
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

HILIGHT 
• เข้าชมพระราชวงัเปนา (Pena Palace) 

หนึ�งเจ็ดสิ�งมหศัจรรยข์องโปรตเุกส  

• ล่องเรือชมปลาโลมา (Cave & Dolphin 

Watching Cruise) 

• เที�ยวเมอืงสวยของสเปนเซบยีา่ (Seville), 

ก อ ร์โด บ า  (Cordoba) ,เมือ ง โท เล โด 

(Toledo) ,เมือ ง เซ อ โก เบีย  (Segovia) 

และกรงุมาดรดิ (Madrid)  

• ชมิทารต์ไข,่หมหูนัสเปน และ ขา้วผดัสเปน 

• เที�ยวดูไบขึGนตกึเบริจ์คาลฟิาช ัGน 124, และ

น ั�งรถตะลยุทะเลทราย  

 

BHT9190938 Pena Palace, 
Dolphin Watching Cruise, 
Madrid and Extra Dubai 

โปรตเุกส สเปน + ดไูบ 
10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์[EK] 
เดนิทาง กรกฏาคม - ตลุาคม 62 

ราคาเร ิ�มตน้เพยีง 65,900.- 
 



 

 

กาํหนดการเดนิทาง   
ว  วนัที� 10-19 ก.ค. 62                                                                                                       65,900.- 

วนัที� 7 – 16 ส.ค. 62                                                                                  63,900.- 

วนัที� 11-20 ก.ย. ,25 ก.ย. – 4 ต.ค. 62                                                                57,900.-                

  วนัที�  9 – 18 , 16 -25 ต.ค. , 30 ต.ค. – 8 พ.ย. 62                                                          57,900.- 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 กรงุเทพ  ✈ ✈ ✈  

2 กรงุเทพฯ – ดไูบ – ลสิบอน – หอคอยเบเล็ง –  
เขา้ชมมหาวหิารเจอโร นโิม ✈ ✈ O 

RAMADA BY 
WYNDHAM  
หรอืเทยีบเทา่ 

3 ลสิบอน – เขา้ชมพระราชวงัเปนา - แหลมโรกา –  
ซนิทรา – ลสิบอน O O O 

RAMADA BY 
WYNDHAM  
หรอืเทยีบเทา่ 

4 ลสิบอน - อลับเูฟยร์า – ลอ่งเรอืชมปลาโลมา - ฟาร ู O O   O FARO  
หรอืเทยีบเทา่ 

5 ฟาร ู– เซบยีา่ - กอรโ์ดบา O O O AYRE CORDOBA  
หรอืเทยีบเทา่ 

6 
กอรโ์ดบา – โทเลโด –  
เขา้ชมมหาวหิารแหง่โทเลโด - มาดรดิ O O O 

NOVOTEL 
MADRID 
CENTER  

หรอืเทยีบเทา่ 

7 
มาดรดิ – เซอโกเบยี – รางสง่นํ Gาโรมนั –  เขา้ชม
พระราชวงัหลวง – สนามบนิ O O ✈ ✈ 

8 
ดไูบ -  The Palm Project -  Medinat Jumeirah 
Souk – ทวัรท์ะเลทราย (Dune Safari & BBQ 
Dinner) 

✈ O O 

HOLIDAY INN 
EXPRESS 
AIRPORT  

หรอืเทยีบเทา่ 

9 
น ั�งเรอื Abra Ride – ตลาดเครื�องเทศ,ตลาดทอง -  
Dubai Mall – ข ึGนตกึเบริจ์คาลฟิาช ัGน 124 – 
สนามบนิ 

O X ✈  

10              กรงุเทพ ✈ ✈ ✈ 

 

 โปรแกรมการเดนิทาง 



 

วนัที� 1 กรงุเทพ  

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที' คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

วนัที� 2 กรงุเทพฯ – ดไูบ – ลสิบอน – หอคอยเบเล็ง – เขา้ชมมหาวหิารเจอโร นโิม 

01.35 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิดไุบ ดว้ยเที'ยวบนิ EK 385  

***สําหรบัคณะที�ออกเดนิทางต ัGงแต ่30 ต.ค. จะออกเดนิทางเวลา 01.05 น.และ

ไปถงึดไูบเวลา 05.00 น.*** 

04.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบรอเปลี'ยนเครื'อง 

07.25 น. ออกเดนิทางตอ่ดว้ยเที'ยวบนิ EK191 

***สําหรบัคณะที�ออกเดนิทางต ัGงแต ่30 ต.ค. จะออกเดนิทางเวลา 07.25น.และ

ไปถงึดไูบเวลา 12.00 น.*** 

12.35 น. 

 

 

ถงึสนามบนิลสิบอน ประเทศโปรตเุกส (Portugal) (เวลาทอ้งถิ'นชา้กวา่ประเทศไทย 

6 ชั'วโมง และจะเปลี'ยนเป็น 7 ชั'วโมงในวันที' 27 ตลุาคม 2562) ผา่นขั :นตอนการตรวจคน

เขา้เมืองและศุลกากร นําท่านถ่ายภาพกบัอนุสาวรยีด์สิคฟัเวอรี�สรา้งขึ:นในปี ค.ศ. 

