
 

 

 
 
 
 

 
 

ลสิบอน ซินทรา เซบีญา คอโดบา โทเลโด เซอโกเวีย มาดรดิ 
 

พิเศษ!!! ชมโชวร์ะบ ำฟลำเมงโก้ ชิมหมูหนั  Suckling Pig (Michelin recommended) 

 
 
วนัแรก กรงุเทพฯ-สนำมบนิสวุรรณภมู ิ               (ไทย) 

 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบนิสวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหวำ่งประเทศ ช ัน้ 4 ประต ู9  แถว T 

สำยกำรบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

วนัทีส่อง ดไูบ-กรงุมำดรดิ-พระรำชวงัหลวง-น ำ้พุไซเบเลส-พลำซำ่ มำยอร ์        (ยเูออ-ีสเปน)   

 

01.15 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 385 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ)  

04.45 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง   

07.35 น. เดนิทางสูก่รงุมำดรดิ ประเทศสเปน โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 141 

(บรกิารอาหารและ เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

13.25 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิกรงุมำดรดิ ประเทศสเปน ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ 

 น าทา่นชมภายในพระรำชวงัหลวงแหง่สเปน แหง่กษัตรยิฮ์วน คารล์อส มคีวามสวยงามโออ่า่อลังการไมแ่พ ้

พระราชวังอืน่ๆ ในทวปียโุรป เนือ่งจากแนวความคดิเปรยีบเทยีบความใหญ่โตของพระราชวังแวรซ์ายส ์และ

ความสวยงามของพระราชวังลูฟว ์ในฝร่ังเศส ตัง้อยูบ่นเนนิเขารมิฝ่ังแมน่ ้าแมนซานาเรส สรา้งขึ้นในปี ค.ศ.



 

 

1735 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 25 ปี ออกแบบโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน โดยการผสมผสานระหว่างศลิปะแบบ

ฝร่ังเศสและอติาเลยีนประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ มากมายถงึ 2,830 หอ้ง (แต่เปิดใหเ้ขา้ชมเพยีง12หอ้ง) ซึง่

นอกจากจะมกีารตกแตง่อยา่งงดงามแลว้ ยงัเป็นทีเ่ก็บภาพเขยีนชิน้ส าคัญ ทีว่าดโดยศลิปินในยคุนัน้ รวมทัง้

สิง่ของมคี่าต่างๆ อาท ิพัดโบราณ, นาฬกิา, หนังสอื, เครือ่งใช,้ อาวุธ ฯลฯ พรอ้มชมความสวยงามของ

อทุยานหลวง อทุยานไมด้อกไมป้ระดับทีม่กีารเปลีย่นพันธุไ์มท้กุฤดกูาลท าใหม้คีวามสวยงามทัง้ปี  

 จากนัน้น าถ่ายรูปกับ น ำ้พุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ที่สรา้งอุทศิใหแ้ก่เทพธดิาไซเบลีน เป็น

สถานทีท่ีใ่ชใ้นการเฉลมิฉลองในเทศกาลต่างๆของเมอืง ผ่านชมประตูชยัอาคาล่า (Puerta De Alcala) ที่

สรา้งถวายพระเจา้ชารล์สท์ี ่3  

 น าทา่นสู ่พลำซำ่ มำยอร ์(Plaza Mayor) ใกลเ้ขตปเูอตา้เดลซอล หรอืประตพูระอาทติย ์ซึง่เป็นจตรัุสใจ

กลางเมอืง นับเป็นจุดนับกโิลเมตรแรกของสเปน (กโิลเมตรทีศู่นย)์ และยังเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตด้นิและ

รถเมล์ทุกสาย นอกจากนี้ยังเป็นจุดตัดของถนนสายส าคัญของเมืองที่หนาแน่นดว้ยรา้นคา้และ

หา้งสรรพสนิคา้ใหญม่ากมาย 

 

ค ำ่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นสูท่ีพั่ก ณ Axor Feria Hotel หรอืระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ำม เมอืงเซโกเวยี-มหำวหิำรแหง่เมอืงเซโกเวยี-Las Rozas Village Outlet-ระบ ำฟลำเมงโก ้               

(สเปน) 

 

เชำ้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเซโกเวยี เป็นเมอืงหลักของจังหวัดเซโกเบยี ในแควน้คาสตีลและเลออนของ

ประเทศสเปน ตัง้อยูบ่รเิวณจดุบรรจบระหวา่งแมน่ ้าเอเรสมา กบัแมน่ ้ากลาโมเรสณ เชงิเขากวาดารร์ามา โดย

