
 
 

                                                                                                                      

 

รหัสทัวร B2B1901229 
ทัวรโปรตุเกส สเปน ดูไบ 10 วัน 7 คืน (EK) 
ชมพระราชวังเปนาสิ่งมหัศจรรยของโปรตุเกส   ลองเรือชมปลาโลมา 
เที่ยวเมืองสวยของสเปนเซบียา, กอรโดบา 

ชิมทารตไข,หมูหันสเปน และ ขาวผัดสเปน 

เที่ยวดูไบขึ้นตึกเบิรจคาลิฟาช้ัน 124 
และน่ังรถตะลุยทะเลทราย 

 



 
 

                                                                                                                      

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพ  
22.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

ประตู 9 เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่ คอย
ตอนรับและอํานวยความสะดวก 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – ลิสบอน – หอคอยเบเล็ง –  
เขาชมมหาวิหารเจอโร นิโม 

01.35 น. ออกเดินทางสูสนามบินดุไบ ดวยเที่ยวบิน EK 385  
***สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต 30 ต.ค. จะออกเดินทางเวลา 
01.05 น.และไปถึงดูไบเวลา 05.00 น.*** 

04.45 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบรอเปลี่ยนเครื่อง 
07.25 น. ออกเดินทางตอดวยเท่ียวบิน EK191 

***สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต 30 ต.ค. จะออกเดินทางเวลา 
07.25น.และไปถึงดูไบเวลา 12.00 น.*** 

12.35 น. 
 
 

ถึงสนามบินลิสบอน ประเทศโปรตุเกส (Portugal) (เวลาทองถิ่นชา
กวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเปน 7 ชั่วโมงในวันที่ 27 
ตุลาคม 2562) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทาน
ถายภาพกับอนุสาวรียดิสคัฟเวอรี่สรางขึ้นในป ค.ศ. 1960 เพื่อฉลอง
การครบ  500 ป  แห งการสิ้ นพระชนมของเจ าชายเฮนรี่  เดอะ
เนวิเกเตอร แวะถายรูปกับหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดิมสราง
ไวกลางน้ําเพื่อเปนป�อมรักษาการณดูแลการเดินเรือเขาออก เปน
จุดเริ่มตนของการเดินเรือออกไปสํารวจ และคนพบโลกของ วาสโก ดา
กามา นักเดินเรือชาวโปรตุเกส เปนอีกหน่ึงสถาปตยกรรมแบบมานูเอล
ไลนที่ สวยงาม นํ าเข าชมมหาวิหารเจอโร นิ โม  (Jeronimos 
Monastry) ที่สรางขึ้นเพื่อเปนเกียรติแก วาสโกดากามา ที่เดินทางสู
อินเดียเปนผลสําเร็จ ในป ค.ศ.1498 จัดเปนผลงานอันเยี่ยมยอดของ



 
 

                                                                                                                      

 

งานสถาปตยกรรมที่เรียกกันวามานูเอลไลน (Manueline) ใชเวลา
กอสรางทั้งสิ้นถึง 70 ป จึงแลวเสร็จสมบูรณ และไดรับการรับรองจาก
อ ง ค ก า ร ยู เน ส โก ว า ให เป น ม ร ด ก โล ก  (UNESCO World 
Heritage) 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  เดินทางเขาสูที่พัก RAMADA BY WYNDHAM  

หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 3 ลิสบอน – เขาชมพระราชวังเปนา - แหลมโรกา – ซินทรา – ลิสบอน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นํ าท าน เข า ช ม พ ระราช วั ง เป น า  (Pena National Palace) 

พระราชวังฤดูรอนที่ตั้งอยูบนเนินเขาเหนือเมืองซินตรา หนึ่งเจ็ดสิ่ง
มหัศจรรยณของโปรตุเกส (7 wonders of Portugal) ในสถานที่
ทองเท่ียวที่มีผูเขาชมมากที่สุดในโปรตุเกส โดยในอดีตเปนที่ประทับของ
กษัตริยโปรตุเกสมาตั้งแตคริสต ศตวรรษที่ 14 โดยตัวปราสาทถูกสราง
ตอเติมหลายยุคสมัย เดิมเริ่มแรกตั้งแตสมัยยุคกลางเปนพียงโบสถ 
ตอมาในป ค.ศ. 1493 King John II และ Queen Leonor สรางตอ
เติมจากโบสถใหใหญขึ้นเปนอารามเพื่อรําลึกถึงนักบุญ St.Jerome 
โดยภายในถูกตกแตงประดับประดาอยางวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะพื้น
กระเบ้ืองที่วากันวาสวยงามที่สุดในโปรตุเกส และในอดีตอารามแหงน้ีได
ถูกฟ�าผาหลายตอหลังครั้ง รวมทั้งไดรับความเสียหายจากแผนดินไหว
ครั้งใหญเมื่อป 1755  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ชิมทารต
ไขโปรตุเกส) 

