทศโปรตุเกส เป็นอีกหนึ่งเมืองที่สวยและคุ้มค่าแก่การมาเมืองท่า
โปรตุเกสที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ และเก่าแก่ตั้งแต่โรมัน เมืองปอร์โต้
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ.1996 กลายเป็นอีก
หนึ่งเมืองที่มีพ้ืนที่ริมน้้าอันมีเสน่ห์...หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ….. 
น้าท่าน ชมย่านเขตท่าเรือเก่าที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองมากในอดีต ปัจจุบัน ได้รับ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ชมย่านจัตุรัสใจกลางเมือง และที่ว่าการเมืองโบสถ์

เก่าแก่ประจ้าเมือง ปราสาท และอาคารบ้านเรือน น้าท่านชม มหาวิหารแห่งเมืองพอร์โต (PORTO 
CATHEDRAL) สร้างในศตวรรษที่ 12 ซึ่งล้อมรอบด้วยชุมชนที่เก่าแก่ริมฝั่งแม่น้้า น้าท่าน สัมผัสบรรยากาศการ
เดินชมวิวทิวทัศน์บริเวณแม่น้้าดูโร่ (DOURO) 
ผ่านชมสะพานข้ามแม่น้้า PONTE DE D.LUIS I สะพาน
เหล็ก 2 ชั้นที่มีชื่อเสียง สร้างและออกแบบโดย กุสตาฟ 
ไอ  เฟล ก่อนที่จะสร้างหอไอเฟลขึ้นในกรุงปารีส  
...อิสระให้ท่านช้อปปิ้งกันบริเวณย่าน LIBERTY 
SQUARE ศูนย์กลางการช้อปปิ้งของเมืองที่รวบรวมไป
ด้วยร้านค้า ชั้นน้าต่างๆ และร้านขายของที่ระลึก ให้ท่านได้จับจ่ายซื้อของฝากของที่ระลึกกันอย่างจุใจ ช้อปปิ้ง
กันต่อที่ถนนคนเดิน SANTA CATARINA .... 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 



 

 
 

 
ที่พัก  PORTO HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

วันที่สำมของกำรเดินทำง    ปอร์โต - โคอิมบรำ - เคปเดอรอก้ำ - ลิสบอน  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ เมืองโคอิมบรา (COIMBRA) (128 กม.) เชื่อกนัว่าเป็นเมืองที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวโรมัน 
เพราะอยู่ในระยะสูงยากต่อการโจมตีของศัตรู จะเห็นหลักฐานได้จากอ่างอาบน้้าแบบโรมัน ท่อน้้า 
(AQUEDUCT) หินแกะสลัก และสิ่งของ แบบโรมันอ่ืนๆ ที่นักโบราณคดีได้ค้นพบ เมืองโคอิมบราได้เจริญและ
พัฒนาภายใต้การปกครองของชาวมัวร์ แต่ชาวคริสต์ก็ได้มาขับไล่พวกแขกออกไปในศตวรรษที่ 12 และ
ได้รับเเลือกให้เป็นเมืองหลวงของปอร์ตุเกสในปี 1145 แต่อีกหนึ่งร้อยปีต่อมาพระเจ้า AFONSO III ทรงตัดสิน
พระทัยสถาปนาลิสบอนให้เป็นเมืองหลวงแทนจวบจนปัจจุบัน โคอิมบราถือเป็นเมืองใหญ่อันดับสาม รองลงมา
จากลิสบอน และพอร์โต ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเมืองทั้งสองบนฝั่งแม่น้้ามอนเดโก Rio Mondego เดินทางถึง เมือง
โคอิมบรา  
น้าท่าน ชมเมืองโคอิมบรา ผ่านชมสถานที่ส้าคัญของเมือง ศาลาว่าการ อาคาร บ้านเรือน โบสถ์สไตล์บาร็อค 
หอนาฬิกา หอสมุดที่เก่าแก่ที่สุดของโปรตุเกส มหาวิทยาลัยโคอิมบรา มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ
โปรตุเกส สร้างโดยพระเจ้าจอห์นที่ 3 ซึ่งท่านเป็นผู้ที่สนับสนุนด้านการศึกษาในปอร์ตุเกส น้าท่านเดินชม ย่าน
เมืองเก่าของโคอิมบรา ซึ่งมีตึกเก่าๆที่ยังคงได้รับการดูแลจากทางการเป็นอย่างดี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ระหว่างทาง เพ่ือเดินทางสู่ เคปเดอรอก้า ซึ่งเป็น จุดตะวันตกสุดของทวีปยุโรป เป็นที่ที่ มีแผ่นดินเป็นที่สุดท้าย  