1960 เพื' อฉลองการครบ 500 ปี  แห่ งการสิ:นพ ระชนม์ของเจ า้ชายเฮนรี' เดอะ

เนวเิกเตอร ์แวะถา่ยรูปกบัหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดมิสรา้งไวก้ลางนํ:าเพื'อ

เป็นป้อมรักษาการณ์ดแูลการเดนิเรอืเขา้ออก เป็นจดุเริ'มตน้ของการเดนิเรอืออกไปสํารวจ 

และคน้พบโลกของ วาสโก ดากามา นักเดนิเรอืชาวโปรตุเกส เป็นอกีหนึ'งสถาปัตยกรรม

แบบมานู เอลไลน์ที'สวยงาม นํ าเข้าช มมหาวิห ารเจอโร นิโม  (Jeronimos 

Monastry) ที'สรา้งขึ:นเพื'อเป็นเกียรติแก่ วาสโกดากามา ที'เดินทางสู่อ ินเดียเป็น

ผลสําเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอันเยี'ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมที'เรยีกกนัวา่

มานูเอลไลน ์(Manueline) ใชเ้วลากอ่สรา้งทั :งสิ:นถงึ 70 ปี จงึแลว้เสร็จสมบูรณ์ และ

ไดร้บัการรบัรองจากองคก์ารยูเนสโกว้่าให้เป็นมรดกโลก (UNESCO World 

Heritage) 

คํ�า   รับประทานอาหารคํ'า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ที�พกั  เดนิทางเขา้สูท่ ี�พกั RAMADA BY WYNDHAM หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 3 ลสิบอน – เขา้ชมพระราชวงัเปนา - แหลมโรกา – ซนิทรา – ลสิบอน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นเขา้ชมพระราชวงัเปนา (Pena National Palace) พระราชวังฤดรูอ้นที'ตั :งอยู่

บนเนนิเขาเหนือเมอืงซนิตรา้ หนึ�งเจ็ดสิ�งมหศัจรรยณ์ของโปรตเุกส (7 wonders of 

Portugal) ในสถานที'ท่องเที'ยวที'มีผูเ้ขา้ชมมากที'สุดในโปรตุเกส โดยในอดีตเป็นที'

ประทับของกษัตรยิโ์ปรตเุกสมาตั :งแตค่รสิต ์ศตวรรษที' 14 โดยตัวปราสาทถกูสรา้งตอ่เตมิ

หลายยคุสมัย เดมิเริ'มแรกตั :งแต่สมัยยุคกลางเป็นพยีงโบสถ ์ตอ่มาในปี ค.ศ. 1493 King 



 

John II และ Queen Leonor สรา้งต่อเตมิจากโบสถใ์หใ้หญ่ขึ:นเป็นอารามเพื'อรําลกึถงึ

นักบญุ St.Jerome โดยภายในถกูตกแต่งประดับประดาอย่างวจิติรงดงาม โดยเฉพาะพื:น

กระเบื:องที'ว่ากันว่าสวยงามที'สดุในโปรตุเกส และในอดตีอารามแห่งนี:ไดถู้กฟ้าผ่าหลาย

ตอ่หลังครั :ง รวมทั:งไดรั้บความเสยีหายจากแผน่ดนิไหวครั :งใหญเ่มื'อปี 1755  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื:นเมอืง (ชมิทารต์ไขโ่ปรตเุกส) 

บา่ย จากนั:นพาทา่นเดนิทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดที'เป็นปลายดา้นตะวันตก

สดุของทวปียโุรป ซึ'งทา่นสามารถซื:อใบประกาศนยีบตัร (Certificate) เป็นที'ระลกึใน

การมาเยือน ณ ที'แห่งนี: จากนั:นเดนิทางสู่เมอืงซนิทรา (Sintra) อีกหนึ'งเมืองตาก

อากาศยอดนิยมของนักท่องเที'ยว เป็นที'ตั :งของพระราชวังที'สวยงามที'ไดรั้บการรับรอง

จากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ความรม่รื'นของเขตอทุยานเป็นที'พักผ่อนหยอ่นใจ

ในวันหยุดของชาวเมือง เป็นอกีเมืองที'มีสถาปัตยกรรมที'ค่อนขา้งมีความโดดเด่นของ

แควน้แกรนดล์สิบอน ประเทศโปรตเุกส  

คํ�า  รับประทานอาหารคํ'า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ที�พกั  เดนิทางเขา้สูท่ ี�พกั RAMADA BY WYNDHAM หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 4 ลสิบอน - อลับเูฟยร์า – ลอ่งเรอืชมปลาโลมา - ฟาร ู

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนั:นนําท่านเดนิทางสู่ภูมภิาคองักราฟ (Algarve) อยู่ทางตอนใตสุ้ดของประเทศ

โปรตุเกสที'มีความสวยงามของชายฝั' งมหาสมุทรแอตเเลนตกิ ตลอดตามแนวชายฝั' ง

ระยะทางกว่า 150 กโิลเมตร เป็นภูมภิาคที'มคีวามสวยงามหลากหลาย รวมทั:งความงาม

ของสภาปัตยกรรมที'ทรงคณุคา่หลายเเหง่ตั :งเเตย่คุโรมัน เเละมคีวามดังในเรื'องของสนาม

กอลฟ์ที'มมีากกวา่ 35 แหง่ เดนิทางจนถงึเมอืงอลับเูฟยร์า (Albufeira) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื:นเมอืง 

บา่ย 

 

นําท่านลอ่งเรอืชมปลาโลมา (Cave & Dolphin Watching Cruise) อกีหนึ'งความ

ประทับใจ ล่องเรือชมปลาโลมาที'ว่ายนํ:าเล่นอยู่ในมหาสมุทรแอตเเลนตกิ  ท่านจะได ้

เพลดิเพลนิกบัความน่ารักของปลาโลมาแสนรู ้รวมถงึชมความสวยงามของถํ:า หนา้ผา ซุม้

หนิ ที'ถกูกัดเซาะดว้ยนํ:าทะเล เกดิเป็นรูปร่างแปลตา และ สวยงาม องคป์ระกอบรอบดา้น

ที'ลงตัว ทั :งนํ:าทะเลสคีรามและผาหนิที'รวมอยูด่ว้ยกนัซึ'งทําใหภ้าพออกมาสวยงามและลง

ตัวยิ'งขึ:น (ระยะเวลาในการเดนิเรอืของแตล่ะวัน ขึ:นอยูก่ับสภาพอากาศ,แรงลม,กระแสนํ:า

ขึ:นและนํ:าลงในทะเลของวันนั:นๆ ปกตจิะใชเ้วลาในการลอ่งเรอืประมาณ 2 ชั'วโมง โอกาส

ในการพบเจอฝงูปลาโลมาประมาณ 90 % , ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยได ้หากในกรณีที'ไม่