ขณะทีอ่ยูภ่ายใตก้ารปกครองของชาวโรมนัและชาวมวัร ์เมอืงนีจ้งึมชี ือ่เรยีกวา่ เซโกเบยี       น าท่านถ่ายรูป

กับ มหำวหิำรแหง่เมอืงเซโกเวยี และสะพานสง่น ้าโรมันทีม่ชี ือ่เสยีง น าชมเขตเมอืงเก่าซึง่ลอ้มรอบดว้ย

ก าแพงทีส่รา้งขึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่8 และไดรั้บการบรูณะในระหวา่งครสิตศ์ตวรรษที ่15 

 

กลำงวนั บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดนิทางสู ่ Las Rozas Village Outlet อสิระให ้

ท่านไดเ้ดินเล่นเลือกซือ้สนิคา้มีกว่ารอ้ยรา้นคา้ อาทิ เช่น 

Amani, Barbour, Coach, Diesel, Furla, Onisuka 

Tiger,Polo Ralph lauren, Hugo Boss, Samsonite, 

Camper, Burbury, Superdry, Tag Heuer, Bvlgari, Calvin 

Klein ฯลฯ 

ค ำ่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นชมการแสดงระบ ำฟลำเมงโก ้โชวช์ือ่ดังซึง่เป็นสญัลักษณ์ของประเทศสเปน  

 น าทา่นสูท่ีพั่ก  ณ Axor Feria Hotel หรอืระดับเดยีวกนั  

 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงโทเลโด-มหำวหิำรโทเลโด-เมอืงคอรโ์ดบำ  (สเปน) 
 

 

เชำ้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโทเลโด (Toledo) อดตีเมอืงหลวงเก่าของสเปนตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่13 เป็น

เมอืงแหง่ศนูยก์ลางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของสเปน ชือ่เมอืงหมายถงึการผสมผสานของ 3 วัฒนธรรม 

คอื ครสิเตยีน, อสิลามและฮบีร ูตัวเมอืงตัง้อยูบ่นหนา้ผาสงูเบือ้งล่างลอ้มรอบไปดว้ยแมน่ ้าตาโค (Tajo) ซึง่

เหมาะแก่การป้องกันการรุกรานจากขา้ศกึ น าท่านเทีย่วชมเมอืง ขา้มสะพานแบบโรมันดัง้เดมิ(ปเูอนเต เด 

อัลกานตารา) บนเนนิเขาท่านจะเห็นกัสตโีย เด ซาน เซรบ์านโด ป้อมปราการ ขนาดใหญ่ทีช่าวโรมันสรา้ง

ขึน้เพือ่ปกปักษ์รักษาเมอืง  

 น าทา่นสูเ่ขตเมอืงเกา่ ผา่นประตเูมอืงปเูอรต์าเดบซิากรา หนึง่ในประตูเมอืงทีม่คีวามส าคัญทีส่ดุ น าท่านชม

การผสมผสานของสถาปัตยกรรมอารบคิ, มเูดฆารโ์กธคิ เรเนสซองส ์ 



 

 

 น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ มหำวหิำรโทเลโด (Toledo Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีย่ ิง่ใหญ่

สวยงามแหง่หนึง่ของโลกใชเ้วลาสรา้งยาวนาน แตเ่ดมิชาวมสุลมิใชเ้ป็นสเุหรา่ ตอ่มาไดก้อ่สรา้งรูปทรงแบบ

โกธคิในปี 1226 และเพิม่ศลิปะแบบมเูดฆาร ์บาร็อค และนโีอคลาสสคิ จนแลว้เสร็จสมบรูณ์ในอกี 300 ปีถัด

มา ภายในมกีารตกแต่งอย่างงดงามวจิติรดว้ยไมแ้กะสลักและภาพสลักหนิอ่อน มุมดา้นในเป็นอัลคาซาร ์

ผลงานของสถาปนกิระดับสดุยอด ในสมยัศตวรรษที ่16  

 จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปบรเิวณจุดชมววิเพือ่ชมทวิทัศน์ของเมอืงโทเลโด ซึง่เป็นทวิทัศน์ที ่จติรกรชือ่ดัง

ของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco) ไดเ้คยจ าลองลงบนแผน่ภาพอยา่งสวยงาม 

 

กลำงวนั บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคอรโ์ดบำ (Cordoba) ครัง้หนึง่เคยถูกครอบครองโดยชาวโรมันและชาวมัวรจ์าก