ก่อนเป็นมหาสมุทรแอตแลนติค…จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ กรุงลิสบอน (LISBON) (203  กม.)เมืองหลวงของ

ประเทศโปรตุเกส ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตอนใต้ บนคาบสมุทรไอบีเรีย เมืองแห่ง

ประวัติศาสตร์การค้นพบอันยิ่งใหญ่ ถึงขนาดมีโคลงกล่าวไว้ว่า “ลิสบอนคือเจ้าหญิง

แห่งโลกา ที่แม้แต่มหาสมุทรยังโค้งค้านับให้” นั่นเพราะลิสบอนถือเป็นขอบสุดทาง

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป และเป็นเมืองท่าส้าคัญที่ทอดลงสู่ปากอ่าวแม่

น้้าตากุส (TAGUS) จนได้รับสมญานามว่าทะเลสีทอง เพราะเมื่อมองจากจุดนี้ลงไป

จะเห็นแสงสีทองของพระอาทิตย์อัสดงประกายวับวาวเหนืออ่าว 

น้าท่าน ชม (ภายนอก)วิหารเจอโรนิโม (JERONIMOS MONASTERY) 
ที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นที่ฝังศพและเป็นเกียรติแก่วาสโก ดากามา ที่ได้
เดินทางสู่อินเดียเป็นผลส้าเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอันเยี่ยม 



 

 
 

 
ยอดของสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่า มานูเอลไลน์ (MANUELINE) ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 70 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์
และได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกว่าเป็นมรดกโลก …. 
น้าท่าน ถ่ายภาพกับหอคอยเบเลม (BELEM TOWER) เดิมสร้างไว้กลางน้้า เพ่ือเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการ
เดินเรือเข้าออก และเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือออกไปส้ารวจและค้นพบโลกของวาสโก ดากามาและนัก
เดินเรือชาวโปรตุเกส .... 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก LISBON HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

วันที่สี่ของกำรเดินทำง     ลิสบอน - ซินทร้ำ - บำดำจอซ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ เมืองซินตร้า (SINTRA) (30 กม.) เมืองพักตากอากาศยอดนิยม
ของนักท่องเที่ยว ...น้าท่าน  ชม (ภายนอก) พีน่า พาเลซ (PENA NATIONAL PALACE) 
พระราชวังที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือเมืองซินตร้าโดยพระราชวังแห่งนี้ถือว่าเป็น หนึ่ง
ใน เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของประเทศโปรตุเกส ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ได้กลายเป็นหนึ่งใน
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้เข้าชมมากท่ีสุดในโปรตุเกส โดยในอดีตพระราชวังถูกใช้เป็นที่
ประทับของกษัตริย์โปรตุเกสมาตั้งแต่คริสต์ ศตวรรษท่ี 14 ภายในถูกตกแต่งประดับ

ประดาอย่างวิจิตรงดงามโดยเฉพาะพ้ืนกระเบื้องที่ว่ากันว่าสวยงามที่สุดในโปรตุเกส ส่วนใกล้ๆกับพระราชวังจะ
เป็น พีน่าพาร์ค (Pena Park) สวนป่าขนาดใหญ่ ที่มีการจัดแต่งด้วยต้นไม้หลากหลายชนิด ..... 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น้าท่านเดินทางสู่ เมืองบาดาจอซ (BADAJOZ) (247  กม.) เมืองชายแดนทางตะวันตกของสเปน 
ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ  ภัตตาคาร 

ที่พัก    CENTER หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้ำของกำรเดินทำง     บำดำจอซ - โทเลโด - มำดริด  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด (TOLEDO) (363 กม.) เมืองประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความหมายว่า เมือง

ป้อมน้อย ในอดีตเป็นเมืองหลวงเก่าของสเปน และเคยถูกชาวโรมันเข้ายึดครองเมืองเมื่อ 2,200 ปีมาแล้ว  



 

 
 

 