พบฝูงปลาโลมา, กรณีไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ]ในการคนืคา่ใชจ้่าย 

35 EURO และ นําท่านเดนิทางสู่ลากอส (Lagos) เป็นเมืองรมิทะเลบที'อุดมไปดว้ย

ชายหาดงดงามทอดยาวอยู่ขา้งทาง โดยเมอืงแห่งนี:ตั :งอยู่ในแควน้แอลการแ์ละเคยเกดิ

แผน่ดนิไหวเสยีหายหนักในปี ค.ศ. 1755 เที'ยวชมเมอืงกําแพงที'สรา้งขึ:นในสมัยศตวรรษ



 

ที' 14 ของลากอส (Lagos) มปีระวัตศิาสตรท์ี'ยาวนานและสวยงาม ใหท้่านเดนิเล่นอสิระ

ชมเมอืงที'สวยงาม ทดแทน ) จากนั:นนําท่านเดนิทางต่อไปยังเมอืงฟารู (Faro) เมอืง

ท่าที'สําคัญของโปรตุเกสโดยเมอืงนี:เป็นเขตที'อยู่ทางใตส้ดุของโปรตุเกส มคีวามสําคัญ

เพราะเป็นเมอืงทา่ที'ตดิกบัสเปน 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ'า ณ ภัตตาคาร อาหารพื:นเมอืง 

ที�พกั  เดนิทางเขา้สูท่ ี�พกั FARO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 5 ฟาร ู– เซบยีา่ - กอรโ์ดบา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซบยีา่ (Seville) เป็นเมอืงใหญอ่นัดับ 4 ของสเปน  ชมปลาซา

เดเอสปาญา (Plaza De Espana) ที'สรา้งขึ:นเมอืปี ค.ศ. 1982 เป็นกลุม่อาคารรปูครึ'ง

วงกลมซึ'งรวมความเป็นสถาปัตยกรรมแบบสเปนที'เรยีงต่อกันเป็นแนวยาวสวยงามยิ'งนัก 

แต่ละซุม้โคง้ประตูมตีราประจําจังหวัดไล่เรยีงตามตัวอักษร อสิระใหท้่านเก็บภาพความ

งามรอบบรเิวณ นําท่านถา่ยรูปกบัหอคอยฆรีลัดา (Giralda Tower) หอศักดิ]สทิธิ]

แห่งนี:เป็นหอคอยที'สรา้งขึ:นโดยชาวมุสลมิ เป็นตกึทรงรูปสี'เหลี'ยมผืนผา้สูง 93 เมตร 

ตดิกนักบัมหาวหิารเป็นลานสม้และนํ:าพุ เพื'อใชใ้นพธิชีําระรา่งกายของชาวมสุลมิ จากนั:น

นําท่านชมภายนอกและถา่ยรูปมหาวหิารแห่งเมอืงเซบยีา่ (Seville Cathedral) 

เริ'มสรา้งใน ค.ศ.1042 และสรา้งเสร็จ ค.ศ.1519 ซึ'งมขีนาดใหญเ่ป็นอันดับสาม รองจาก

มหาวหิารเซนตปี์เตอรท์ี'กรุงโรม และเซนตป์อลที'ลอนดอน และใหญ่ที'สดุในสเปน สรา้ง

ดว้ยศลิปะแบบโกธคิ ภายในตกแตง่ไดอ้ยา่งวจิติรตระการตา สรา้งขึ:นแทนที'ตั :งของสเุหรา่

เดมิ โดยตอ้งการใหย้ิ'งใหญ่แบบไม่มใีครเทยีบเทยีมได ้ในหอ้งเก็บทรัพยส์มบัตลํิ:าค่า มี

ทั :งภาพเขยีน เครื'องใชใ้นศาสนพธิ ีที'ทํามาจากทองคําและเงนิลว้นแลว้แตป่ระเมนิคา่มไิด ้

ตอนกลางโบสถเ์ป็นที'ตั :งของสสุานครสิโตเฟอรโ์คลัมบัส ซึ'งสรา้งอยา่งยิ'งใหญส่มเกยีรติ

ยศ เป็นหีบศพหินอ่อนที'ตั :งอยู่บนบ่าของรูปสลักชายหนุ่ม 4 คน ซึ'งเป็นผูแ้ทนของ 

ราชอาณาจักรของกษัตรยิค์าธอลคิทั :ง  2 พระองคอ์ันไดแ้กค่ัสตลี เลออน อาราก็อน และ

นาวารเ์ร 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนั:นนําท่านเดนิทางตอ่สูเ่มอืงกอรโ์ดบา (Cordoba) เมอืงที'สวยงามในแบบมเูดกา้

และเป็นเมืองทีเจรญิรุ่งเรืองที'สุดในยุคที'มัวร์ปกครอง นําท่านชมเมืองเก่าที'ยังคงมี

สถาปัตยกรรมน่าประทับใจหลายแห่งที'ยอ้นไปเมื'อครั :งเมืองนี:เป็นเมืองหลวงที'

เจริญรุ่งเรือง ชมสะพานโรมันเป็นสะพานสําหรับการสัญจรขา้มแม่นํ Gากวัดลัก ิบ ีร ์

(Guadalquivir) เสน้เลือดที'หล่อเลี:ยงนครแห่งนี:มาแต่ครั :งโบราณ โดยความเก่าแก่

ของสะพานก็มีอายุราว 2 พันปี เพราะถูกสรา้งขึ:นเมื'อราวครสิต์ศตวรรษที' 1 สมัยที'

อาณาจักรโรมันเรอืงอํานาจในดนิแดนแถบนี: โดยบรเิวณเมืองเก่ายังเป็นที'ตั :งของมหา

วหิารกอรโ์ดบา   หรอืในอดีต คือ มัสยดิใหญ่แห่งกอรโ์ดบา  The Mosque–Cathedral 



 

of Córdoba หนึ'งในมรดกโลก  

คํ�า  รับประทานอาหารคํ'า ณ ภัตตาคาร อาหารพื:นเมอืง  

ที�พกั  เดนิทางเขา้สูท่ ี�พกั AYRE CORDOBA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 6 กอรโ์ดบา – โทเลโด – เขา้ชมมหาวหิารแหง่โทเลโด - มาดรดิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงโทเลโด (Toledo)  เมอืงหลวงเกา่ของสเปน เมอืงแห่งนี:ตั :งอยู่