บาย จากน้ันพาทานเดินทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดที่เปน
ปลายด านตะวั น ตกสุ ด ของทวีป ยุ โรป  ซึ่ งท านสามารถซื้ อ ใบ
ประกาศนียบัตร (Certificate) เปนที่ระลึกในการมาเยือน ณ ท่ีแหงน้ี 



 
 

                                                                                                                      

 

จากน้ันเดินทางสูเมืองซินทรา (Sintra) อีกหน่ึงเมืองตากอากาศยอด
นิยมของนักทองเที่ยว เปนที่ตั้งของพระราชวังที่สวยงามที่ไดรับการ
รับรองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ความรมรื่นของเขตอุทยาน
เปนที่พักผอนหยอนใจในวันหยุดของชาวเมือง เปนอีกเมืองที่มี
สถาปตยกรรมที่คอนขางมีความโดดเดนของแควนแกรนดลิสบอน 
ประเทศโปรตุเกส  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  เดิ น ท า ง เข า สู ที่ พั ก  RAMADA BY WYNDHAM ห รื อ

เทียบเทา 
 

วันที่ 4 ลิสบอน - อัลบูเฟยรา – ลองเรือชมปลาโลมา - ฟารู 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินทางสูภูมิภาคอังกราฟ (Algarve) อยูทางตอนใตสุด

ของประเทศโปรตุเกสที่มีความสวยงามของชายฝم�งมหาสมุทรแอตเเลน
ติก ตลอดตามแนวชายฝم�งระยะทางกวา 150 กิโลเมตร เปนภูมิภาคที่มี
ความสวยงามหลากหลาย รวมทั้งความงามของสภาปตยกรรมที่
ทรงคุณคาหลายเเหงตั้งเเตยุคโรมัน เเละมีความดังในเรื่องของสนาม
กอลฟที่ มี ม ากกว า  35  แห ง  เดิ นทางจนถึ ง เมื องอั ลบู เฟ ย รา 
(Albufeira) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย 
 

นํ าท านล อ งเรื อ ชม ป ลาโลมา (Cave & Dolphin Watching 
Cruise) อีกหน่ึงความประทับใจ ลองเรือชมปลาโลมาที่วายน้ําเลนอยู
ในมหาสมุทรแอตเเลนติก  ทานจะไดเพลิดเพลินกับความนารักของ
ปลาโลมาแสนรู รวมถึงชมความสวยงามของถํ้า หนาผา ซุมหิน ที่ถูกกัด
เซาะดวยน้ําทะเล เกิดเปนรูปรางแปลตา และ สวยงาม องคประกอบ
รอบดานที่ลงตัว ทั้งน้ําทะเลสีครามและผาหินที่รวมอยูดวยกันซึ่งทําให
ภาพออกมาสวยงามและลงตัวยิ่งขึ้น (ระยะเวลาในการเดินเรือของแตละ



 
 

                                                                                                                      

 

วัน ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ,แรงลม,กระแสน้ําขึ้นและน้ําลงในทะเลของวัน
น้ันๆ ปกติจะใชเวลาในการลองเรือประมาณ 2 ชั่วโมง โอกาสในการพบ
เจอฝูงปลาโลมาประมาณ 90 % , ไมสามารถคืนคาใชจายได หากใน
กรณีที่ไมพบฝูงปลาโลมา, กรณีไมสามารถลองเรือได ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจาย 35 EURO และ นําทานเดินทางสูลากอส 
(Lagos) เปนเมืองริมทะเลบที่อุดมไปดวยชายหาดงดงามทอดยาวอยู
ขางทาง โดยเมืองแหงน้ีตั้งอยูในแควนแอลการและเคยเกิดแผนดินไหว
เสียหายหนักในป ค.ศ. 1755 เที่ยวชมเมืองกําแพงที่สรางขึ้นในสมัย
ศตวรรษที่ 14 ของลากอส (Lagos) มีประวัติศาสตรที่ยาวนานและ
สวยงาม ใหทานเดินเลนอิสระชมเมืองที่สวยงาม ทดแทน ) จากน้ันนํา
ทานเดินทางตอไปยังเมืองฟารู (Faro) เมืองทาที่สําคัญของโปรตุเกส
โดยเมืองน้ีเปนเขตที่อยูทางใตสุดของโปรตุเกส มีความสําคัญเพราะเปน
เมืองทาที่ติดกับสเปน 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  เดินทางเขาสูที่พัก FARO หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 5 ฟารู – เซบียา - กอรโดบา 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเซบียา (Seville) เปนเมืองใหญอันดับ 4 ของ