ปัจจุบันอารยธรรมของชนต่างชาติครั้งก่อนยังคงฝังแน่นคละกันอยู่ในชีวิตประจ้าวันของชาวเมืองลักษณะผัง

เมืองโทเลโด เป็นเอกลักษณ์ที่น่าชื่นชมที่สุดของการจัดสร้างเมืองโบราณอันสมบูรณ์แบบตัวเมืองรายล้อมด้วย

เนินเขามากมายประดุจก้าแพงธรรมชาติด้วยหุบผา 3 แห่งโดยมีแม่น้้าทาโคเป็นเส้นทางคมนาคม นอกจากนี้ยัง

เป็นใจกลางของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ปัจจุบันได้รับรองจากยูเนสโกประกาศให้เมืองโทเลโดเป็นเมือง

มรดกโลก  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร *.*.*. เมนูขาวผัดสเปน *.*.*. 

บ่าย  น้าท่านชมเมืองโทเลโด ซึ่งเป็นนครที่คงความงดงามและความเป็นมาในฐานะเมืองเก่าอันเปรียบเป็นอนุสรณ์

แห่ง ประวัติศาสตร์นั้นยังคงได้รับการยอมรับและบันทึกเอาไว้โดยองค์การสหประชาชาติว่าเป็นเมืองมรดกโลก 

จากนั้น น้าท่านชมภายนอกมหาวิหารแห่งโทเลโด มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในสเปนเริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1227 

อันเป็นสมัยที่ศิลปะแบบโกธิค ก้าลังแพร่หลายอยู่ในยุโรปและเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อปีค.ศ. 1493 ถือเป็นมหา

วิหารสไตส์โกธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งและเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนาคริสต์ในประเทศสเปนอีกด้วย ...น้าท่าน

เดินลัดเลาะตามตึกรามบ้านช่องเก่าแก่สมัยโรมันท่านจะประทับใจกับความงดงามและความเก่าแก่ของโทเลโด

ซึ่งเหมือนกับพิพิธภัณฑ์ทั้งเมือง  

 จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ กรุงมาดริด (MADRID) (73 กม.) เมืองหลวงของประเทศสเปน ตั้งอยู่ใจกลางแหลมไอ

บีเรียน มหานครอันทันสมัยล้้ายุคที่ซ่ึงกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาไว้ที่นี่ และ

ประกาศให้มาดริดขึ้นเป็นเมืองหลวงใหม่ของพระองค์ จากนั้นระหว่างปี ค.ศ. 1601-1607 เมื่อพระเจ้าฟิลลิปส์

ที่ 3 ได้ย้ายไปอยู่ที่วัลลาโดลิด (VALLADOLID) มาดริดก็ได้ความเป็นเมืองหลวงสืบมาจนถึงบัดนี้... 

จากนั้นน้าท่านสู่ พลาซ่ามายอร์ (PLAZA MAYOR) จัตุรัสหลวงศูนย์กลางเมืองเก่าแก่ ย่านถนนคนเดินที่ราย

ล้อมด้วยร้านค้ามากมาย ....อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง สินค้านานาชนิด อาทิ 

กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ฯลฯ ....  

น้าท่าน ชมสัญลักษณ์ท่ีส้าคัญของกรุงมาดริด ชมรูปปั้นหมีเกาะต้นเชอรี่

สัญลักษณ์ของกรุงมาดริด บริเวณใกล้ๆ กันเป็น

จุดศูนย์กลางของเมือง คือ ปัวร์ต้า เดล โซล 

(PUERTA DEL SOL) หรือจุดกึ่งกลางเมือง

กิโลเมตรที่ศูนย์ซึ่งเชื่อกันว่า หากตั้งจิตอธิษฐานในระหว่างที่เหยียบบนจุดกลางเมือง

นี้จะสมปรารถนาในสิ่งที่หวังไว้ทุกอย่าง 



 

 
 

 

ผ่านชมอนุสาวรีย์น้้าพุไซเบเลส (THE CIBELES FOUNTAIN) ตั้งอยู่ทีจ่ัตุรัสรัสซิเบเลส (PLAZA DE CIBELES) 

ซึ่งเป็นวงเวียนส้าคัญและสวยที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงมาดริด โดยบริเวณนี้ มีอาคารสวยงามและส้าคัญ ประจ้าอยู่

