
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ               (ไทย) 

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9  แถว T 

สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

วันทีส่อง ดูไบ-มาดริด-เมรีดา                        (ยูเออี-สเปน)   

01.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)  

04.45 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง   

07.35 น. เดินทางสู่กรุงมาดริด ประเทศสเปน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 141 

(บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 



 

  
 

13.25 น. เดินทางถึง กรุงมาดริด ประเทศสเปน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วน าท่านเดินทางสู่เมืองเม

รีดา เป็นเมืองหลักของแคว้นเอกซ์เตรมาดูรา ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน ในปี ค.ศ. 2007 มีประชากร 

54,893 คน เมืองเมรีดาได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อ 25 ปีก่อนคริสต์ศักราช ในชื่อภาษาละตินว่า เอเมรีตา เอากุสตา 

(Emerita Augusta) ชื่อเมือง "เมรีดา" กลายเสียงมาจากชื่อนี้ หลังจากที่จักรพรรดิออกุสตุสแห่งจักรวรรดิโรมันได้มี

ค าสั่งให้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันช่องทางและสะพานข้ามแม่น้ ากวาเดียนา โดยมีกองทหารโรมัน 2 กลุ่มเป็นผู้ตั้งถิ่นฐาน

เดิม 

ค่่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านสู่ที่พัก ณ Velada Merida Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันทีส่าม หอคอยเบเล็ง-มหาวิหารเจอโรนิโม-ลิสบอน                                           (สเปน-โปรตุเกส) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ เมืองลิสบอน (Lisbon) เมืองหลวงของโปรตุเกส

ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น้ าเตจู้ (Tejo) โดยผ่านเส้นทางมอเตอร์เวย์สายส าคัญที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับภาพชีวิตชนบท       

ชาวไร่ ชาวสวน และป่าคอร์ค (Cock) ตลอดการเดินทางท่านจะได้ให้ภูมิประเทศที่แตกต่าง ทั้งริมฝ่ังมหาสมุทรและ     

ฝ่ังแผ่นดินใหญ่ ลิสบอนเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 

800 ปี และเคยประสบกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในศตวรรษที่ 17 

จึงท าให้อาคารเก่าแก่โบราณได้รับความเสียหายเป็นจ านวนมาก 

ผู้น าคนส าคัญของเมืองในสมัยนั้น คือ มาร์คิส เดอร์ ปองปาล   

(Marquis de Pombal) ได้เริ่มบูรณะและจัดวางผังเมืองลิสบอน

ใหม่ให้ทันสมัย เกิดการสร้างถนนและอาคารสมัยใหม่กลายเป็นเมอืง

ลิสบอนที่สวยงามมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองจนถึงปัจจุบัน น าท่านถ่ายรูปหอคอยเบเล็ง(Belem Tower) เดิมสร้าง

ไว้กลางน้ าเพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือ เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือออกไปส ารวจ และค้นพบโลกของ 

วาสโก ดากามา และนักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ที่สวยงาม จากนั้นน าท่าน

บันทึกภาพกับ อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของ 

เจ้าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเจอโร นิโม ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ 
วาสโก ดากามา ซึ่งได้เดินเรือสู่ประเทศอินเดียได้เป็นผลส าเร็จในปี ค.ศ. 1498 ซึ่งมหาวิหารแห่งนี้เป็นผลงานอันเยี่ยม

ยอดของงานสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ (Manueline) ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้นถึง 70 ปี จึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ และ

ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก  

ค่่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านสู่ที่พัก  ณ NH Lisboa Campo Grande หรือระดับเดียวกัน  

วันทีส่ี่ เคป เดอ ลา ร็อค-ซินทรา-เซวิลญ่า                             (โปรตุเกส-สเปน) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่ านชม  เคป เดอ ลา ร็อค (Cabo da 

roca)  อันเป็นแหลมที่ตั้ งอยู่ปลายสุดทางทิศ
ตะวันตกของทวีป ยุโรป   ถัดไปเป็นมหาสมุทร 
แอตแลนติ ก  น า ท่ า น เ ดิ น ท า งสู่ เมื อ งซินท