สเปน  ชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza De Espana) ที่สรางขึ้นเมือป 
ค .ศ . 198 2  เป นกลุ ม อาคารรูป ค รึ่ งวงกลมซึ่ งรวมความ เป น
สถาปตยกรรมแบบสเปนที่เรียงตอกันเปนแนวยาวสวยงามยิ่งนัก แตละ
ซุมโคงประตูมีตราประจําจังหวัดไลเรียงตามตัวอักษร อิสระใหทานเก็บ
ภาพความงามรอบบริเวณ  นําท านถายรูปกับหอคอยฆี รัลดา 
(Giralda Tower) หอศักดิ์สิทธิ์แหงน้ีเปนหอคอยที่สรางขึ้นโดยชาว
มุสลิม เปนตึกทรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผาสูง 93 เมตร ติดกันกับมหาวิหาร
เปนลานสมและน้ําพุ เพื่อใชในพิธีชําระรางกายของชาวมุสลิม จากน้ันนํา



 
 

                                                                                                                      

 

ทานชมภายนอกและถายรูปมหาวิหารแหงเมืองเซบียา (Seville 
Cathedral) เริ่มสรางใน ค.ศ.1042 และสรางเสร็จ ค.ศ.1519 ซึ่งมี
ขนาดใหญเปนอันดับสาม รองจากมหาวิหารเซนตปเตอรที่กรุงโรม และ
เซนตปอลที่ลอนดอน และใหญที่สุดในสเปน สรางดวยศิลปะแบบโกธิค 
ภายในตกแตงไดอยางวิจิตรตระการตา สรางขึ้นแทนที่ตั้งของสุเหราเดิม 
โดยตองการใหยิ่งใหญแบบไมมีใครเทียบเทียมได ในหองเก็บทรัพย
สมบัติลํ้าคา มีทั้งภาพเขียน เครื่องใชในศาสนพิธี ที่ทํามาจากทองคําและ
เงินลวนแลวแตประเมินคามิได ตอนกลางโบสถเปนที่ต้ังของสุสานคริสโต
เฟอรโคลัมบัส ซึ่งสรางอยางยิ่งใหญสมเกียรติยศ เปนหีบศพหินออนที่
ตั้งอยูบนบาของรูปสลักชายหนุม 4 คน ซ่ึงเปนผูแทนของ ราชอาณาจักร
ของกษัตริยคาธอลิคทั้ง  2 พระองคอันไดแกคัสตีล เลออน อาราก็อน 
และนาวารเร 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองกอรโดบา (Cordoba) เมืองที่

สวยงามในแบบมูเดกาและเปนเมืองทีเจริญรุงเรืองที่สุดในยุคที่มัวร
ปกครอง นําทานชมเมืองเกาที่ยังคงมีสถาปตยกรรมนาประทับใจหลาย
แหงที่ยอนไปเมื่อครั้งเมืองน้ีเปนเมืองหลวงที่เจริญรุงเรือง ชมสะพาน
โรมั น เป น ส ะพ าน สํ าห รั บ ก ารสัญ จรข าม แ ม นํ้ า กั ว ดั ล กิ บี ร  
(Guadalquivir) เสนเลือดที่หลอเลี้ยงนครแหงน้ีมาแตครั้งโบราณ โดย
ความเกาแกของสะพานก็มีอายุราว 2 พันป เพราะถูกสรางขึ้นเมื่อราว
คริสตศตวรรษที่ 1 สมัยที่อาณาจักรโรมันเรืองอํานาจในดินแดนแถบน้ี 
โดยบริเวณเมืองเกายังเปนที่ตั้งของมหาวิหารกอรโดบา   หรือในอดีต 
คื อ  มั ส ยิ ด ให ญ แห งก อ ร โด บ า   The Mosque–Cathedral of 
Córdoba หน่ึงในมรดกโลก  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
ที่พัก  เดินทางเขาสูที่พัก AYRE CORDOBA หรือเทียบเทา 

 



 
 

                                                                                                                      

 

วันที่ 6 กอรโดบา – โทเลโด – เขาชมมหาวิหารแหงโทเลโด - มาดริด 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองโทเลโด (Toledo)  เมืองหลวงเกาของสเปน 