ทั้ง 4 มุมได้แก่ ธนาคารแห่งชาติสเปน, กองบัญชาการทหารบกที่ท้าการใหญ่ไปรษณีย์ ประตูชัยอาคาล่า และ

ศูนย์วัฒนธรรมทวีปอเมริกาโดย ประตูชัยอาคาล่า มาดริด (SPLENDID PUERTA DE ALCALA) สร้างข้ึนในปี 

1599 ประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้น เพื่อถวายแด่พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ตั้งตระหง่านทางตะวันออกของใจกลางเมือง…

ได้เวลาอันสมควร 

ค่้า *.*.*. อิสระอาหารค่้า ตามอัธยาศัย *.*.*.  

น้าท่าน ชมระบ้าฟลามิงโก้อันลือชื่อ ด้วยจังหวะกระทืบเท้ามัน ๆ ในสไตล์ของสเปน ศิลปะที่มีรูปแบบซับซ้อน

ทั้งเพลงดนตรี และการเต้นร้าซึ่งเป็นศิลปะประจ้าชาติและสร้างชื่อของชาวสเปน 

ที่พัก AXOR FERIA หรือเทียบเท่า 

 

วันที่หกของกำรเดินทำง      มำดริด  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นน้าท่านชมภายนอกพระราชวังหลวง (PALACIO 

REAL) ตั้งอยู่บนเนินเขาบริเวณริมฝั่งแม่น้้าแมนซานาเรส 

ทีม่ีความงดงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังอ่ืนในทวีป

ยุโรป เนื่องจากแนวความคิดเปรียบเทียบความใหญ่โตของ

พระราชวังแวร์ซายส์และความสวยงามของพระราชวังลูฟว์

ในฝรั่งเศส พระราชวังหลวงแห่งนี้จึงถูกสร้างด้วยหินทั้งหลัง ในปี ค.ศ. 1738 ในสไตล์ บาร็อค โดยการ

ผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากมายถึง 2,830 ห้อง ซึ่ง

นอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็นที่เก็บภาพเขียนชิ้นส้าคัญ ที่วาดโดยศิลปินในยุคนั้น รวมทั้ง

สิ่งของมีค่าต่างๆ อาทิ พัดโบราณ นาฬิกา หนังสือ เครื่องใช้อาวุธ ฯลฯ 

เที่ยง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*. 

 



 

 
 

 

บ่าย จากนั้นน้าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาราโกซ่า (ZARAGOZA) (314 กม.) ซึ่งเป็นเมืองหลักของแคว้นและของ 

(อดีต) ราชอาณาจักรอารากอน ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสเปน ริมแม่น้้าเอโบร และแคว

สาขาอวยร์บาและกาเยโกในหุบเขาตอนกลางของแคว้น ซึ่งมีภูมิทัศน์ท่ีหลากหลายทั้งทะเลทราย (โลสโมเนโก

รส) ป่าหนาทึบทุ่งหญ้า ไปจนถึงทิวเขา ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติหลากหลายและงดงามแปลก

ตา 

ค่้า *.*.*. อิสระอาหารค่้า ตามอัธยาศัย *.*.*.  

ที่พัก AXOR FERIA หรือเทียบเท่า 

 

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง      มำดริด - ซำรำโกซ่ำ - บำเซโลน่ำ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น้าท่าน ถ่ายภาพ (ภายนอก) กับมหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์ (BASILICA OF OUR LADY OF THE 

PILLAR) หรือที่รู้จักในนาม ซานตา มาเรีย เดอร์ฟิลลาร์ ตามต้านานสมัยแรกเริ่มของพระ ศาสนจักรกล่าวไว้ว่า 

นักบุญยากอบองค์ใหญ่อัครสาวก (ST. APOSTLE JAMES THE GREATER)    เป็นผู้นิพนธ์พระวรสารที่ซีซาเรา

กุสต้า (CAESARAUGUSTA) เป็นชื่อเดิมของเมืองซาราโกซ่า งานเผยแพร่ธรรมของท่านไม่ได้เกิดผลมากมายนัก 

จนกระท่ังท่านเห็นพระนางมารีมาปรากฏเพื่อชักชวนท่านไปยังกรุงเยลูซาเลม ในนิมิตนั้นพระนางปรากฏอยู่บน

เสาที่ถูกแบกมาโดย หมู่เทพนิกร และเชื่อกนัว่าเป็นเสาศักดิ์สิทธิ์ต้นเดียวกับท่ีเป็นที่เคารพนับถือกันใน ซาราโก

ซ่ามีรายงานว่า คริสต์ศาสนิกชนนิยมมากราบไหว้ขอพรจากพระแม่มารีให้หายจากอาการเจ็บป่วยเป็นจ้านวน

มาก 

เที่ยง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.   

