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เดนิทาง มกราคม – มนีาคม 2563 

โบสถซ์ากราดา แฟมเิลยี |  LA ROCA VILLAGE OUTLET | รางสง่น ้าโรมนั  

พระราชวังหลวง | ชมโชว ์ระบ า  ฟลามงิโก ้| ลสิบอน 

 

 

 

 

 

 

 

HILIGHTS OF SPAIN & PORTUGAL 

สเปน – โปรตเุกส 10 วนั 7 คนื 

ราคาแนะน าเพยีง 56,900.- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ   

22.00 น. 

 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ

เอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

วนัที ่2 
กรงุเทพฯ - ดไูบ – บารเ์ซโลนา่ –  เขา้ชมโบสถซ์ากราดา แฟมเิลยี –  

เขา้ชมปารค์ กเูอล 

01.05 น. ออกเดนิทางสูบ่ารเ์ซโลน่า โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 385 

05.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ รอเปลีย่นเครือ่ง 

08.15 น. ออกเดนิทางตอ่สูบ่ารเ์ซโลน่า ประเทศสเปน โดยเทีย่วบนิ EK 185 

12.50 น. 

 

ถงึสนามบนิสนามบนิเอล ปรตั (BCN) เมอืงบารเ์ซโลนา่ ประเทศสเปน (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศ

ไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลีย่นเป็น 5 ชั่วโมงในวันที ่08 มนีาคม 2563) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากร ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

จากนัน้เดนิทางสู่เมอืงบารเ์ซโลน่า (Barcelona) นครใหญ่แห่งคาตาลันยา และเมอืงส าคัญอันดับ 2 

ของสเปน น าท่านเขา้ชมภายในโบสถซ์ากราดา แฟมเิลยี (La Sagrada Familia)  โบสถศ์ักดิส์ทิธิ์

สัญลักษณ์ของเมอืง โดยฝีมอืการออกแบบของ อันตอนี เกาด  ีสถาปนิกชาวคาตาลัน เป็นผลงานที่

เรยีกว่า โมเดริน์นิสโม เป็นงานศลิปะเฉพาะถิน่และเป็นอารต์นูโวที่มเีอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเริม่

สรา้งตัง้แตปี่ 1882 แมก้ระทัง้จนถงึปัจจบุนัก็ยงัสรา้งไมแ่ลว้เสร๊จ ถงึกระนัน้องคก์ารยเูนสโก ้ก็ไดจ้ัดใหเ้ป็น

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนัที ่1. กรงุเทพฯ 

วนัที ่2. กรงุเทพฯ - ดไูบ – บารเ์ซโลน่า –  เขา้ชมโบสถซ์ากราดา แฟมเิลยี – เขา้ชมปารค์ กเูอล 

วนัที ่3. เนนิเขา Montjuïc – La Roca Village Outlet – ซาราโกซา่ 

วนัที ่4. ซาราโกซา่ – เซอรโ์กเบยี – ชมรางสง่น ้าโรมัน - มาดรดิ 

วนัที ่5. พระราชวงัหลวง – พลาซา่มายอร ์– โชวร์ะบ าฟลามนิโก ้

วนัที ่6. มาดรดิ – โทเลโด – กอรโ์ดบา 

วนัที ่7. กอรโ์ดบา – เซบยีา่ – ฟารู 

วนัที ่8. ฟาร ู– ลากอส – ลสิบอน 

วนัที ่9. ลสิบอน – แหลมโรคา่ – ซนิทรา – ลสิบอน – เขา้ชมมหาวหิารเจอโร นโิม - สนามบนิ 

วนัที ่10. กรงุเทพ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B5_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A7


 

 

 

มรดกโลก โดยมหาวหิารมลีักษณะสถาปัตยกรรมโดดเดน่แปลกตาไมเ่หมอืนทีใ่ดในโลก  

น าทา่นเขา้ชมปารค์ กเูอล (Parque Guell) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีโ่ชวผ์ลงานอันโดดเด่นทางดา้น

สถาปัตยกรรมของอันตอนี เกาด ีสิง่ปลูกสรา้งต่าง ๆ ทีถู่กลอ้มรอบดว้ยความร่มรืน่ของตน้ไม ้ดว้ยรูปแบบ

ของสถาปัตยกรรมงานกระเบื้องที่เนน้รูปทรงธรรมชาตใินสีสันที่ตัดกัน ดูโดดเด่น แปลกตา และเป็น