เมืองแหงน้ีตั้งอยูทางภาคกลางของประเทศสเปน องคการยูเนสโกได
ประกาศใหเมืองน้ีเปนแหลงมรดกโลกทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
มีทัศนีภาพที่สวยงาม โดยมีแมน้ําเทกัส ไหลผานเมือง ลักษณะผังเมือง
โทเลโดเปนเอกลักษณที่นาชื่นชมที่สุดของการจัดสรางเมืองโบราณอัน
สมบูรณแบบตัวเมืองรายลอมดวยเนินเขาประดุจกําแพงธรรมชาติดวย
หุบผา 3 แหง จากน้ันนําทานเขาชมมหาวิหารแหงโทเลโด (Toledo 
Cathedral) เปนวิหารที่ใหญเปนอันดับ 2 ของสเปน รองจากวิหาร
เมืองเซบีญา ที่สรางตั้งแตศตวรรษที่ 13  ความงดงามอลังการสไตล
โกธิก ภายในมหาวิหารมีการตกแตงอยางงดงามวิจิตรดวยไมแกะสลัก
และภาพสลักหินออน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงมาดริด (Madrid) เมืองหลวงของประเทศ

สเปน ตั้งอยูใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เปน
มหานครอันทันสมัยลํ้ายุค ที่ซึ่งกษัตริยฟลลิปที่ 2 ไดทรงยายที่ประทับ
จากเมืองโทเลโดมาที่ น่ี และประกาศใหมาดริดเปนเมืองหลวงใหม 
ยกเวนในชวงประมาณป ค.ศ. 1601-1607 เมืองมาดริดไดชื่อวาเปน
เมืองหลวงที่สวยที่สุดแหงหน่ึงในโลก และสูงสุดแหงหน่ึงในยุโรป นําทาน
เที่ยวชมกรุงแมดริด ที่มีสถาปตยกรรมที่สวยงามอยูมากมาย ทั้ง
อนุ ส าวรีย นํ้ า พุ ไซ เบ เลส  (The Cibeles Fountain) ตั้ งอยู ที่
จัตุรัสรัสซิเบเลส (Plaza de Cibeles)  ซึ่งเปนวงเวียนสําคัญและ
สวยที่สุดแหงหน่ึงของกรุงมาดริด  โดยบริเวณน้ี มีอาคารสวยงามและ
สําคัญ ประจําอยูทั้ง 4 มุมไดแก ธนาคารแหงชาติสเปน,กองบัญชาการ
ทหารบก,ที่ทําการใหญไปรษณีย ประตูชัยอาคาลา และศูนยวัฒนธรรม
ทวีปอเมริกาโดยประตูชัยอาคาลา มาดริด (Splendid puerta de 



 
 

                                                                                                                      

 

alcala) สรางขึ้นในป 1599 ประตูชัยแหงน้ีสรางขึ้นเพื่อถวายแดพระ
เจาชารลสที่ 3 ตั้งตระหงานทางตะวันออกของใจกลางเมือง ชมปลาซา
เดเอสปาญา (Plaza de espana)  เพื่อแวะถายรูปกับอนุสาวรีย
ดอนกิโฆเต  (Donquixote) นําท านสู  พลาซา มายอร  (Plaza 
Mayor of Madrid) ใกลเขตปูเอตาเดลซอล หรือประตูพระอาทิตย ซ่ึง
เปนจตุรัสใจกลางเมือง นับเปนจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่
ศูนย) และยังเปนศูนยกลางรถไฟใตดินและรถเมลทุกสาย นอกจากน้ียัง
เปนจุดตัดของถนนสายสําคัญของเมืองที่หนาแนนดวยรานคาและ
หางสรรพสินคาใหญมากมาย นําทานแวะถายรูปกับ รูปปم�นหมีเกาะตน
เช อ รี่  (The bear and the cherry tree in Madrid) อั น เป น
สัญลักษณสําคัญอีกแหงของกรุงมาดริด  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ขาวผัดสเปน) 
 
 

ชมโชว ระบํา  ฟลามิงโก ศิลปะระบําสเปน หนึ่งในการแสดงที่ขึ้นช่ือ
ลือชาไปทั่วโลกทั้งทวงทาการรายรําประกอบเสียงดนตรีที่เราใจ
สนุกสนาน 

ที่พัก  เดินทางเขาสูที่ พั ก NOVOTEL MADRID CENTER หรือ
เทียบเทา 
 

วันที่ 7 มาดริด – เซอโกเบีย – รางสงนํ้าโรมัน -  พระราชวังหลวง – 
สนามบิน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองทองเที่ยวอีกเมือง

หน่ึงของสเปน องคการ UNESCO ยังไดขึ้นทะเบียนใหเมืองน้ีเปนเมือง
ม รด ก โลก ในป  19 8 5  ช ม รางส งนํ้ า โร มั น  (Acueducto de 
Segovia) ที่สรางขึ้นตั้งแต ศตวรรษที่ 1 โดยไมมีการใชกาวหรือวัสดุ
เช่ือมหินแตละกอนแตอยางใด จึงไดรับการยกยองวาเปนสิ่งกอสรางทาง
วิศวกรรมโดยชาวโรมันที่สําคัญที่สุดของสเปน และยังมีสภาพสมบูรณ