อาหรับ เมอืงคอร์โดบาตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้ากัวดัลกเีบยี เป็นเมอืงศูนยก์ลางของวัฒนธรรมมุสลมิในประเทศ

สเปน องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้มอืงคอรโ์ดบาเป็นเมอืงมรดกโลกของประเทศสเปน เมอืงนีเ้ป็นเมอืงใน

ระบบกาหลบิทีม่คีวามเจรญิรุ่งเรอืงทีสุ่ดของยุโรปในสมัยศตวรรษที ่10 มกีารสรา้งมหาวทิยาลัยเนน้การ

เรยีนรูด้า้นวรรณกรรม, วทิยาศาสตร ์ปรัชญาและการแพทย ์

 

ค ำ่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นสูท่ีพั่ก  ณ Ayre Cordoba Hotel หรอืระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีห่ำ้ มสัยดิเมซกตีำ้-เมอืงเซวลิญำ่-มหำวหิำรแหง่เซวลิญำ่-หอคอยฆรีลัดำ      (สเปน) 

 

เชำ้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านชม มสัยดิเมซกตีำ้ ที่มขีนาดใหญ่โตและออกแบบ

อยา่งวจิติรดว้ยการใชเ้สาหนิจ านวนมากถงึ 850 ตน้ ต่อยอด

เสาดว้ยโครงสรา้งคานโคง้แบบศลิปะโรมัน ผสมกับลวดลาย

แบบมัวรชิ ประดับดว้ยเครือ่งกระเบือ้งเคลอืบ อฐิ และหนิฉลุ

ลาย ทั่วทัง้อาคาร ดา้นในสดุของมัสยดิจะสรา้งมหีรับ อันเป็น

เครื่องหมายแสดงทศิทางของเมืองเมกกะ ต่อมาเมื่อชาว

ครสิต์เขา้มายดึครองเมอืงคอรโ์ดบา จงึไดม้กีา รสรา้งโบสถ์

ขึน้บรเิวณกึง่กลางของมัสยดิ และสรา้งหอระฆังสูง 93 เมตร 

ขึน้ในบรเิวณสวนสม้และลานน ้าพ ุ

 

กลำงวนั บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซวลิญำ่ (Seville) ซึง่ตัง้อยูใ่นแควน้อนัดาลเูซยี เป็นเมอืงทีม่มีรดกทางวัฒนธรรม 

เป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยความเขยีวขจ ีสวนสาธารณะและสวนดอกไมง้านเทศกาลทีจ่ัดขึน้ในเมอืงเซบญีา่ไดรั้บ

การกลา่วขานมากทีส่ดุ เนือ่งจากเป็นเมอืงทีม่ชีวีติชวีามากทีส่ดุในแควน้อลัดาลซูยี เมอืงนีเ้คยอยูภ่ายใตก้าร

ปกครองของแขกมวัรม์านานกวา่ 800 ปี จงึไดรั้บอทิธพิลศลิปะแบบแขกมวัรค์อ่นขา้งมาก  

 น าทา่นชม มหำวหิำรแหง่เซวลิญำ่ (seville cathedral) วหิารแหง่เมอืงเซบญีา มขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 

3 รองจากมหาวหิารเซนตปี์เตอรท์ีก่รงุโรม และเซนตป์อลทีล่อนดอน และใหญ่ที่สดุในสเปนสรา้งดว้ยศลิปะ

แบบโกธคิ ภายในตกแตง่ไดอ้ยา่งงามวจิติร สรา้งขึน้แทนทีต่ัง้ของสเุหรา่เดมิ โดยตอ้งการใหย้ิง่ใหญแ่บบไม่

มใีครเทยีบเทยีมได ้ในหอ้งเก็บทรัพยส์มบัตลิ ้าค่า มทีัง้ภาพเขยีน,เครือ่งใชใ้นพธิขีองศาสนาทีท่ ามาจาก

ทองค าและเงนิลว้นแตป่ระเมนิคา่มไิด ้อกีทัง้ยงัเป็นทีเ่ก็บศพของโคลัมบสัอกีดว้ย  

 น าทา่นถา่ยรปู หอคอยฆรีลัดำ (giralda)หอคอยฆรัีลดา ตกึทรงรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้สงู 93 เมตร (ไมแ่นะน า

ส าหรับทา่นทีส่ขุภาพไมเ่อือ้อ านวย) ตดิกนักบัมหาวหิารเป็นลานสม้และน ้าพุ เพือ่ใชใ้นพธิชี าระร่างกายของ