เอกลักษณ์อยา่งมาก ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั FRONTAIR CONGRESS  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3 เนนิเขา Montjuïc – La Roca Village Outlet – ซาราโกซา่ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านขึน้สูจุ่ดชมววิของเมอืงที ่เนนิเขา Montjuïc เป็นเนนิเขาในบารเ์ซโลน่าทีม่ทีัศนียภาพอันงดงาม 

ทางดา้นตะวันออกของเนนิเขายังมหีนา้ผาสงูชนัซึง่ท าหนา้ทีเ่ป็นดั่งก าแพงเมอืง สว่นดา้นบนเป็นทีต่ัง้ของ

ป้อมปราการหลายแหง่  

น าท่านสู ่La Roca Village Outlet เชญิท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น ามากมาย อาท ิArmani, 

Burberry, Calvin Klein, Coach, Escada, Gucci, Guess, Hugo Boss, Kipling, L’Occitane, Levi’s, 

Lacoste, Loewe, Michael Kors, Nike, Polo, Puma, Ray-Ban, Samsonite, Superdry, Swarovski, 

Tag Heuer, Tommy Hilfiger, The North Face, Timberland, Tumi, Versace, Zegna ฯลฯ 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

บา่ย น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงซาราโกซา่ (Zaragoza) เมอืงใหญศ่นูยก์ลางทางการศกึษาและศาสนาของ



 

 

 

ประเทศ และเป็นเมอืงทีอ่ยูร่ะหว่างกลางของบารเ์ซโลนา่ และ แมดรดิ มคีวามโดดเด่นมากในเรือ่งของ

ลักษณะภมูปิระเทศทีม่คีวามแตกตา่งกนั ไมว่า่จะเป็นหบุเขา ทะเลทราย ป่าหนาทบึ 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั DIAGONAL PLAZA หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4 ซาราโกซา่ – เซอรโ์กเบยี – ชมรางสง่น า้โรมนั - มาดรดิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซอโกเบยี (Segovia) เมอืงท่องเทีย่วอกีเมอืงหนึง่ของสเปน องคก์าร UNESCO 

ยังไดข้ึน้ทะเบียนใหเ้มืองนี้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985 ชมรางส่งน า้โรมนั (Acueducto de 

Segovia) ทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ ศตวรรษที ่1 โดยไมม่กีารใชก้าวหรอืวัสดุเชือ่มหนิแต่ละกอ้นแต่อย่างใด จงึ

ไดรั้บการยกย่องว่าเป็นสิง่ก่อสรา้งทางวศิวกรรมโดยชาวโรมันที่ส าคัญที่สุดของสเปน และยังมสีภาพ

สมบูรณ์ทีส่ดุอกีดว้ย รางส่งน ้าประกอบขึน้จากหนิแกรนติกว่า 25,000 กอ้น มคีวามยาว 818 เมตร มโีคง้ 

170 โคง้ จุดทีส่งูทีส่ดุสงูถงึ 29 เมตร จุดเริม่ตน้ของรางสง่น ้านี้ เริม่ตัง้แต่นอกเมอืง แลว้ล าเลยีงสง่น ้าเขา้

มาในเมอืง รางสง่น ้าแห่งนี้ถอืไดว้่าเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงเซอโกเบยี และเป็นไฮไลทห์ลักของเมอืง น า

ทา่นเดนิเลน่ในเขตเมอืงเกา่ ซึง่เต็มไปดว้ยสนิคา้นานาชนดิตลอดสองขา้งทาง 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (หมหูนัสเปน) 



 

 

 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูก่รงุมาดรดิ (Madrid) เมอืงหลวงของประเทศสเปน ตัง้อยูใ่จกลางแหลมไอบี

เรยีน ในระดับความสงู 650 เมตร เป็นมหานครอนัทันสมยัล ้ายคุ ทีซ่ ึง่กษัตรยิฟิ์ลลปิที ่2 ไดท้รงยา้ยที่

ประทับจากเมอืงโทเลโดมาทีน่ี ่และประกาศใหม้าดรดิเป็นเมอืงหลวงใหม ่ยกเวน้ในชว่งประมาณปี ค.ศ. 