บ่าย น้าท่านเดินทางสู่ เมืองบาเซโลน่า (BARCELONA) (312 กม.) ประเทศสเปน เมืองใหญ่อันดับสองของสเปน 
และเป็น เมืองส้าคัญที่สุดของแคว้นคาตาลุนญ่า เมืองนี้เป็นที่รู้จักเพราะสถาปนิกสมัยใหม่อย่างอันโตนี่ เกาดี้ 
รวมถึงศิลปินระดับโลกคนอ่ืนๆ อาทิ ปาโบล ปิกาสโซ่ฆวน มิโร และมอนท์เซร์ร่าท์ กาบาเย่ การได้รับ เป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกเม่ือปี 1992 ท้าให้โฉมหน้าของเมืองนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก ...หลังผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 
 

 

ที่พัก EUROSTARS ZARAGOZA หรือเทียบเท่า 

 

วันที่แปดของกำรเดินทำง      บำเซโลน่ำ - ดูไบ - ประเทศไทย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารค่้า ตามอัธยาศัย *.*.*. 

น้าท่าน ชมเมืองบาเซโลน่า ซึ่งตั้งอยู่บนหาดโคสตาบราวา ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ถ่ายรูปด้านหน้าของ
โบสถ์อันศักดิ์สิทธิ์ ซากราดาแฟมิเลีย (SAGRADA FAMILIA) มีชื่อเต็มๆ ว่า Temple Expiatori de la 
Sagrada Família เป็นโบสถ์ประจ้าเมืองซึ่งได้รับการเรียกขานว่า Church of Holy Family ซึ่งสร้างโดย
สถาปนิกที่มชีื่อเสียงก้องโลก ANTONIO GAUDI ผลงานการออกแบบชิ้นสุดท้ายและก่อสร้างอันยาวนานที่สุด 
ด้วยรูปแบบศิลปะแบบนีโอโกธิค ด้วยแนวความคิดการคืนกลับสู่ธรรมชาติ ตัวอาคารน้าเอารูปทรงและพ้ืนผิว
ต่างๆจากในธรรมชาติมาใช้ โดยความสูงถึง 150 เมตร ตัวอาคารบรรจงประดับด้วยหินโมเสคประดับด้วยปฎิมา
กรรมแกะสลักจากหินหลายพันชิ้นจากศิลปินสเปน ปัจจุบันการก่อสร้างโบสถ์แห่งนี้ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์คาดว่า
จะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2026 
น้าท่านเดินทางสู่ เอาเลตท์ (LA ROCA VILLAGE) อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซ้ือ

สินค้าและเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นน้า

ซึ่งมี SHOP  ….จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงบาเซโลน่า เพ่ือเดินทางกลับสู ประเทศไทย 

22.05 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK188 /EK372 

 

วันท่ีเก้ำของกำรเดินทำง    ดูไบ - กรุงเทพ ฯ 

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ 07.35-0930  น. *.*.*. 

18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ…. 

 

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



 

 
 

 

อัตรำค่ำใช้จ่ำย   

อัตรำค่ำใช้จ่ำย ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ พักเดี่ยว จ่ำยเพิ่ม 

11-19 เม.ย. 2563 

10-18 เม.ย. 
58,888.- 14,500.- 

** ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ หำกทำงสำยกำรบินมีกำร ขึ้นรำคำของภำษีน้ ำมัน 
 
อัตรำนี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ 
จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นส้าหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน้าเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าหัวหน้าทัวร์น้าเที่ยวตามรายการ 
5. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ 
เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงาน
เทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็นผลท้าให้ต้องการเปลี่ยนย้ายเมือง หรือเพ่ิมค่าทัวร์ในกรณีพักท่ีเมืองเดิม โดย
บริษัทจะค้านึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ) 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท้าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple 
Room) อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจ้าเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจาก
โรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกห้องพัก 
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่้า  
** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบน้้า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)  
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  