อสิลาม ดา้นหนา้เป็นลานกวา้งมปีราสาทอัลคาซาร์ สถาปัตยกรรมที่ยังคงมคีราบเงาความบรรเจดิ และ

ความคดิสรา้งสรรคข์องชาวมวัร ์ในอดตีเคยเป็นพระราชวังของกษัตรยิส์เปนมากอ่น 

  

ค ำ่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นสูท่ีพั่ก ณ Alcora sevilla Hotel หรอืระดับเดยีวกนั  



 

 

วนัทีห่ก เซวลิญำ่-เมอืงลสิบอน-มหำวหิำรเจอโร นโิม                             (สเปน-โปรตเุกส) 

 

เชำ้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลสิบอน (Lisbon) เมอืงหลวงของโปรตุเกสตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าเตจู ้(Tejo) โดยผ่าน

เสน้ทางมอเตอร์เวยส์ายส าคัญทีท่่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับภาพชวีติชนบท ชาวไร่ ชาวสวน และป่าคอร์ค 

(Cock) ตลอดการเดนิทางท่านจะไดใ้หภู้มปิระเทศที่แตกต่าง ทัง้รมิฝ่ังมหาสมุทรและ ฝ่ังแผ่นดนิใหญ ่

ลสิบอนเป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 800 ปี และเคยประสบกบัเหตกุารณ์แผน่ดนิไหวในศตวรรษที ่

17 จงึท าใหอ้าคารเก่าแก่โบราณไดรั้บความเสยีหายเป็นจ านวนมาก ผูน้ าคนส าคัญของเมอืงในสมัยนัน้ 

คอื มำรค์สิ เดอร ์ปองปำล (Marquis de Pombal) ไดเ้ริม่บูรณะและจัดวางผังเมอืงลสิบอนใหม่ให ้

ทันสมยั เกดิการสรา้งถนนและอาคารสมัยใหมก่ลายเป็นเมอืงลสิบอนทีส่วยงามมเีอกลักษณ์เป็นของตนเอง

จนถงึปัจจบุนั 

                  

กลำงวนั บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดนิทางสู่ มหำวหิำรเจอโร นโิม ที่สรา้งขึน้เพื่อเป็นเกยีรตแิก่ วาสโก ดากามา ซึง่ไดเ้ดนิเรือสู่

ประเทศอนิเดียไดเ้ป็นผลส าเร็จในปี ค.ศ. 1498 ซึง่มหาวหิารแห่งนี้เป็นผลงานอันเยี่ยมยอดของงาน

สถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ (Manueline) ใชเ้วลาก่อสรา้งทัง้ส ิน้ถงึ 70 ปี จงึแลว้เสร็จสมบูรณ์ และ

ไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 

 

ค ำ่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นสูท่ีพั่ก ณ VIP Executive Art’s  Hotel หรอืระดับเดยีวกนั  

 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงซนิทรำ-เคป ดำ รอคคำ่-เมอืงลสิบอน-หอคอยเบเล็ง-สนำมบนิ                    (โปรตเุกส-ยเูออ)ี 

 

เชำ้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซนิทรำ (Sintra) อกีหนึง่เมอืงตากอากาศยอดนยิมของนักทอ่งเทีย่ว เป็นทีต่ัง้ของ

พระราชวังทีส่วยงามทีไ่ดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ความร่มรืน่ของเขตอทุยานเป็น

ทีพ่ักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดของชาวเมอืง เป็นอกีเมอืงทีม่สีถาปัตยกรรมที่ค่อนขา้งมคีวามโดดเด่นของ

แควน้แกรนดล์สิบอน ประเทศโปรตเุกส  

 น าท่านชม เคป ดำ รอคคำ่ (Cabo da roca) อันเป็นแหลมทีต่ัง้อยู่ปลายสุดทางทศิตะวันตกของทวีป 

ยโุรป ถัดไปเป็นมหาสมทุรแอตแลนตกิ 

 

กลำงวนั บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านถ่ายรูปหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดมิสรา้งไวก้ลางน ้าเพือ่เป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการ

เดนิเรอื เป็นจดุเริม่ตน้ของการเดนิเรอืออกไปส ารวจ และคน้พบโลกของ วาสโก ดากามา และนักเดนิเรอืชาว

โปรตุเกส เป็นอกีหนึง่สถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ทีส่วยงาม จากนัน้น าท่านบันทกึภาพกับ อนุสาวรีย์