 
 

                                                                                                                      

 

ที่สุดอีกดวย รางสงน้ําประกอบขึ้นจากหินแกรนิตกวา 25,000 กอน มี
ความยาว 818 เมตร มีโคง 170 โคง จุดที่สูงที่สุดสูงถึง 29 เมตร 
จุดเร่ิมตนของรางสงน้ําน้ี เร่ิมตั้งแตนอกเมือง แลวลําเลียงสงน้ําเขามาใน
เมือง รางสงน้ําแหงน้ีถือไดวาเปนสัญลักษณของเมืองเซอโกเบีย และเปน
ไฮไลทหลักของเมือง นําทานเดินเลนในเขตเมืองเกา ซ่ึงเต็มไปดวยสินคา
นานาชนิดตลอดสองขางทาง 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (หมูหัน
สเปน) 

บาย จากน้ันนําทานเดินทางกลับ เขาสูกรุงมาดริด เพื่ อ นําทานเขาชม 
พระราชวังหลวง (Royal Palace) ซึ่งตั้งอยูบนเนินเขาริมฝم�งแมน้ํา
แมนซานาเรส สวยงามโออาอลังการไมแพพระราชวังใดในทวีปยุโรป 
พระราชวังหลวงแหงน้ีถูกสรางในป ค.ศ. 1738 ดวยหินทั้งหลังในสไตล
บาโรค โดยการผสมผสานระหวางศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน 
ประกอบดวยหองตางๆกวา 2,830 หอง ซึ่งนอกจากจะมีการตกแตง
อยางงดงามแลว ยังเปนคลังเก็บภาพเขียนชิ้นสําคัญที่วาดโดยศิลปนใน
ยุคน้ัน รวมทั้งสิ่งของมีคาตางๆอาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, 
เครื่องใช, อาวุธ (หากไมสามารถเขาชมพระราชวังหลวงมาดริดได 
เนืองจากมีพระราชพิธีภายในหรือตั๋วเต็ม ทางบริษัทขอนําทานชม 
Royal Palace of Aranjuez เปนการทดแทน) จากน้ันนําทานชม
อุทยานหลวงที่มีการเปลี่ยนพันธุไมทุกฤดูกาล ชมอนุสาวรียเซอรแวนเตส 
กวีเอกชาวสเปนทีต่ั้งอยูเหนืออนุสาวรียดอนกิโฆเตในสวนสาธารณะ 

17.30 น. นําทานเดินทางสู สนามบินมาดริด เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี 
(Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษี
ภายในสนามบิน 

22.05 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ EK 144 
***สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต 30 ต.ค. จะออกเดินทางเวลา 
21.40 น.และไปถึงดูไบเวลา 07.45 น.*** 



 
 

                                                                                                                      

 

วันที่ 8 ดูไบ -  The Palm Project -  Medinat Jumeirah Souk –  
ทัวรทะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) 

07.15 น.  เดินทางถึงสนามบินดูไบ (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3 ชั่วโมง) 
หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากน้ันนําทานขึ้นรถไฟ 
Monorail เขาสู  The Palm Project เปนสุดยอดโครงการของ 
U.A.E. โดยการถมทะเลใหเปนเกาะเทียม สรางเปนรูปตนปาลม จํานวน 
3 เกาะ มีทั้งโรงแรม รีสอรท อพารตเมนต รานคา ภัตตาคาร รวมทั้ง
สํานักงานตาง ๆ นับวาเปนสิ่งมหัศจรรยอันดับที่ 8 ของโลก ใหทานตื่น
ตาตื่นใจกับความความยิ่งใหญของโรงแรม Atlantis อันหรูหรา
อลังการ นําทานแวะถายรูปดานนอกกับโรงแรม Burj Al Arab 
โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว รูปทรงคลายเรือใบที่งดงามและหรูหราที่สุด
แหงหน่ึงของโลก ตั้งอยูริมอาวอาหรับ เปนที่พักอาศัยของเศรษฐีที่มี
ชื่อเสียงชาวตะวันออกกลาง ถือเปนสถานที่ที่ทุกคนใฝ�ฝนจะมีโอกาสเขา
ไปสัมผัสสักครั้งในชีวิต จากน้ันชม Medinat Jumeirah Souk หรือ
เรียกวา เวนิสแหงดูไบ เปนตลาดติดแอร ต้ังอยูในสวนเดียวกับโรงแรม
ห รู ร ะ ดั บ  5 ด าว  Mina Al Salam ข อ งต ร ะ กู ล  Al Maktoum 
ออกแบบและตกแตงเปนศิลปะพื้นเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมี
สินคาระดับ Premium มากมาย อาทิ ของที่ระลึก พวงกุญแจ ขวด
ทราย พรมอิหราน หัวน้ําหอม โคมไฟ ของประดับตกแตงบาน ขนม
หวาน และถั่วรสช็อกโกแลต เปนตน   จากน้ันนําทานผานชมพระราชวัง
ทานชีค (Shiekh Palace) ตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังสุดอลังการของ
ครอบครัว Shiekh Al Maktoum อันยิ่งใหญ ซึ่งมีความรมรื่น เต็มไป
ดวยตนไมนานาชนิดและบรรดาเหลานกยูง ผานชม New Palace ซึ่ง
เปนพระราชวังแหงใหมของครอบครัว  Shiekh Al Maktoum ที่
กอสรางยังไมแลวเสร็จ นําทานผานชมสุเหราจูไมรา (Jumeirah 
Mosque) สุเหราคูบานคูเมืองของดูไบ สรางดวยหินออนทั้งหลัง และ
ไดชื่อวาเปนสุเหราที่สวยงามมากที่สุดแหงหน่ึงในนครดูไบ  