ทางภาคกลางของประเทศสเปน องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้มอืงนี:เป็นแหล่งมรดก

โลกทางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม มทัีศนีภาพที'สวยงาม โดยมแีม่นํ:าเทกัส ไหลผ่าน

เมือง ลักษณะผังเมืองโทเลโดเป็นเอกลักษณ์ที'น่าชื'นชมที'สุดของการจัดสรา้งเมือง

โบราณอันสมบรูณ์แบบตัวเมอืงรายลอ้มดว้ยเนนิเขาประดุจกําแพงธรรมชาตดิว้ยหบุผา 3 

แห่ง จากนั:นนําทา่นเขา้ชมมหาวหิารแหง่โทเลโด (Toledo Cathedral) เป็นวหิารที'

ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสเปน รองจากวหิารเมืองเซบีญ่า ที'สรา้งตั :งแต่ศตวรรษที' 13  

ความงดงามอลังการสไตลโ์กธกิ ภายในมหาวหิารมกีารตกแต่งอยา่งงดงามวจิติรดว้ยไม ้

แกะสลักและภาพสลักหนิออ่น 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนั:นนําท่านเดนิทางสูก่รุงมาดรดิ (Madrid) เมอืงหลวงของประเทศสเปน ตั :งอยู่ใจ

กลางแหลมไอบเีรยีน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัยลํ:ายุค ที'ซ ึ'ง

กษัตรยิฟิ์ลลปิที' 2 ไดท้รงยา้ยที'ประทับจากเมอืงโทเลโดมาที'นี' และประกาศใหม้าดรดิ

เป็นเมอืงหลวงใหม่ ยกเวน้ในชว่งประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมอืงมาดรดิไดช้ื'อว่าเป็น

เมอืงหลวงที'สวยที'สดุแหง่หนึ'งในโลก และสงูสดุแหง่หนึ'งในยโุรป นําทา่นเที�ยวชมกรุง

แมดรดิ ที'มีสถาปัตยกรรมที'สวยงามอยู่มากมาย ทั :งอนุสาวรยีนํ์ Gาพุไซเบเลส (The 

Cibeles Fountain) ตั :งอยูท่ี'จตัรุสัรสัซเิบเลส (Plaza de Cibeles)  ซึ'งเป็นวงเวยีน

สําคัญและสวยที'สดุแห่งหนึ'งของกรุงมาดรดิ  โดยบรเิวณนี: มอีาคารสวยงามและสําคัญ 

ประจําอยู่ทั :ง 4 มุมไดแ้ก ่ธนาคารแห่งชาตสิเปน,กองบัญชาการทหารบก,ที'ทําการใหญ่

ไปรษณีย์ ประตูชัยอาคาล่า และศูนย์วัฒนธรรมทวีปอเมรกิาโดยประตูชยัอาคาล่า 

มาดรดิ (Splendid puerta de alcala) สรา้งขึ:นในปี 1599 ประตูชัยแห่งนี:สรา้งขึ:น

เพื'อถวายแดพ่ระเจา้ชารล์สท์ี' 3 ตั :งตระหงา่นทางตะวันออกของใจกลางเมอืง ชมปลาซา

เดเอสปาญ า (Plaza de espana)  เพื'อแวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย ์ดอนกิโฆเต ้

(Donquixote) นําท่านสู่ พลาซ่า มายอร ์(Plaza Mayor of Madrid) ใกลเ้ขตปู

เอตา้เดลซอล หรอืประตูพระอาทติย ์ซึ'งเป็นจตุรัสใจกลางเมอืง นับเป็นจุดนับกโิลเมตร

แรกของสเปน (กโิลเมตรที'ศูนย์) และยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใตด้นิและรถเมล์ทุกสาย 

นอกจากนี: ยังเป็นจุดตัดของถนนสายสําคัญของเมืองที'หนาแน่นดว้ยรา้นคา้และ

หา้งสรรพสนิคา้ใหญ่มากมาย นําท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปปัGนหมเีกาะตน้เชอรี� (The 

bear and the cherry tree in Madrid) อันเป็นสัญลักษณ์สําคัญอีกแห่งของกรุง

มาดรดิ  



 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ'า ณ ภัตตาคาร อาหารพื:นเมอืง (ขา้วผดัสเปน) 

 

 

ชมโชว ์ระบํา  ฟลามงิโก ศลิปะระบําสเปน หนึ�งในการแสดงที�ข ึGนชื�อลอืชาไปท ั�ว

โลกท ัGงทว่งทา่การรา่ยรําประกอบเสยีงดนตรที ี�เรา้ใจสนุกสนาน 

ที�พกั  เดนิทางเขา้สูท่ ี�พกั NOVOTEL MADRID CENTER หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 7 มาดรดิ – เซอโกเบยี – รางสง่นํ Gาโรมนั -  พระราชวงัหลวง – สนามบนิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่เมอืงเซอโกเบยี (Segovia) เมอืงท่องเที'ยวอกีเมอืงหนึ'งของสเปน 

องคก์าร UNESCO ยังไดข้ึ:นทะเบยีนใหเ้มอืงนี:เป็นเมอืงมรดกโลกในปี 1985 ชมรางสง่

นํ Gาโรมนั (Acueducto de Segovia) ที'สรา้งขึ:นตั :งแต่ ศตวรรษที' 1 โดยไม่มีการใช ้

กาวหรอืวัสดุเชื'อมหนิแต่ละกอ้นแต่อย่างใด จงึไดรั้บการยกย่องว่าเป็นสิ'งก่อสรา้งทาง

วศิวกรรมโดยชาวโรมันที'สําคัญที'สดุของสเปน และยังมสีภาพสมบรูณ์ที'สดุอกีดว้ย รางสง่