รา (Sintra) อีกหนึ่งเมืองตากอากาศยอดนิยมของ
นักท่องเที่ยว เป็นที่ตั้งของพระราชวังที่สวยงามที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก ความร่มรื่นของ

เขตอุทยานเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดของชาวเมือง เป็นอีกเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่ค่อนข้างมีความโดดเด่นของ

แคว้นแกรนด์ลิสบอน ประเทศโปรตุเกส  



 

  
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเดินทางสู่  เมืองเซวิลญ่า (Seville)  ซึ่งตั้งอยู่ในแคว้นอันดาลูเซีย 
เป็นเมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรม เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความเขียวขจี สวนสาธารณะและสวนดอกไม้ งานเทศกาลที่จัด

ขึ้นในเมืองเซบีญ่าได้รับการกล่าวขานมากที่สุด เนื่องจากเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวามากที่สุดในแคว้นอัลดาลูซีย เมืองนี้เคย

อยู่ภายใต้การปกครองของแขกมัวร์มานานกว่า 800 ปี จึงได้รับอิทธิพลศิลปะแบบแขกมัวร์ค่อนข้างมาก  

ค่่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านสู่ที่พัก ณ Hotel Alcora Sevilla หรือระดับเดียวกัน 

วันทีห้่า มหาวิหารเซวิลญ่า-หอคอยฆีรัลดา-คอร์โดบา-มัสยิดเมซกีต้า      (สเปน) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านชมมหาวิหารแห่งเซวิลญ่า (seville cathedral) วิหาร
แห่งเมืองเซบีญา มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3 รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรม และเซนต์ปอลที่ลอนดอน และ

ใหญ่ที่สุดในสเปนสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแต่งได้อย่างงามวิจิตร สร้างขึ้นแทนที่ตั้ งของสุเหร่าเดิม โดย

ต้องการให้ยิ่งใหญ่แบบไม่มีใครเทียบเทียมได้ ในห้องเก็บทรัพย์สมบัติล้ าค่า มีทั้งภาพเขียน,เครื่องใช้ในพิธีของศาสนาที่

ท ามาจากทองค าและเงิน ล้วนแต่ประเมินค่ามิได้ อีกทั้งยังเป็นที่เก็บศพของโคลัมบัสอีกด้วย น่าท่านถ่ายรูปหอคอย

ฆีรัลดา (giralda) หอคอยฆีรัลดา ตึกทรงรูปสี่เหล่ียมผืนผ้าสูง 93 เมตร (ไม่แนะน าส าหรับท่านที่สุขภาพไม่
เอื้ออ านวย) ติดกันกับมหาวิหารเป็นลานส้มและน้ าพุ เพื่อใช้ในพิธีช าระร่างกายของอิสลาม ด้านหน้าเป็นลานกว้างมี

ปราสาทอัลคาซาร์ สถาปัตยกรรมที่ยังคงมีคราบเงาความบรรเจิด และความคิดสร้างสรรค์ของชาวมัวร์ ในอดีตเคยเป็น

พระราชวังของกษัตริย์สเปนมาก่อน  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์โดบา (Cordoba) ครั้งหนึ่งเคยถูกครอบครอง

โดยชาวโรมันและชาวมัวร์จากอาหรับ เมืองคอร์โดบาตั้งอยู่ริมฝ่ัง

แม่น้ ากัวดัลกีเบีย เป็นเมืองศูนย์กลางของวัฒนธรรมมุสลิมใน

ประเทศสเปน องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองคอร์โดบาเป็น

เมืองมรดกโลกของประเทศสเปน เมืองนี้เป็นเมืองในระบบกาหลิบที่

มีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดของยุโรปในสมัยศตวรรษที่ 10 มีการสร้าง

มหาวิทยาลัยเน้นการเรียนรู้ด้านวรรณกรรม, วิทยาศาสตร์ ปรัชญา

และการแพทย์ น าท่านชมมัสยิดเมซกีต้า ที่มีขนาดใหญ่โตและออกแบบอย่างวิจิตร ด้วยการใช้เสาหินจ านวนมากถึง 

850 ต้น ต่อยอดเสาด้วยโครงสร้างคานโค้งแบบศิลปะโรมัน ผสมกับลวดลายแบบมัวริช ประดับด้วยเครื่องกระเบื้อง