 
 

                                                                                                                      

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูที่พัก เพื่อเปลี่ยนเครื่องแตงกายพรอม

ตะลุยทะเลทราย ระหวางทางแวะนําทานชมโรงงานเครื่องประดับเพชร
พลอย 

 นําทานเดินทางไปทัวรทะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) 
(อยาลืมเสื้อแจ็คเกต แวนตากันแดด รองเทาฟองนํ้า ติดตัวไปดวย) 
นําทานขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ลอ) ไปทัวรทะเลทราย ทานจะได
สนุกสนานและตื่นเตนไปกับประสบการณอันแปลกใหม นั่งรถตะลุยไป
บนเนินทรายทั้งสูงและตํ่าสลับกันไป (Sand Dune) 

คํ่า       จากน้ันใหทานไดรับประทานอาหารคํ่า และ เพลิดเพลินกับกิจกรรม
ตางๆ ในแคมป�กระโจมแบบอาหรับ ดื่มดํ่าบรรยากาศสุดโรแมนติกของ
พระอาทิตยตกดินที่แสนสวยงาม และสัมผัสชีวิตแบบชาวพื้นเมือง (เบดู
อิน) อาทิ การสวมชุดพื้นเมืองชาวอาหรับ ถายรูปเก็บไวเปนที่ระลึก การ
เพนทมือแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสูบ มารากู กลิ่นผลไม 
(Shi Sha) ชมโชวระบําหนาทอง (Belly Dance) ซึ่งเปนศิลปะการราย
รําที่เนนการเคลื่อนไหวของกลามเน้ือทองและสะโพก รวมถึงสนุกสนาน
กับการขี่อูฐ 

 หมายเหตุ ทานที่เมารถ กรุณาทานยาแกเมาลวงหนาอยางนอยครึ่ง
ช่ัวโมง หรือควรแจงหัวหนาทัวรใหทราบกอนไปทัวรทะเลทราย ทาง
ทัวรจะไมรับผิดชอบ และไมอนุญาตใหผูที่เปนโรคหัวใจขั้นรุนแรงนั่ง
รถไป Dune Safari โดยเด็ดขาด *** สําหรับทานที่ไมรวมเดินทาง 
Dune Safari ทานตองรอคณะอยูที่ โรงแรม โดยทางบริษัท ไม
สามารถคืนคาทัวรใหได รวมทั้งอาหารม้ือคํ่า *** 

ที่พัก  เดินทางเขาสูที่ พัก HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT 
หรอืเทียบเทา 

 
 



 
 

                                                                                                                      

 

วันที่ 9 นั่งเรือ Abra Ride – ตลาดเครื่องเทศ และ ตลาดทอง -  Dubai 
Mall – ขึ้น “เบิรจคาลิฟา” ช้ัน 124 – สนามบิน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู Dubai Creek เปนทะเลที่สรางขึ้นโดยการขุดเขามา