นํ:าประกอบขึ:นจากหนิแกรนิตกว่า 25,000 กอ้น มคีวามยาว 818 เมตร มโีคง้ 170 โคง้ 

จดุที'สงูที'สดุสงูถงึ 29 เมตร จดุเริ'มตน้ของรางสง่นํ:านี: เริ'มตั :งแตน่อกเมอืง แลว้ลําเลยีงสง่

นํ:าเขา้มาในเมอืง รางส่งนํ:าแห่งนี:ถอืไดว้่าเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงเซอโกเบยี และเป็น

ไฮไลท์หลักของเมือง นําท่านเดนิเล่นในเขตเมืองเก่า ซึ'งเต็มไปดว้ยสนิคา้นานาชนิด

ตลอดสองขา้งทาง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื:นเมอืง (หมหูนัสเปน) 

บา่ย จากนั:นนําท่านเดินทางกลับเขา้สู่กรุงมาดรดิ เพื'อนําท่านเขา้ชม พระราชวงัหลวง 

(Royal Palace) ซึ'งตั :งอยู่บนเนนิเขารมิฝั'งแม่นํ:าแมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่าอลังการ

ไม่แพพ้ระราชวังใดในทวปียโุรป พระราชวังหลวงแห่งนี:ถกูสรา้งในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหนิ

ทั :งหลังในสไตล์บาโรค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั'งเศสและอติาเลียน 

ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆกว่า 2,830 หอ้ง ซึ'งนอกจากจะมกีารตกแต่งอย่างงดงามแลว้ ยัง

เป็นคลังเก็บภาพเขยีนชิ:นสําคัญที'วาดโดยศลิปินในยุคนั:น รวมทั:งสิ'งของมคี่าต่างๆอาท ิ

พัดโบราณ, นาฬกิา, หนังสอื, เครื'องใช,้ อาวุธ (หากไม่สามารถเขา้ชมพระราชวงั

หลวงมาดรดิได ้เนอืงจากมพีระราชพธิภีายในหรอืต ั�วเต็ม ทางบรษิทัขอนําทา่น

ชม Royal Palace of Aranjuez เป็นการทดแทน) จากนั:นนําทา่นชมอทุยานหลวงที'

มกีารเปลี'ยนพันธุไ์มท้กุฤดกูาล ชมอนุสาวรยีเ์ซอรแ์วนเตส กวเีอกชาวสเปนที'ตั :งอยูเ่หนือ

อนุสาวรยีด์อนกโิฆเตใ้นสวนสาธารณะ 

17.30 น. นําท่านเดินทางสู่ สนามบินมาดรดิ เพื'อใหท้่านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax 

Refund) และมเีวลาในการเลอืกซื:อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

22.05 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ เที�ยวบนิที� EK 144 

***สําหรบัคณะที�ออกเดนิทางต ัGงแต ่30 ต.ค. จะออกเดนิทางเวลา 21.40 น.และ

ไปถงึดไูบเวลา 07.45 น.*** 

วนัที� 8 ดไูบ -  The Palm Project -  Medinat Jumeirah Souk –  



 

ทวัรท์ะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) 

07.15 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดูไบ (เวลาทอ้งถิ'นชา้กว่าประเทศไทย 3 ชั'วโมง) หลังผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนั:นนําท่านขึGนรถไฟ Monorail เขา้สู่ The Palm 

Project เป็นสดุยอดโครงการของ U.A.E. โดยการถมทะเลใหเ้ป็นเกาะเทยีม สรา้งเป็น

รปูตน้ปาลม์ จํานวน 3 เกาะ มทัี :งโรงแรม รสีอรท์ อพารต์เมน้ต ์รา้นคา้ ภัตตาคาร รวมทั:ง

สํานักงานต่าง ๆ นับวา่เป็นสิ'งมหัศจรรยอ์ันดับที' 8 ของโลก ใหท้่านตื'นตาตื'นใจกับความ

ความยิ'งใหญ่ของโรงแรม Atlantis อันหรูหราอลังการ นําท่านแวะถ่ายรูปดา้นนอกกับ

โรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว รูปทรงคลา้ยเรือใบที'งดงามและ

หรหูราที'สดุแหง่หนึ'งของโลก ตั :งอยูร่มิอา่วอาหรับ เป็นที'พักอาศัยของเศรษฐทีี'มชี ื'อเสยีง

ชาวตะวันออกกลาง ถอืเป็นสถานที'ที'ทุกคนใฝ่ฝันจะมโีอกาสเขา้ไปสัมผัสสักครั :งในชวีติ 

จากนั:นชม Medinat Jumeirah Souk หรอืเรยีกวา่ เวนสิแหง่ดไูบ เป็นตลาดตดิแอร ์

ตั :งอยู่ในส่วนเดยีวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของตระกูล Al Maktoum 

ออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะพื:นเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมีสินคา้ระดับ 

Premium มากมาย อาท ิของที'ระลกึ พวงกญุแจ ขวดทราย พรมอหิร่าน หัวนํ:าหอม โคม

ไฟ ของประดับตกแต่งบา้น ขนมหวาน และถั'วรสช็อกโกแลต เป็นตน้   จากนั:นนําท่าน

ผ่านชมพระราชวงัทา่นชคี (Shiekh Palace) ตื'นตาตื'นใจกับพระราชวังสุดอลังการ

ของครอบครัว Shiekh Al Maktoum อันยิ'งใหญ่ ซึ'งมคีวามร่มรื'น เต็มไปดว้ยตน้ไมน้านา

ชนิดและบรรดาเหล่านกยูง ผ่านชม New Palace ซึ'งเป็นพระราชวังแห่งใหม่ของ

ครอบครัว  Shiekh Al Maktoum ที'กอ่สรา้งยังไมแ่ลว้เสร็จ นําทา่นผ่านชมสุเหรา่จูไมรา่ 