เคลือบ อิฐ และหินฉลุลาย ทั่วทั้งอาคาร ด้านในสุดของมัสยิดจะสร้างมีหรับ อันเป็นครื่องหมายแสดงทิศทางของเมือง

เมกกะ ต่อมาเมื่อชาวคริสต์เข้ามายึดครองเมืองคอร์โดบา จึงได้มีการสร้างโบสถ์ขึ้นบริเวณกึ่งกลางของมัสยิด และ

สร้างหอระฆังสูง 93 เมตร ขึ้นในบริเวณสวนส้มและลานน้ าพุ 

ค่่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านสู่ที่พัก ณ Ayre Cordoba Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันทีห่ก โทเลโด-มหาวิหารโทเลโด-มาดริด-น้่าพุไซเบเลส-พลาซ่า มายอร์                            (สเปน) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด (Toledo) อดีตเมืองหลวงเก่าของ

สเปนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 เป็นเมืองแห่งศูนย์กลางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสเปน ชื่อเมืองหมายถึงการ

ผสมผสานของ 3 วัฒนธรรม คือ คริสเตียน, อิสลามและฮีบรู ตัวเมืองตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเบื้องล่างล้อมรอบไปด้วยแม่

น้ าตาโค (Tajo) ซึ่งเหมาะแก่การป้องกันการรุกรานจากข้าศึก น าท่านเที่ยวชมเมือง ข้ามสะพานแบบโรมันดั้งเดิม (ปู

เอนเต เด อัลกานตารา) บนเนินเขาท่านจะเห็นกัสตีโย เด ซาน เซร์บานโด ป้อมปราการ ขนาดใหญ่ที่ชาวโรมันสร้ าง

ขึ้นเพื่อปกปักษ์รักษาเมือง น าท่านสู่เขตเมืองเก่า ผ่าน  ประตูเมืองปูเอร์ตาเดบิซากรา หนึ่งในประตูเมืองที่มี

ความส าคัญที่สุด น าท่านชมการผสมผสานของสถาปัตยกรรมอารบิค, มูเดฆาร์โกธิค เรเนสซองส์ 



 

  
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารน าท่านถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหารโทเลโด (Toledo 

Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก ใช้เวลาสร้างยาวนาน แต่เดิมชาวมุสลิมใช้

เป็นสุเหร่า ต่อมาได้ก่อสร้างรูปทรงแบบโกธิคในปี 1226 และเพิ่มศิลปะแบบมูเดฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิค จน

แล้วเสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปีถัดมา ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรด้วยไม้แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน มุม

ด้านในเป็นอัลคาซาร์ ผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัยศตวรรษที่ 16 จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปบริเวณจุดชม

วิวเพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองโทเลโด ซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่จิตรกรชื่อดังของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco) ได้เคยจ าลองลงบน

แผ่นภาพอย่างสวยงาม จากนั้นเดินทางสู่ กรุงมาดริด (Madrid) เมืองหลวงของประเทศสเปน ตั้งอยู่ใจกลางแหลม

ไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัยล้ ายุค ที่ซึ่งกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจาก

เมืองโทเลโดมาที่นี่ และประกาศให้มาดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ ยกเว้นในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมื่อพระเจ้า

ฟิลลิปที่ 3 ได้ย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองวัลลาโดลิด มาดริดได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก และสูงสุด

แห่งหนึ่งในยุโรป น าท่านผ่านชม น้่าพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ที่สร้างอุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน เป็นสถานที่

ที่ใช้ในการเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆของเมือง ผ่านชมประตูชัยอาคาล่า (Puerta De Alcala) ที่สร้างถวายพระเจ้า

ชาร์ลส์ที่ 3 น าท่านสู่ พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor) ใกล้เขตปูเอต้าเดลซอล หรือประตูพระอาทิตย์ ซึ่งเป็นจตุรัส

ใจกลางเมือง นับเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย์) และยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดินและรถเมล์ทุก

สาย นอกจากนี้ยังเป็นจุดตัดของถนนสายส าคัญของเมืองที่หนาแน่นด้วยร้านค้าและห้างสรรพสินค้าใหญ่มากมาย  