ดสิคัฟเวอรี ่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1960 เพือ่ฉลองการครบ 500 ปี แหง่การสิน้พระชนมข์อง เจา้ชายเฮนรี ่เดอะ

เนวเิกเตอร ์สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

 

21.15 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 194 

(บรกิารอาหารและ เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

 

วนัทีแ่ปด ดไูบ-กรงุเทพฯ                  (ยเูออ-ีไทย) 

 

08.05 น. ถงึ สนำมบนิเมอืงดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง   

11.45 น. เดนิทางสู ่สนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 370   

 (บรกิารอาหารและ เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

21.25 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ  

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



 

 

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวันอาทติย ์โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำร   

  เด็ก (อำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี ไมม่เีตยีง) ลดทำ่นละ   2,000 บำท 

  พกัเดีย่ว     เพิม่ทำ่นละ 10,000 บำท 

 

กรณุำอำ่นรำยละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละรำยละเอยีดตำ่ง ๆของโปรแกรม 

โดยละเอยีดเมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทวัรแ์ลว้ทำงบรษิทัถอืวำ่ทำ่น 

รบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขตำ่งๆของบรษิทั 

อตัรำนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์(เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  

 คา่ทีพ่ัก 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการ (ขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยเมอืงเขา้พัก ในกรณีทีไ่ม่

สามารถเขา้พักทีเ่มอืงนัน้ๆได ้เชน่ ตดิงานนทิรรศการ งานแสดงสนิคา้ งานประชมุ เหตสุดุวสิยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่วซีา่เชงเกน้ (สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทกุกรณี) 

 คา่รถปรับอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที ่และคา่ธรรมเนยีมตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 หัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วและมัคคุเทศกท์อ้งถิน่คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

(ไมร่วมคำ่ทปิ) 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 

 คำ่ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% ภำษหีกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% กรณีตอ้งกำรใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรัมตอ่หนึง่คน 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในหอ้งพัก พนักงานยก

กระเป๋าในโรงแรม 

 คำ่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่  (2 ยโูร x 6 วนั = 12 ยโูร  / คน) 

 คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่ (2 ยโูร x 3 วนั = 6 ยโูร  / คน) 

 คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บำท 

เงือ่นไขในกำรจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรณุำช ำระเงนิมดัจ ำทำ่นละ 20,000 บำท พรอ้มส าเนาหนังสอืเดนิทาง (หลังจองภายใน 

3 วัน)  

2. ช าระยอดสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน   

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) เพือ่มายืน่วซีา่หรอืวันเดนิทาง 

ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ทราบทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำ 

เมษำยน 
8-15 เมษำยน 2562 59,900 

 23-30 เมษำยน 2562 50,900 

พฤษภำคม 28 พฤษภำคม – 4 มถินุำยน 2562 50,900 



 

 

กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัร ์ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25-29 วัน เก็บเงนิมดัจ าทัง้หมด 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-24 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

5. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

7. กรณีวซีำ่ถกูปฏเิสธจำกสถำนทตู (วซีำ่ไมผ่ำ่น) ทางบรษัิทจะท าการเก็บค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ 

คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิหรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ เป็นตน้   

 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีทีผู่เ้ดนิไมถ่งึ 30 ท่าน และทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิ

โดยหัก 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัย และไม่รับผดิชอบ

ใดๆ  

ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์ เชน่ภัยธรรมชาต ิ

ปัญหาการเมอืง เป็นตน้ 

3. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้

ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

4. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมดไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทหรอืช าระโดยตรงกับทาง

บรษัิท  

จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับทีน่ั่ง LONG LEG หรอืทีน่ั่งบรเิวณทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีม่คีุณสมบัตติามทีส่ายการ

บนิก าหนด เชน่ ตอ้งสามารถสือ่สารภาษาอังกฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ สามารถชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่ง

รวดเร็วในกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง LONG LEG ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิตอน

เวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

6. โรงแรมทีพั่กในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากเป็นภูมปิระเทศทีม่อีากาศเย็น และหอ้งพัก 3 

ทา่น  (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมกีารจัดเป็น 2 เตยีง และ SOFA BED ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแต่ละ

โรงแรม  

 

        เอกสำรเบือ้งตน้ในกำรขอยืน่วซีำ่ประเทศเชงเกน้ระยะเวลำในกำรยืน่ 15 วนัท ำกำร ผูเ้ดนิทำงตอ้งมำ

สแกนลำยนิว้มอื ณ สถำนทตู ตำมวนัและเวลำทีน่ดัหมำย (เอกสำรและข ัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่แตล่ะสถำนทตู