(Jumeirah Mosque) สเุหร่าคู่บา้นคู่เมอืงของดูไบ สรา้งดว้ยหนิอ่อนทั:งหลัง และได ้

ชื'อวา่เป็นสเุหรา่ที'สวยงามมากที'สดุแหง่หนึ'งในนครดไูบ  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางสูท่ี'พัก เพื'อเปลี'ยนเครื'องแต่งกายพรอ้มตะลุยทะเลทราย 

ระหวา่งทางแวะนําทา่นชมโรงงานเครื'องประดับเพชรพลอย 

 นําท่านเดนิทางไปทวัรท์ะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) (อย่าลมืเสืGอ

แจ็คเกต แวน่ตากนัแดด รองเทา้ฟองนํ Gา ตดิตวัไปดว้ย) นําท่านขึ:นรถ 4WD (รถ

ขบัเคลื�อน 4 ลอ้) ไปทัวรท์ะเลทราย ทา่นจะไดส้นุกสนานและตื'นเตน้ไปกบัประสบการณ์

อนัแปลกใหม ่น ั�งรถตะลยุไปบนเนนิทรายท ัGงสงูและตํ�าสลบักนัไป (Sand Dune) 

คํ�า       จากนั:นใหท้่านไดรั้บประทานอาหารคํ'า และ เพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่างๆ ในแคมป์

กระโจมแบบอาหรับ ดื'มดํ'าบรรยากาศสดุโรแมนตกิของพระอาทติยต์กดนิที'แสนสวยงาม 

และสัมผัสชวีติแบบชาวพื:นเมอืง (เบดูอนิ) อาท ิการสวมชดุพื:นเมอืงชาวอาหรับ ถ่ายรูป

เก็บไวเ้ป็นที'ระลกึ การเพน้ทม์อืแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสบู มาราก ูกลิ'นผลไม ้

(Shi Sha) ชมโชว์ระบําหนา้ทอ้ง (Belly Dance) ซึ'งเป็นศิลปะการร่ายรําที'เนน้การ

เคลื'อนไหวของกลา้มเนื:อทอ้งและสะโพก รวมถงึสนุกสนานกบัการขี'อฐู 

 หมายเหตุ ทา่นที�เมารถ กรุณาทานยาแกเ้มาลว่งหนา้อยา่งนอ้ยครึ�งช ั�วโมง หรอื



 

ควรแจง้หวัหนา้ทวัรใ์หท้ราบกอ่นไปทวัรท์ะเลทราย ทางทวัรจ์ะไมร่บัผดิชอบ และ

ไมอ่นุญาตใหผู้ท้ ี�เป็นโรคหวัใจข ัGนรุนแรงน ั�งรถไป Dune Safari โดยเด็ดขาด *** 

สําหรบัท่านที�ไม่ร่วมเดนิทาง Dune Safari ท่านตอ้งรอคณะอยู่ท ี�โรงแรม โดย

ทางบรษิทั ไมส่ามารถคนืคา่ทวัรใ์หไ้ด ้รวมท ัGงอาหารมืGอคํ�า *** 

ที�พกั  เดนิทางเขา้สูท่ ี�พกั HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 9 น ั�งเรอื Abra Ride – ตลาดเครื�องเทศ และ ตลาดทอง -  Dubai Mall - 

– ขึGน “เบริจ์คาลฟิา” ช ัGน 124 – สนามบนิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู๋ Dubai Creek เป็นทะเลที'สรา้งขึ:นโดยการขุดเขา้มาในชายฝั' ง ซึ'ง

แบง่นครดูไบออกเป็น 2 สว่น คอื Deira Dubai และ Bur Dubai มคีวามยาวประมาณ 14 

กโิลเมตร มีท่าจอดเรือ 8 ท่า ใหท้่านไดช้มและถ่ายรูปกับทัศนียภาพสองฟากฝั' งของ

แม่นํ:า Creek ตามอัธยาศัย ใหท้่านไดถ้่ายรูปในย่าน Bastakiya และนําท่านน ั�งเรอื 

Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมผ่านวถิีชีวติสองฝั' งนํ: าของแม่นํ: า Creek 

จากนั:นเดินสู่ตลาดเครื�องเทศ (Gold & Spicy Souk) และตลาดทอง (Gold 

Souk) เป็นตลาดทองที'ใหญ่ที'สดุในโลก จําหน่ายผลติภัณฑ ์Jewelry ทุกประเภท เชน่ 

มกุ อัญมณีตา่ง จากนั:นนําทา่นสูห่า้งดไูบ (Dubai Mall) หา้งที'ใหญท่ี'สดุในโลก และมี

พพิธิภัณฑ์สัตวนํ์:าที'ใหญ่ที'สุดในโลกอยู่ภายใน ใหท้่านไดถ้่ายรูปหนา้ตูป้ลา ที'มีขนาด

ใหญก่วา่คนสบิคนยนืเรยีงกนั ใหเ้วลาทา่นอสิระเลอืกซื:อสนิคา้ในหา้ง ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื:อ

ของฝาก สนิคา้แบรนดเ์นมชื'อดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื:อผา้สุภาพบุรุษและสุภาพสตร ี

กระเป๋าถอื เครื'องใชไ้ฟฟ้า เครื'องกฬีา เป็นตน้  

กลางวนั   อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

บา่ย นําท่านขึGน “เบริจ์คาลฟิา” Burj Khalifa ช ัGน 124 ตกึที'สงูที'สดุในโลก มคีวามสงูถงึ 

828 เมตร มทัี :งหมด 160 ชั :น ออกแบบโดยนายเอเดรยีน สมธิ สถาปนกิจากชคิาโก ซึ'ง

คณะจะไดม้ีโอกาสขึ:นลิฟท์ที'มีความเร็วที'สุดในโลกคือ 18 เมตร ต่อวนิาที หรือ 65 

กโิลเมตร ต่อชั'วโมง ไปถงึชั :น 124 เพื'อชมววิจากของนครดูไบไดทั้'วทุกทศิที'สวยงาม 

โดยตกึนี:ออกแบบตบแต่งภายในโดย Giorgio Armani นําท่านแวะถ่ายรูปกับดูไบเฟรม  

(Dubai frame) สัญลักษณ์ใหม่ของดูไบ ซึ'งเป็นกรอบรูปฉาบทองคําความสูงขนาด 

150 เมตร กวา้ง 93 เมตรที'ใหญท่ี'สดุในโลก  ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งมาถงึ 10 ปีเต็ม ดว้ย