1601-1607 เมอืงมาดรดิไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก และสงูสดุแหง่หนึง่ในยโุรป  

น าทา่นเทีย่วชมกรงุแมดรดิ ทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงามอยูม่ากมาย ทัง้อนสุาวรยีน์ า้พุไซเบเลส (The 

Cibeles Fountain) ตัง้อยูท่ีจ่ตัรุสัรสัซเิบเลส (Plaza de Cibeles)  ซึง่เป็นวงเวยีนส าคญัและสวย

ทีส่ดุแหง่หนึง่ของกรงุมาดรดิ  โดยบรเิวณนี ้มอีาคารสวยงามและส าคญั ประจ าอยูท่ัง้ 4 มมุไดแ้ก ่ธนาคาร

แหง่ชาตสิเปน,กองบญัชาการทหารบก,ทีท่ าการใหญไ่ปรษณีย ์ประตชูยัอาคาลา่ และศนูยว์ัฒนธรรมทวปี

อเมรกิาโดยประตชูยัอาคาลา่ มาดรดิ (Splendid puerta de alcala) สรา้งขึน้ในปี 1599 ประตชูยั

แหง่นีส้รา้งขึน้เพือ่ถวายแดพ่ระเจา้ชารล์สท์ี ่3 ตัง้ตระหงา่นทางตะวันออกของใจกลางเมอืง ชมปลาซาเด

เอสปาญา (Plaza de espana)  เพือ่แวะถา่ยรปูกบัอนสุาวรยีด์อนกโิฆเต ้(Donquixote) 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั MELIA AVENIDA AMERICA หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5 พระราชวงัหลวง – พลาซา่มายอร ์– โชวร์ะบ าฟลามนิโก ้

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ซึง่ตัง้อยูบ่นเนนิเขารมิฝ่ังแมน่ ้าแมนซานาเรส สวยงาม

โออ่า่อลังการไมแ่พพ้ระราชวังใดในทวปียโุรป พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูกสรา้งในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหนิทัง้

หลังในสไตลบ์าโรค โดยการผสมผสานระหวา่งศลิปะแบบฝร่ังเศสและอติาเลยีน ประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆกวา่ 

2,830 หอ้ง ซึง่นอกจากจะมกีารตกแต่งอย่างงดงามแลว้ ยังเป็นคลังเก็บภาพเขยีนชิน้ส าคัญทีว่าดโดย

ศลิปินในยุคนัน้ รวมทัง้สิง่ของมคี่าต่างๆอาท ิพัดโบราณ, นาฬกิา, หนังสอื, เครือ่งใช,้ อาวุธ (หากไม่

สามารถเขา้ชมพระราชวงัหลวงมาดรดิได ้เนอืงจากมพีระราชพธิภีายในหรอืต ัว๋เต็ม ทางบรษิทัขอ

น าทา่นชม Royal Palace of Aranjuez เป็นการทดแทน) จากนัน้น าท่านชมอทุยานหลวงทีม่กีาร

เปลีย่นพันธุไ์มท้กุฤดกูาล ชมอนุสาวรยีเ์ซอรแ์วนเตส กวเีอกชาวสเปนที่ตัง้อยูเ่หนอือนุสาวรยีด์อนกโิฆเตใ้น

สวนสาธารณะ 



 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

บา่ย น าท่านสู ่พลาซ่า มายอร ์(Plaza Mayor of Madrid) ใกลเ้ขตปเูอตา้เดลซอล หรอืประตูพระอาทติย ์

ซึง่เป็นจตุรัสใจกลางเมอืง นับเป็นจุดนับกโิลเมตรแรกของสเปน (กโิลเมตรทีศู่นย)์ และยังเป็นศูนยก์ลาง

รถไฟใตด้นิและรถเมลท์ุกสาย นอกจากนี้ยังเป็นจุดตัดของถนนสายส าคัญของเมอืงทีห่นาแน่นดว้ยรา้นคา้

และหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่มากมาย น าท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นหมเีกาะตน้เชอรี ่(The bear and the 

cherry tree in Madrid) อันเป็นสัญลักษณ์ส าคัญอกีแห่งของกรุงมาดรดิ อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้

ตามอธัยาศัย 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (ขา้วผดัสเปน) 

** พรอ้มชมโชวร์ะบ าฟลามงิโก ศลิปะระบ าสเปน หนึง่ในการแสดงทีข่ ึน้ชือ่ลอืชาไปทั่วโลกทัง้ท่วงท่าการ

รา่ยร าประกอบเสยีงดนตรทีีเ่รา้ใจสนุกสนาน ** 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  MELIA AVENIDA AMERICA หรอืเทยีบเทา่   

 

วนัที ่6 มาดรดิ – โทเลโด – เขา้ชมมหาวหิารแหง่โทเลโด -  กอรโ์ดบา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโทเลโด (Toledo)  เมอืงหลวงเกา่ของสเปน เมอืงแห่งนี้ตัง้อยูท่างภาคกลางของ