มคีวำมตำ่งกนัและอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงได ้โปรดสอบถำมกบัเจำ้หนำ้ทีอ่กีคร ัง้เพือ่ควำมถกูตอ้งใน

กำรเตรยีมตวัเพือ่ยืน่วซีำ่) 

1. พาสปอรต์ทีย่ังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืน ก่อนวันหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เล่มเกา่ ไมว่่าจะ

เคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก่็ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่  

2. รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้จ านวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสขีาวเทา่นัน้และควรมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน)  

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรอืส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  

4. ใบรบัรองกำรท ำงำนจากบรษัิททีท่่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภำษำองักฤษเทำ่น ัน้ โดยระบุต าแหน่ง, อัตรา

เงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มท างานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไป

ยโุรป  หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนด  

5. กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรบัรองที่คดัไว้ไม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้ม

วัตถปุระสงคห์รอืใบเสยีภาษีและหลักฐานการเงนิของบรษัิทฯยอ้นหลัง 6 เดอืน  

6. รำยกำรเดนิบญัยอ้นหลงั 6 เดอืน(Statement) และ BANKGARUNTEE มอีำยุ 15 วนั นบัจำก

หนงัสอือกจำกธนำคำร พรอ้มส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ประจ าหรอืออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน (นับจากวัน



 

 

ปัจจบุนั) ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม า่เสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามี

ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่

เดอืดรอ้น เมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา **สถำนฑตูไมร่บัพจิำรณำบญัชกีระแสรำยวนั** 

7. ในกรณีเป็น Sponser ใหก้นัในครอบครวัหรอืญำตกินั 

-  ผูท้ ีร่บัรองคำ่ใชจ่ำ่ยให ้ตอ้งใช ้BANKGARUNTEE รับรองผูร้่วมเดนิทาง หรอื ผูท้ีใ่หอ้อกค่าใชจ้่าย

ให ้ 

-  ผู ้ที่ให้รบัรองค่ำใช้จ่ำยให้ ตอ้งขอรายการเดินบัญยอ้นหลัง 6 เดือน(Statement)  และ 

BANKGARUNTEE มอีาย ุ15 วัน 

8. กรณีทีบ่รษัิทของทา่นเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนอืจากเอกสาร

ขอ้ 1-6 แลว้ ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการ

กลับมาท างานของทา่น โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย  

9. กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา จะตอ้งม ีหนงัสอืรบัรองจำกทำงสถำบนักำรศกึษำเป็นภำษำองักฤษ (ตัว

จรงิ) เทา่นัน้  

10. กรณีทีเ่ด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดาทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยที่

บดิา, มารดา และบตุรจะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกับอกีท่านหนึง่ได ้

ณ ทีว่า่การอ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่และประทับตรารับรองจากทาง

ราชการอยา่งถกูตอ้ง  

11. รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจ านวนบตุรของผูเ้ดนิทาง  

12. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร 

และถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค า

รอ้งใหมก่็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอ

ความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที่

ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใคร่ขอ

รบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั  

13. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ใน

ดลุพนิจิของสถานฑตูฯเรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนาม

ของบรษัิท  

14. เพิ่มเตมิ  ในกรณีที่มกีำรรบัรองค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำงใหผู้ ้อ ืน่โดยไม่ใช่ตนเอง จะตอ้งขอ 

BANKGARUNTEE ที ่ออกเป็นสปอรน์เซอร ์ใหก้บัผูท้ ีถู่กรบัรองคำ่ใชจ้ำ่ยให ้พรอ้มกบั Statement 

ยอ้นหลงั 6 เดอืนยืน่คูก่นั พรอ้มกบัผูท้ ีถู่กรบัรองคำ่ใชจ้่ำยก็ตอ้งแสดงสถำนะกำรเงนิของตวัเอง

เชน่กนั  

15. .การยืน่วซีา่นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมัดจ าท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านัน้ ถงึสามารถด าเนนิการ

ขัน้ตอนการยืน่วซีา่ได ้

 

** เอกสำรประกอบกำรยืน่วซีำ่เป็นภำษำองักฤษเทำ่น ัน้ และทำงบรษิทัไมม่นีโยบำยรบัแปลเอกสำร 

หำกทำ่นตอ้งกำรใหท้ำงเรำด ำเนนิกำรแปลเอกสำรให ้มคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิฉบบัละ 500 บำท ** 

 

 

 

 

 

 

 

 