ค่่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านสู่ที่พัก  ณ Axor Feria Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันทีเ่จ็ด เซโกเวีย-มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย-Las Rozas Village Outlet-ระบ่าฟลาเมงโก้      (สเปน) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่

เมืองเซโกเวีย เป็นเมืองหลักของจังหวัดเซโกเบีย ในแคว้นคาสตีล

และเลออนของประเทศสเปน ตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบระหว่างแม่น้ า

เอเรสมา กับแม่น้ ากลาโมเรสณ เชิงเขากวาดาร์รามา โดยขณะที่อยู่

ภายใต้การปกครองของชาวโรมันและชาวมัวร์ เมืองนี้จึงมีชื่อเรียกวา่ 

เซโกเบีย น าท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย และ

สะพานส่งน้ าโรมันที่มีชื่อเสียง น าชมเขตเมืองเก่าซึ่งล้อมรอบด้วยก าแพงที่สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 8 และได้รับ

การบูรณะในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 15 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเดินทางสู่ Las Rozas Village Outlet อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเลือก

ซื้อสินค้ามีกว่าร้อยร้านค้า อาทิ เช่น Amani, Barbour, Coach, Diesel, Furla, Onisuka Tiger,Polo Ralph lauren, 

Hugo Boss, Samsonite, Camper, Burbury, Superdry, Tag Heuer, Bvlgari, Calvin Klein ฯลฯ 

ค่่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารน าท่านชมการแสดงระบ่าฟลาเมงโก้ โชว์ชื่อดังซึ่งเป็นสัญลักษณ์

ของประเทศสเปน น าท่านสู่ที่พัก  ณ Axor Feria Hotel หรือระดับเดียวกัน  

วันทีแ่ปด มาดริด-พระราชวังหลวง-สนามฟุตบอลซานเตียโก้เบอร์นาบิล-อนุสาวรีย์หมีกับต้นมาโดรนา     

                                                                              (สเปน-ยูเออี)  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านชมภายในพระราชวังหลวงแห่งสเปน แห่งกษัตริย์ฮวน 

คาร์ลอส มีความสวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังอื่นๆ ในทวีปยุโรป เนื่องจากแนวความคิดเปรียบเทียบความ

ใหญ่โตของพระราชวังแวร์ซายส์ และความสวยงามของพระราชวังลูฟว์ ในฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝ่ังแม่น้ า      

แมนซานาเรส สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1735 ใช้เวลาสร้างถึง 25 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยการ

ผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียนประกอบด้วยห้องต่างๆ มากมายถึง 2,830 ห้อง (แต่เปิดให้เข้าชม



 

  
 

เพียง12ห้อง) ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็นที่เก็บภาพเขียนชิ้นส าคัญ ที่วาดโดยศิลปินในยุคนั้น 

รวมทั้งสิ่งของมีค่าต่างๆ อาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เครื่องใช้, อาวุธ ฯลฯ พร้ อมชมความสวยงามของ        

อุทยานหลวง อุทยานไม้ดอกไม้ประดับที่มีการเปลี่ยนพันธุ์ไม้ทุกฤดูกาลท าให้มีความสวยงามทั้งปี  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านถ่ายรูปด้านหน้าสนามฟุตบอลซานเตียโก้เบอร์นาบิล ของทีม

ราชันชุดขาวรีลมาดริด ซึ่งเป็นสนามฟุตบอลที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีนักเตะที่มีชื่อเสียงเล่นอยู่มากมาย อาทิเช่น คริส

เตียโน่ โรนัลโด้, ดาวิด บีญ่า, กาก้า ฯลฯ ให้คณะได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้ามากมายอาทิเช่น ผ้าพันคอ, หมวก, เสื้อ

ฟุตบอล, ลูกฟุตบอล, แก้วน้ า, มาสคอตของทีม ฯลฯ ซึ่งเป็นสินค้าของแท้จากสโมสรรีลแมดริดไว้เป็นที่ระลึก จากนั้น

น าท่านแวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์หมีกับต้นมาโดรนา สัญลักษณ์ของเมือง มีเวลาให้ท่านอิสระและช้อปปิ้งตาม