ประเทศสเปน องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้มอืงนีเ้ป็นแหล่งมรดกโลกทางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม มี

ทัศนีภาพทีส่วยงาม โดยมแีม่น ้าเทกัส ไหลผ่านเมอืง ลักษณะผังเมอืงโทเลโดเป็นเอกลักษณ์ทีน่่าชืน่ชม



 

 

 

ทีส่ดุของการจัดสรา้งเมอืงโบราณอันสมบรูณ์แบบตัวเมอืงรายลอ้มดว้ยเนนิเขาประดุจก าแพงธรรมชาตดิว้ย

หบุผา 3 แหง่  

จากนัน้น าท่านเขา้ชมมหาวหิารแหง่โทเลโด (Toledo Cathedral) เป็นวหิารทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของ

สเปน รองจากวหิารเมอืงเซบญีา่ ทีส่รา้งตัง้แตศ่ตวรรษที ่13  ความงดงามอลังการสไตลโ์กธกิ ภายในมหา

วหิารมกีารตกแตง่อยา่งงดงามวจิติรดว้ยไมแ้กะสลักและภาพสลักหนิออ่น 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงกอรโ์ดบา(Cordoba) เมอืงทีส่วยงามในแบบมเูดกา้และเป็นเมอืงที่

เจรญิรุง่เรอืงทีส่ดุในยคุทีม่วัรป์กครอง 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั AYRE CORDOBA หรอืเทยีบเทา่    

 

วนัที ่7 กอรโ์ดบา – เซบยีา่ – ฟาร ู

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเซบยีา่ (Seville) เป็นเมอืงใหญ่อันดับ 4 ของสเปน  ชมปลาซาเดเอสปาญา 

(Plaza De Espana) ทีส่รา้งขึน้เมอืปี ค.ศ. 1982 เป็นกลุ่มอาคารรูปครึง่วงกลมซึง่รวมความเป็น

สถาปัตยกรรมแบบสเปนทีเ่รยีงต่อกันเป็นแนวยาวสวยงามยิง่นัก แต่ละซุม้โคง้ประตูมตีราประจ าจังหวัดไล่

เรียงตามตัวอักษร อิสระใหท้่านเก็บภาพความงามรอบบริเวณ น าท่านถ่ายรูปกบัหอคอยฆรีลัดา 



 

 

 

(Giralda Tower) หอศักดิส์ทิธิแ์ห่งนี้เป็นหอคอยทีส่รา้งขึน้โดยชาวมสุลมิ เป็นตกึทรงรูปสีเ่หลีย่มผนืผา้

สงู 93 เมตร ตดิกนักบัมหาวหิารเป็นลานสม้และน ้าพ ุเพือ่ใชใ้นพธิชี าระรา่งกายของชาวมสุลมิ  

จากนัน้น าทา่นชมภายนอกและถา่ยรูปมหาวหิารแหง่เมอืงเซบยีา่ (Seville Cathedral) เริม่สรา้งใน 

ค.ศ.1042 และสรา้งเสร็จ ค.ศ.1519 ซึง่มขีนาดใหญเ่ป็นอนัดับสาม รองจากมหาวหิารเซนตปี์เตอรท์ีก่รงุโรม 

และเซนตป์อลทีล่อนดอน และใหญ่ทีส่ดุในสเปน สรา้งดว้ยศลิปะแบบโกธคิ ภายในตกแต่งไดอ้ยา่งวจิติร

ตระการตา สรา้งขึน้แทนทีต่ัง้ของสเุหรา่เดมิ โดยตอ้งการใหย้ิง่ใหญแ่บบไมม่ใีครเทยีบเทยีมได ้ในหอ้งเก็บ

ทรัพยส์มบตัลิ ้าคา่ มทีัง้ภาพเขยีน เครือ่งใชใ้นศาสนพธิ ีทีท่ ามาจากทองค าและเงนิลว้นแลว้แต่ประเมนิค่า

มไิด ้ตอนกลางโบสถ์เป็นที่ตัง้ของสุสานครสิโตเฟอร์โคลัมบัส ซึง่สรา้งอย่างยิง่ใหญ่สมเกยีรตยิศ เป็น

หบีศพหนิออ่นทีต่ัง้อยูบ่นบ่า่ของรปูสลักชายหนุ่ม 4 คน ซึง่เป็นผูแ้ทนของ ราชอาณาจักรของกษัตรยิค์าธอ