 

 
 

 
ค่ารักษาพยาบาลส้าหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น) 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้ **  
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 
1.5 ล้านบาท]เท่านั้น 
7. ค่าวีซ่าเช็งเก้น (หากสถานทูตได้ก้าหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามก้าหนดได้ กรณีถ้ามีค่าใช้จ่าย

เกิดข้ึนท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น) 
 
อัตรำนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจัดท้าหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกส้าหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้้าหนักเกิน 
จากทางสายการบินก้าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ้าตัว , ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  
3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบก้ากับภาษ ี
4. ค่าอาหารที่ไม่ระบุในรายการ 
5. ค่าธรรมเนียมน้้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 
ค่าบริการพิเศษต่างๆ 
7. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  
8. ค่าทิปท่านละ 60.- ยูโร 

 

**กรุณำอ่ำนเงื่อนไขและหมำยเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพรำะรำยกำรทัวร์ที่ท่ำนได้รับถือเป็นสัญญำ 

กำรเดินทำงระหว่ำงบริษัทและลูกค้ำ** 

เงื่อนไขกำรจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช้าระเงินมัดจ้า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป  



 

 
 

 

เงื่อนไขกำรช ำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดย

เหตุจ้าเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

เงื่อนไขกำรส ำรองที่นั่ง  
***ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท ำกำรในวันอำทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์กำรย้ำยเมืองท่ีเข้ำพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีกำรจัด

งำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพักเมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม*** 

กรณียกเลิกกำรเดินทำง 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่านละ 3,000 บาท 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจ้านวนตามราคา
ทัวร์ (หมายเหตุ – ผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามท่ีทางบริษัทระบุข้อความ
บางอย่างในนั้นด้วย เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบิน
และบริษัทต่างประเทศ)) 

- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช้าระค่าทัวร์หรือมัดจ้ามาแล้วทางบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณี
ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ้านวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

- กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไข
สายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและ
บริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ้าตั๋ว หรือค่าตั๋ว
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีท่ีท่านยื่นวีซ่าแล้ว  

หมำยเหตุ  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ

ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้

เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทาง

ราชการ (เล่มสีน้้าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 



 

 
 

 

- กรณีท่ีคณะไม่ครบจ้านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

- เมื่อท่านท้าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีที่

ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอ

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ

อากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค้านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้

ร่วมเดินทางเป็นส้าคัญ…. 

- หลังจากท่ีมีการจองทัวร์และได้ช้าระค่ามัดจ้าทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการช้าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือช้าระ

โดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 

- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก้าหนด เช่น ต้อง
เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ 
(น้้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอ้านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทาง
เจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

- กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

- กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท้ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผู้ใหญ่ )  
และ/หรือ ผู้ร่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า 
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

- กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้
ช้าระเงินมัดจ้าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช้าระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือช้าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 



 

 
 

 

- การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า 
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช้าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค้าร้องใหม่ก็ต้องช้าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

- หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ 
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ้านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูต
ขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

- ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ้านวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 

- เมื่อท่านท้าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ใน 
กรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ
อากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค้านึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัย
ของผู้ร่วมเดินทางเป็นส้าคัญ  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจ 
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงร้าคาญรบกวนผู้อ่ืน เอาแต่ใจตนเอง หรือถือ
ว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อ่ืนชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี 
ใบรับรองแพทย์) 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่้ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อน 
จองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 

- ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค้ายืนยันว่าทัวร์นั้นๆ  

- ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายนั้นได้ 

- ใน 1 วัน คนขับรถจะท้างานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และช้าระมัดจ้าแล้ว
หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 
 
 



 

 
 

 

- หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ้าตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ้าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส้าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน้าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช้านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุ

รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  

ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอ้านาจท้าการแทน

ประจ้าประเทศไทย (โดยไม่จ้าต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมาย

รวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตาม

เงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ 

ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบ

ด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมี สิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืน

ค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ้าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค้านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้

มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส้าคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น้าพาการเดินทางในครั้งนี้” 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (สเปน)  

ใช้เวลาท้าการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันท้าการ ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า Interchange ชั้น22 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส้าเนา 1 ชุด 