อัธยาศัย ถึงเวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

22.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK144 

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 

วันทีเ่ก้า ดูไบ-กรุงเทพฯ                  (ยูเออี-ไทย) 

07.15 น. ถึง สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง   

11.45 น. เดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 370   

 (บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

21.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ  

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

 

 

อัตราค่าบริการ   

  เด็ก (อายุต่่ากว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 

  พักเดี่ยว     เพิ่มท่านละ 12,000 บาท 

อัตรานี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

 ค่าที่พัก (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี) 

 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

ก่าหนดการเดินทาง ราคา 

 

เมษายน 2561 

 

25 เม.ย. – 3 พ.ค. 61 49,900 

พฤษภาคม 2561 25 พ.ค. – 2 มิ.ย. 61 49,900 



 

  
 

 ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริการท่องเที่ยวตามรายการ 

 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ 

 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 

 คนขับรถท้องถิ่น  (2 ยูโร / วัน  / คน) 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (2 ยูโร / วัน  / คน) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่่า 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน) 

เง่ือนไขในการจองทัวร์ 

1. ส าหรับการจอง กรุณาช่าระเงินมัดจ่า (หลังจองภายใน 2 วัน) พร้อมส าเนาหนังสือเดินทาง 

2. ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน  

3. หากไม่ช าระค่าใช้จ่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจ าทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจ าทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 

เป็นต้น 

3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ 

ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

4. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท  

จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันท่าการ ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือ 

ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย (เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซ่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ เจ้าหน้าที่โปรด

สอบถามกับเจ้าหน้าท่ี) 

1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่ม

เชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า  

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้วจ านวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)  

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบัตรประชาชน / หรือส าเนาบัตรข้าราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  



 

  
 

4. ใบรับรองการท่างานจากบริษัทที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุต าแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน

, วันเดือนปีที่เริ่มท างานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลังจากนั้นจะกลับมาท างานตามปกติหลัง

ครบก าหนด  

5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสีย

ภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน  

6. รายการเดินบัญย้อนหลัง 6 เดือน(Statement) และ BANKGARUNTEE มีอายุ 15 วัน นับจากหนังสืออกจาก

ธนาคาร พร้อมส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจ าหรือออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบัน) ควรเลือกเล่มที่มีการ

เข้าออกของเงินสม่ าเสมอ และมีจ านวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิล าเนา **สถานฑูตไม่รับพิจารณา

บัญชีกระแสรายวัน** 

7. ในกรณีเป็น Sponser ให้กันในครอบครัวหรือญาติกัน 

-  ผู้ที่รับรองค่าใช่จ่ายให้ ต้องใช้ BANKGARUNTEE รับรองผู้ร่วมเดินทาง หรือ ผู้ที่ให้ออกค่าใช้จ่ายให้  

-  ผู้ที่ให้รับรองค่าใช้จ่ายให้ ต้องขอรายการเดินบัญย้อนหลัง 6 เดือน(Statement) และ BANKGARUNTEE มีอายุ 15 วัน 

8. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง

บริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุ

รายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย  

9. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่านั้น  

10. กรณีที่เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา , มารดา 

และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต 

โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง  

11. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพี่น้อง,สถานที่เกิด และจ านวนบุตรของผู้เดินทาง  

12. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

13. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถาน

ฑูตฯเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท  

14. เพิ่มเติม  ในกรณทีี่มีการรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ผู้อื่นโดยไม่ใช่ตนเอง จะต้องขอ BANKGARUNTEE ที่ 

ออกเป็นสปอร์นเซอร์ ให้กับผู้ที่ถูกรับรองค่าใช้จ่ายให้ พร้อมกับ Statement ย้อนหลัง 6 เดือนยื่นคู่กัน พร้อมกับผู้

ที่ถูกรับรองค่าใช้จ่ายก็ต้องแสดงสถานะการเงินของตัวเองเช่นกัน  

15. .การยื่นวีซ่านั้น ผู้เดินทางต้องช าระยอดมัดจ าท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถด าเนินการขั้นตอนการยื่นวีซ่า

ได้ 

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร 

หากท่านต้องการให้ทางเราด่าเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมฉบับละ 500 บาท ** 

 

 