ลคิทัง้  2 พระองคอ์นัไดแ้กค่ัสตลี เลออน อาราก็อน และนาวารเ์ร 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงฟาร ู(Faro) เมอืงทา่ทีส่ าคญัของโปรตเุกสโดยเมอืงนีเ้ป็นเขตทีอ่ยูท่างใต ้

สดุของโปรตเุกส มคีวามส าคัญเพราะเป็นเมอืงทา่ทีต่ดิกบัสเปน 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั FARO  หรอืเทยีบเทา่    

 

วนัที ่8 ฟาร ู– ลากอส – ลสิบอน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 



 

 

 

 น าท่านเดนิทางสูล่ากอส (Lagos) เป็นเมอืงรมิทะเลบทีอ่ดุมไปดว้ยชายหาดงดงามทอดยาวอยูข่า้งทาง 

โดยเมอืงแหง่นีต้ัง้อยูใ่นแควน้แอลการแ์ละเคยเกดิแผน่ดนิไหวเสยีหายหนักในปี 1755 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เอโวลา่ (Evora) เมอืงมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององคก์ารยเูนสโก เมอืงนี้ยังคงไดรั้บ

การดูแลรักษาร่องรอยของสถาปัตยกรรม ที่มีมาตัง้แต่สมัยโรมัน ชมวดัโรมนัแห่งเอโวร่า (Roman 

Temple) วัดซึง่มเีอกลักษณ์ของโรมนัแสดงถงึศักยานุภาพของอาณาจักรโรมันในอดตีทีไ่ดแ้ผ่ขยายมาถงึ

โปรตเุกส   

น าทา่นเดนิทางสูจ่ตัรุสักริลัโด (Giraldo Square) ศนูยก์ลางส าคัญของเมอืง และเป็นทีต่ัง้ของลานน ้าพุ

ทีส่รา้งแบบศลิปะยุคเรอเนสซองอสิระใหท้่านเดนิเล่นและถ่ายภาพความประทับใจและเลอืกซือ้สนิคา้ตา

อธัยาศัย   

หลังจากนัน้ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางต่อไปยังกรุงลสิบอน (Lisbon)  เมอืงหลวงประเทศ

โปรตเุกส นครเกา่แกน่ครหนึง่ในยโุรป ทัง้ ยงัเป็นเมอืงทา่ทีส่ าคัญ และเป็นศนูยก์ลาง ทางการเมอืง การคา้ 

อตุสาหกรรม พรอ้มทัง้ยงัเป็นอทุยานนครทีเ่ขยีวชอุม่รม่รืน่ 

ค า่ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั MERCURE LISBOA ALMADA หรอืเทยีบเทา่    

 

วนัที ่9 ลสิบอน – แหลมโรกา – ซนิทรา – ลสิบอน – เขา้ชมมหาวหิารเจอโร นโิม - สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จดุทีเ่ป็นปลายดา้นตะวันตกสดุของทวปียโุรป ซึง่ท่าน

สามารถซือ้ใบประกาศนยีบตัร (Certificate) เป็นทีร่ะลกึในการมาเยอืน ณ ทีแ่หง่นี ้ 

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงซนิทรา (Sintra) อกีหนึง่เมอืงตากอากาศยอดนยิมของนักทอ่งเทีย่ว เป็นทีต่ัง้ของ

พระราชวังทีส่วยงามทีไ่ดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ความรม่รืน่ของเขตอทุยานเป็น

ทีพ่ักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดของชาวเมอืง เป็นอกีเมอืงทีม่สีถาปัตยกรรมทีค่่อนขา้งมคีวามโดดเด่นของ

แควน้แกรนดล์สิบอนประเทศโปรตเุกส 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ชมิทารต์ไขโ่ปรตเุกส 

บา่ย ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านกลับกรุงลิสบอนน าท่านเข้าชมมหาวิหารเจอโร นิโม (Jeronimos 

Monastry) ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิก ่วาสโกดากามา ทีเ่ดนิทางสูอ่นิเดยีเป็นผลส าเร็จ ในปี ค.ศ.1498 

จัดเป็นผลงานอันเยีย่มยอดของงานสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่ามานูเอลไลน ์(Manueline) ใชเ้วลา

กอ่สรา้งทัง้ส ิน้ถงึ 70 ปี จงึแลว้เสร็จสมบูรณ์ และไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกว้่าใหเ้ป็นมรดกโลก 

(UNESCO World Heritage) 