จํานวนเงนิประมาณ 43.5 ลา้นเหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 1.39 พันลา้นบาท   

18.00 น. เดนิทางสู่ สนามบนิดูไบ อสิระใหท้่านชอ้ปปิ:งใน Duty Free เพลดิเพลนิกับสนิคา้แบ

รนดเ์นม และนํ:าหอมยี'หอ้ดังมากมาย 

22.30 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเที'ยวบนิที' EK 374 

***คณะเดนิทางต ัGงแตว่นัที� 31 ต.ค 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 22.35 น. 

และถงึกรงุเทพฯ เวลา 07.35 น.*** 



 

 

 

โปรแกรม : Pena Palace, Dolphin Watching Cruise, 

Madrid and Extra Dubaiโปรตเุกส สเปน + ดไูบ 

10 วนั 7 คนื โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั�ว 
ทา่นละ 

พักเดี'ยวเพิ'ม 
ทา่นละ 

10-19 ก.ค. 62                                                                       65,900.- 65,900.- 65,900.- 65,900.- 41,900.- 9,900.- 

7 – 16 ส.ค. 62                                                                            63,900.- 63,900.- 63,900.- 63,900.- 40,900.- 9,900.- 

11-20 ก.ย. 62 57,900.- 57,900.- 57,900.- 57,900.- 40,900.- 9,900.- 

25 ก.ย. – 4 ต.ค. 62                                                             57,900.- 57,900.- 57,900.- 57,900.- 40,900.- 9,900.- 

9 – 18 ต.ค. 62 57,900.- 57,900.- 57,900.- 57,900.- 40,900.- 9,900.- 

16 -25 ต.ค. 62 57,900.- 57,900.- 57,900.- 57,900.- 40,900.- 9,900.- 

30 ต.ค. – 8 พ.ย. 62                                                          57,900.- 57,900.- 57,900.- 57,900.- 40,900.- 9,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที�น ั�งจะยนืยนัเมื�อไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัGน 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ี�เดนิทาง ที�มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื�อทาํการจองควิยื�นวซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

วนัที� 10 กรงุเทพฯ 

08.00 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 



 

3. เมื�อไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที�ตอ้งการออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที�  

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัGง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ไม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึGน 

5. การยื�นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัGนตอนการยื�นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัGงแบบหมูค่ณะและ 

           ย ื�น รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื�อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที� 

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไม ่  

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ั�วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัGงหมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีGรวม 
1 คา่ตั�วเครื'องบนิ ชั :นประหยัด ( Economy Class) ที'ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งื'อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที'ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที'ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามที'ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที'ทอ่งเที'ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื'อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที') 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื'อนไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื:อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื'องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิ'มเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบี:ยประกนัเริ'มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบี:ยประกนัเริ'มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที'มอีายตุั :งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ'ม 7% และหัก ณ ที'จา่ย 3 % 

10. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ UAE 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิารนีGไมร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื'องดื'มที'สั'งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ:าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิ:น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที'สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ:ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที'สายการบนิมกีารปรับขึ:นราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ'งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศโปรตเุกส (ผูย้ื'นวซีา่ชาํระเงนิตรงกบัศนูยย์ื'นวซีา่ในวันยื'นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ'น  (30 ยโูร) 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (30 ยโูร) 

 
เง ื�อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึGนจรงิ 

 

ขอ้มลูเบืGองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื�นวซีา่และการยื�นวซีา่ 
 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที'ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูงา่ยขึ:น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยื'นวซี่า หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื'อวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึ'งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที'ค่อนขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที'ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื'องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที'ตนพํานัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นั:น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่'ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริ'มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ'ากวา่ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยื'นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนื'องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ'งในการยื'นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่'ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที'ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนั:นๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

 

 

 



 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องต ั�วเครื�องบนิและที�น ั�งบนเครื�องบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที'นั'งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตั�วเครื'องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ]การเรยีกเก็บค่ามัดจําตั�วเครื'องบนิ ซึ'งมคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั�วเครื'องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ]เรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามที'

เกดิขึ:นจรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั'งที' Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี'จะนั'งตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที'สายการบนิกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี'มรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื'นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที'เครื'องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(นํ:าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี'มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการให ้

ที'นั'ง Long leg ขึ:นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที'เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที'เชค็อนิเทา่นั:น 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึ:นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั :งหมด 

2.แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3.แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ] เก็บคา่ใชจ้า่ยทั :งหมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บค่าใช้จ่ายท ัGงหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที� บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึGนไป) เนื'องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอื'นที'เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที'เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ'งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลื'อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั :งนี:ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที'ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั�ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที' สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียื�นวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รอืมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที'เกดิขึ:นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื'นวซีา่ / คา่มัดจําตั�วเครื'องบนิ 

หรอืคา่ตั�วเครื'องบนิ (กรณีออกตั�วเครื'องบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีที'กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ]ในการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัGงหมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื'องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที' ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ]ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัGงหมด 



 

 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั 
 

1. เนื'องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี'ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภท

อาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื'องปรับอากาศเนื'องจากอยูใ่นแถบที'มอีณุหภมูตํิ'า 

3. กรณีที'มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ:นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ]ในการปรับเปลี'ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื'อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที'มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที'เป็นหอ้งเดี'ยวอาจเป็นหอ้งที'มขีนาดกะทัดรัต  

    และไมม่อีา่งอาบนํ:า ซึ'งขึ:นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั:นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (โปรตเุกส) 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยื�นประมาณ 15-20 วนัทาํการ 