ในชายฝم�ง ซึ่งแบงนครดูไบออกเปน 2 สวน คือ Deira Dubai และ Bur 
Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีทาจอดเรือ 8 ทา ใหทาน
ไดชมและถายรูปกับทัศนียภาพสองฟากฝم�งของแมน้ํา Creek ตาม
อัธยาศัย ใหทานไดถายรูปในยาน Bastakiya และนําทานนั่งเรือ 
Abra Ride สัมผัสมนตเสนหทางวัฒนธรรมผานวิถีชีวิตสองฝم�งน้ําของ
แมน้ํา Creek จากน้ันเดินสูตลาดเครื่องเทศ (Gold & Spicy Souk) 
และตลาดทอง (Gold Souk) เปนตลาดทองที่ ใหญที่สุดในโลก 
จําหนายผลิตภัณฑ Jewelry ทุกประเภท เชน มุก อัญมณีตาง จากน้ัน
นําทานสูหางดู ไบ  (Dubai Mall) ห างที่ ใหญ ที่ สุดในโลก และมี
พิพิธภัณฑสัตวน้ําที่ใหญที่สุดในโลกอยูภายใน ใหทานไดถายรูปหนาตู
ปลา ที่มีขนาดใหญกวาคนสิบคนยืนเรียงกัน ใหเวลาทานอิสระเลือกซื้อ
สินคาในหาง ใหทานไดเลือกซื้อของฝาก สินคาแบรนดเนมชื่อดังมากมาย 
ไมวาจะเปนเสื้อผาสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี กระเป�าถือ เครื่องใชไฟฟ�า 
เครื่องกีฬา เปนตน  

กลางวัน   อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําทานขึ้น “เบิรจคาลิฟา” Burj Khalifa ช้ัน 124 ตึกที่สูงที่สุดในโลก 

มีความสูงถึง 828 เมตร มีท้ังหมด 160 ชั้น ออกแบบโดยนายเอเดรียน 
สมิธ สถาปนิกจากชิคาโก ซ่ึงคณะจะไดมีโอกาสขึ้นลิฟทที่มีความเร็วที่สุด
ในโลกคือ 18 เมตร ตอวินาที หรือ 65 กิโลเมตร ตอชั่วโมง ไปถึงชั้น 
124 เพื่อชมวิวจากของนครดูไบไดทั่วทุกทิศที่สวยงาม โดยตึก น้ี
ออกแบบตบแตงภายในโดย Giorgio Armani นําทานแวะถายรูปกับ
ดูไบเฟรม  (Dubai frame) สัญลักษณใหมของดูไบ ซึ่งเปนกรอบรูป
ฉาบทองคําความสูงขนาด 150 เมตร กวาง 93 เมตรที่ใหญที่สุดในโลก  



 
 

                                                                                                                      

 

 
 
 
 
 

ใชเวลาในการกอสรางมาถึง 10 ปเต็ม ดวยจํานวนเงินประมาณ 43.5 
ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 พันลานบาท   

18.00 น. เดิ นทางสู  สนามบินดู ไบ  อิสระใหท านชอปปم� งใน  Duty Free 
เพลิดเพลินกบัสินคาแบรนดเนม และน้ําหอมยี่หอดังมากมาย 

22.30 น. ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเท่ียวบินที่ EK 374 
***คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 31 ต.ค 62 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 
22.35 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 07.35 น.*** 

วันที่ 10 กรุงเทพฯ 
08.00 น. คณะเดินทางกลับถงึ สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

โดยสายการบินเอมิเรตส (EK)อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหอง
ละ 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12

ป 
 [มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12

ป 
[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 

แตไมถึง7
ป  

[ไมมีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

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.- 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงนิมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจํา
แลวเทานั้น 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ
จองคิวย่ืนวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติ
ยกเลิกการจองทัวรโดย อัตโนมัติ 
3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่
6.      หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี

โรคประจําตัว หรือไม สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจาก
การเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแล คณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1 คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 



 
 

                                                                                                                      

 

 
 
 
 

6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
        คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
10. คาธรรมเนียมวซีา UAE 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศโปรตุเกส (ผูยื่นวีซาชําระเงินตรงกบัศูนยยืน่วีซาในวันยื่นจํานวนเงิน
โดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (30 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร) 



 
 

                                                                                                                      

 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 



 
 

                                                                                                                      

 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 



 
 

                                                                                                                      

 

5.     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและ
มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) 
เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ ว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที ่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานได
ชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คา
วีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว)   คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การ  ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                      

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 
3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน
และบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 
เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิ
ตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความ
เหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                      

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (โปรตุเกส) 

ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15-20 วันทําการ 

ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการ 

และทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมหนังสือเดินทางออกมากอนได 

 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกาที่มีวีซาเชงเกน 
ยอนหลังไมเกิน 5 ป กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทาง
บริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทย
ได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 



 
 

                                                                                                                      

 

 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 
***ใบหนาสูง2.5- 3 CM.ขึ้นอยูกับลักษณะใบหนาของแตละบุคคล  พ้ืนหลังขาวเทานัน้ 
ถายไมเกิน 6 เดอืน รวบผม ใหเห็นหู เห็นคิ้ว หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใส
คอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก.และไมมีรองรอยชํารุด*** 

ตวัอยางรูป 

 

 