18.00 น. น าเดนิทางสูส่นามบนิกรงุลสิบอน เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท า คนืภาษ ี(Tax Refund) และมเีวลาในการ

เลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 



 

 

 

20.45 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพดว้ยเทีย่วบนิ EK194 

 

วนัที ่10 กรงุเทพฯ   

08.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบรอเปลีย่นเครือ่ง 

09.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิ EK 372 

18.40 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

  

ราคาแนะน าเพยีง 

HILIGHTS OF SPAIN & PORTUGAL  
10 DAYS 7 NIGHTS โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 12 

ปี  
(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 12 

ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

27 ม.ค. – 05 ก.พ. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 35,900.- 10,900.- 

02 – 11 ม.ีค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 35,900.- 10,900.- 

16 – 25 ม.ีค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 35,900.- 10,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1.        ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 21,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บเงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซี่าภายใน 3 วันนับ
จากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมัต ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี
4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสาร

ทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 
5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่ รายบคุคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง 

เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1  คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้ง
ไมเ่กนิจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 



 

 

 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 ลกูคา้ทา่นใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทาง

บรษิทัได ้ 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ช ิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่า

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 
3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสเปน (ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 

3,500 บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (20 ยโูร) 
7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (30 ยโูร) 

 
เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 
หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 
ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิิจของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขึน้ 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่อ่นขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึ

เลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 
3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรือ

ศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 
4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิาร
เดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่ต า่

กวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และ
พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ทา่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้
จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ 

ตอ้งเป็นผูท้ีม่ ีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้



 

 

 

(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทาง

เจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 1,000 บาท 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 11,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 21,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวน

ที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้ง
น าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลือ่นการ
เดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรียกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และ

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  
7. กรณียื่นวซี่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแลว้ ทาง

บรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออก

ตัว๋เครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  
8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง
บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มี
หอ้งพักแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ 
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัตและไม่มอี่าง
อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สเปน)  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ  
ยืน่วซีา่แสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซีา่ BLS International 

เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 

ชุด 
ในวนัยืน่วซีา่ หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูต  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

                                                                                        

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 
                                                                                                                    

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมี
หนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 

เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทาง

เลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่
ตา่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่อง

ทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทาง
สถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศ

ไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 



 

 

 

 

2. รูปถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลงัขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมกึ) 
3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัว่ไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ย
ส าเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัช ีอพัเดทไม่

เกนิ 30 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมาย

ชีแ้จง         
3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมุดบญัชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่ใหม)่ 

3.3  หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดชือ่-สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ออกมาไมเ่กนิ 
1 เดอืน ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักบับญัชอีอมทรัพยใ์นขอ้ 3.1 

3.4 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  
     3.4. 1ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบชุือ่เจา้ของบญัช ี (บคุคลที่

ออกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลทีเ่จา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้่ายให ้ (ผูเ้ดนิทาง) ตอ้ง

สะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรุณายืน่ขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืน่ได ้
ไมเ่กนิ 30 วนั หลงัจากธนาคารออกให ้  

     3.4.2ถา่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย และตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนั กับ
ทีอ่อก BANK GUARANTEE 

     3.4.3. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบบั (Sponsor Letter) 

     3.4.4.ตอ้งใชส้ตูบิตัรเทา่นัน้ ในกรณีเป็น พ่อ แม ่ลกู เพือ่เชือ่มโยงความสมัพันธร์ะหวา่งผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหแ้ละผูเ้ดนิทาง ไม่
วา่จะอายเุทา่ไหร่ก็ตาม หรอืใชท้ะเบยีนสมรสในกรณีสาม-ีภรรยา ทีแ่ตง่งานจดทะเบยีน  

 
**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 
 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไมเ่กนิ 3 
เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็น
ตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่
สถานทตูทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 
- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 
- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีและในกรณีออกคา่ใชจ่่ายใหพ้่อ แม ่หรอื พ่อ แม ่ออกคา่ใชจ้า่ยให)้ 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 
- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปีบรบิูรณ ์ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอื
ยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางไปกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอื
ยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้
พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้ี
อ านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับตุรที่



 

 

 

สถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 
เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 
โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั )ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสา รของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู (

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1  คน  หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น  

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ  เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์  
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ /หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน   )ยกเวน้คา่วซีา่  (ก รณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง  )กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด (และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14. โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนินการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