ยื�นวซีา่แสดงตนที�ศนูยย์ ื�นวซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารที�ออกจากทางราชการ 

และทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยื�นวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่หนงัสอืเดนิทางออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทบัวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทาง



 

จะตอ้งไมช่าํรดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ที'มวีซีา่เชงเกน้ ยอ้นหลงัไมเ่กนิ 5 ปี กรณุานํามาประกอบการยื'น

วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่าํนกัอยูต่า่งประเทศ, ทาํงานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยื�นขอวซี่าจะมเีง ื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีGรวมไปถงึผูเ้ดนิทางที�ถอื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สงู2.5- 3 CM.ขึGนอยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบคุคล  พืGนหลงัขาวเทา่น ัGน ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิGว หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื�องประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยชํารดุ*** 

ตวัอยา่งรปู 

 

 

3. หลกัฐานการทาํงาน   

- 3.1 เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที'มชีื'อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) (ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ และมตีรา

ประทบัจากรา้นแปล) 

- 3.2 กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี:แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น โฉนด



 

ที'ดนิ สญัญาเชา่ที'(ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ และมตีราประทบัจากรา้นแปล) เป็นตน้ 

- 3.3 เป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ'มทํางาน, วนัลา 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื'อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื'อสถานทตูที'ยื'น) 

- 3.4 นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที'ออกจากสถาบนัที'กําลงัศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื'อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื'อสถานทตูที'ยื'น) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- 4.1 กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรัพย ์ยอ้นหลงั 3 เดอืน ที'ออก

จากทางธนาคาร (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ 

Statement เพื'อใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15-20 วนั) 

- 4.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้

         - สําเนา Bank Statement บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 3 เดอืนของผูท้ ี�ออกคา่ใชจ้า่ยให(้เงื'อนไข

หลกัฐานการเงนิเหมอืนขอ้4.1) 

     - ทําหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter) ระบชุื'อเจา้ของบญัช ี   

(ผูท้ี'ออกค่าใชจ้่ายให)้ ตอ้งสะกดชื�อ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบุคคลที'เจา้ของบัญชี

ออกค่าใชจ้่ายให  ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชื�อ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ โดยจะตอ้งระบุ

ความสมัพันธม์าโดยชดัเจนวา่เกี'ยวขอ้งกนัอยา่งไร เป็นฉบบัภาษาองักฤษ  

*Bank Statement จะตอ้งมตีราประทบัจากทางธนาคาร และสะกดชื'อ-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ 

แสดงเลขที'บญัชคีรบทกุตวั และจะตอ้งมแีสดงทั :งหมดในทกุ ๆ หนา้ 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนีG กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 



 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุ'ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี'ยนชื'อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี'ยน) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนมารดามา

ดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนบดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั :งบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

สําเนาบตัรประชาชนของบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาตอ้งเซน็กํากบัในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ โดยลายเซน็จะตอ้ง

ตรงตามพาสปอรต์ หรอื ใบยนิยอม(ในกรณีไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) 

 **กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี เอกสารที�เป็นภาษาไทย ที�ตอ้งใชใ้นการยื�นขอวซีา่ จะตอ้งแปล

เป็นภาษาองักฤษ และเอกสารตอ้งไดร้บัการรบัรองจากกระทรวงตา่งประเทศของไทย(แปล

ประทบัตราจากกงศุล)เทา่น ัGน 

***กรณีอายตุ ัGงแต ่18 ปี ข ึGนไป เอกสารที�เป็นภาษาไทย ที�ตอ้งใชใ้นการยื�นขอวซีา่ จะตอ้ง

แปลเป็นภาษาองักฤษ และเอกสารตอ้งไดร้บัการรบัรองจากรา้นแปลที�มตีราประทบัเทา่น ัGน 



 

****เอกสารภาษาไทย ที�ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ ทางผูส้มคัรจะตอ้งนําไปแปลดว้ยตวัเอง ที�

รา้นแปล หรอืที�กรมการกงศลุ คา่ใชจ้า่ย ประมาณ 200 – 500 บาท/ใบ 

                                                                             

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 

 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยื�นวซีา่เชงเกนประเทศโปรตเุกส 

 

    (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื�องจากทางเราจะใชข้อ้มลูนีGในการจองควินดั

หมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัGนเอกสารที�ทา่นสง่ตามมาที�หลงัจะตอ้งตรง

กบัขอ้มลูที�ทา่นกรอกใหม้าเทา่น ัGน) 

 

ชื'อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชื'อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานที'เกดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศที'เกดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุนั ................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 



 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อื'นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีที'ผูส้มคัรขอวซีา่เป็นเด็ก อายตํุ'ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ื'อ และที'อยู ่ผูป้กครอง 

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

……………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………..… 

 

11. ที'อยูปั่จจบุนัของผูข้อวซีา่* 

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………..…………… 

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ*............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืที'ตดิตอ่ได*้.................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุนั (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื:อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้)* 

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

13. ชื'อบรษัิทหรอืรา้นคา้ และที'อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื'อ ที'อยูข่อง

สถาบนัศกึษา*  

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……….…… 

 

14. วซีา่เชงเกนที'เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที'ผา่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ั :งแตว่นัที'..........................ถงึวนัที'............................ 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ:วมอืเพื'อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี: 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที' หากทราบ)................................................ 



 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ยอ้นหลงัไมเ่กนิ 5 ปี แนบมา

ดว้ย เพราะจาํเป็นตอ้งใชใ้นการกรอกขอ้มลู** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ื'นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุื'อ-สกลุ และความสมัพันธ ์..................  

สิ'งที'ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิ'งที'ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที'พักที'มผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระคา่ที'พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั :งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื'นๆ (โปรดระบ)ุ     อื'นๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆท ัGงส ิGน 

ท ัGงนีGบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัGน 

 

 

 

 

 

 

 