ในวันยื่นวีซ่า หนังสือเดินทางต้องน้าส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้ 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส้าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่
น้อยกว่า6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับและหนังสือเดินทางจะต้องไม่ช้ารุด 



 

 
 

 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จ้านวน 3 ใบ (พ้ืนหลัง
ขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่
เลอะหมึก) 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  

**ส้าเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกค้าท้ารายการเดินบัญชี 
ยอดเงินในบัญชีขั้นต่ ำ 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า และ
หากบัญชีกระโดดเดือนต้องขอเป็น Statement เท่านั้น) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม้น และชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษต้องตรงตาม
หน้าพาสปอร์ต (ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่น) (ใช้ทั้ง 2 อย่ำง ขำดอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งไม่ได้) 
3.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พ่ีน้อง ที่มีสายเลือดเดียวกัน 
หรือ สามีภรรยา เท่านั้น) 
3.2.1. ต้องท้าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็นภาอังกฤษเท่านั้น 
3.2.2. ถ่ายส้าเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ออกให้ และผู้ที่ถูกรับรองค่าใช้จ่ายให้ เช่น ส้าเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียน
บ้าน 
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจ้า และบัญชียอดติดลบ** 
4. หลักฐานการท้างาน  
- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ 
ส้าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการท้างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นต้น 
- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการท้างาน จากบริษัทฯ ระบุต้าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท้างาน  
**(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค้าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน
ชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่ก้าลังศึกษาอยู่  
**(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค้าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน
ชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
5. เอกสารส่วนตัว 

- ส้าเนาทะเบียนบ้าน  



 

 
 

 

- บัตรประชาชน 

- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 20 ปีและในกรณีออกค่าใช่จ่ายให้พ่อ แม่ หรือ พ่อ แม่ ออกค่าใช้จ่ายให้) กรุณาแปลเป็น

ภาษาอังกฤษ 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ้าเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุ

ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบส้าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ้าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส้าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ

กับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ้าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส้าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและ

มารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส้าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ้านาจปกครอง

บุตรแต่เพียงผู้เดียว 

- กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 20 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย 

ทั้งสองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่านั้น) 

7. ท่านไม่จ้าเป็นต้องเซ็น รับรองส้าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค้าร้องขอวีซ่าเท่านั้น 

 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 



 

 
 

ในกำรจองทัวร์ ต้องจองพร้อมหน้ำพำสปอร์ต + มัดจ ำ 

ทำงบริษัทจะถือว่ำกำรจองทัวร์โดยสมบูรณ์ 

รำยละเอียด ประวัติส่วนตัวของแต่ละท่ำนที่ต้องกรอกให้ครบทั้งหมดทุกช่องตำมควำมเป็นจริง 

(ส ำคัญมำกมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำ) 

 

ชื่อ – นำมสกุล (ภำษำอังกฤษ ตำมหน้ำพำสปอร์ต) / วันเดือนปีเกิด / เลขที่บัตรประชำชน 

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

 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ(จ ำเป็นมำก ในกรณีที่ทำงสถำนทูตต้องกำรติดต่อในกรณีเร่งด่วน) 

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

พำสปอร์ตเล่มเก่า เลขที่ / วันที่ออก / วันที่หมดอำยุ 

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

ที่อยู่ปัจจุบัน / อำศัยมำนำนกี่ปี /  เบอร์บ้ำน / เบอร์มือถือ /สถำนที่เกิด(จังหวัดที่เกิด) 

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

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

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

ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน /  เบอร์บ้ำน  

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

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

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

อำชีพปัจจุบัน / ชื่อและท่ีอยู่บริษัท / ต ำแหน่ง / เบอร์โทรศัพท์ท่ีท ำงำน / วันเริ่มงำน /  

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

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



 

 
 

 

*กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี ชื่อ บิดำนำมสกุล(ภำษำอังกฤษ ตำมหน้ำพำสปอร์ต) / วันเดือนปีเกิด / สัญชำติ  / สถำนที่เกิด 

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

*กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี ชื่อ มำรดำนำมสกุล(ภำษำอังกฤษ ตำมหน้ำพำสปอร์ต) / วันเดือนปีเกิด / สัญชำติ  / สถำนที่

เกิด 

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

 

 