3. หลักฐานการทาํงาน   
- 3.1 เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) (ตองแปลเปน
ภาษาอังกฤษ และมีตราประทับจากรานแปล) 

- 3.2 กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย
ราน โฉนดที่ดิน สัญญาเชาท่ี(ตองแปลเปนภาษาอังกฤษ และมีตราประทับจากรานแปล) 
เปนตน 



 
 

                                                                                                                      

 

- 3.3 เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบตุําแหนง, เงินเดือน, วัน
เร่ิมทํางาน, วันลา 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดอืน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

- 3.4 นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

4. หลักฐานการเงิน  
- 4.1 กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บัญชีออมทรัพย ยอนหลงั 

3 เดือน ที่ออกจากทางธนาคาร (รบกวนลกูคาทํารายการเดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน 
กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement เพื่อใหอัพเดทไมเกิน 15-20 วัน) 

- 4.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใช 
         - สําเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยยอนหลัง 3 เดือนของผูที่ออกคาใชจาย
ให(เงื่อนไขหลักฐานการเงินเหมือนขอ4.1) 

     - ทําหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter) ระบุชื่อเจาของบัญชี   

(ผูท่ีออกคาใชจายให) ตองสะกดช่ือ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต และบุคคลท่ีเจาของ
บัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกดช่ือ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต โดย
จะตองระบุความสัมพันธมาโดยชัดเจนวาเกี่ยวของกันอยางไร เปนฉบับภาษาอังกฤษ  

*Bank Statement จะตองมีตราประทับจากทางธนาคาร และสะกดชื่อ-นามสกุลใหตรง



 
 

                                                                                                                      

 

กับพาสปอรต แสดงเลขท่ีบัญชีครบทุกตัว และจะตองมีแสดงทัง้หมดในทุก ๆ หนา 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีกระแสรายวัน 

 พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย

มารดาจะตองคัดหนังสอืยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบับิดา)พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนบดิามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอ
ตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา 



 
 

                                                                                                                      

 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาตองเซ็นกํากับในแบบฟอรมสมัครวีซา โดย
ลายเซ็นจะตองตรงตามพาสปอรต หรือ ใบยินยอม(ในกรณีไมไดเดินทางดวย) 

 **กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เอกสารที่เปนภาษาไทย ที่ตองใชในการย่ืนขอวีซา 
จะตองแปลเปนภาษาอังกฤษ และเอกสารตองไดรับการรับรองจากกระทรวง
ตางประเทศของไทย(แปลประทับตราจากกงศุล)เทานั้น 

***กรณีอายุตั้งแต 18 ป ขึ้นไป เอกสารที่เปนภาษาไทย ที่ตองใชในการย่ืนขอวีซา 
จะตองแปลเปนภาษาอังกฤษ และเอกสารตองไดรับการรับรองจากรานแปลที่มีตรา
ประทับเทานั้น 

****เอกสารภาษาไทย ที่ตองแปลเปนภาษาอังกฤษ ทางผูสมัครจะตองนําไปแปลดวย
ตัวเอง ที่รานแปล หรือที่กรมการกงศุล คาใชจาย ประมาณ 200 – 500 บาท/ใบ 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                      

 

                                                                              

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศโปรตุเกส 

 

    (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากทางเราจะใชขอมูลนี้ในการจอง
คิวนัดหมายใหทานกอนและไมสามารถแกไขไดอีก เพราะฉะนั้นเอกสารที่ทานสงตามมาที่
หลังจะตองตรงกับขอมูลที่ทานกรอกใหมาเทานั้น) 

 

ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….………………… 

7. สัญชาติปจจุบัน ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน………………………….. 

 



 
 

                                                                                                                      

 

8. เพศ  ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ    โสด          แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

  หยา                แยกกันอยู               หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีที่ผูสมัครขอวีซาเปนเด็ก อายุต่ํากวา 18 ปบริบรูณ ใหใสช่ือ และที่อยู ผูปกครอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………..… 

 

11. ทีอ่ยูปจจุบันของผูขอวีซา* 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……………..…………… 

   E-MAIL (ตองระบุ)*............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทมือถือท่ีติดตอได*.................................................................. 

12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน)* 

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

 



 
 

                                                                                                                      

 

13. ชื่อบริษัทหรือรานคา และที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอก
ชื่อ ที่อยูของสถาบันศึกษา*  

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………….…… 

 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

            ไมเคย                   เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่..........................ถึงวันที่
............................ 

15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หาก
ทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนยอนหลังไมเกิน 5 ป 
แนบมาดวย เพราะจําเปนตองใชในการกรอกขอมูล** 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

 

 



 
 

                                                                                                                      

 

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุชื่อ-สกุล และความสัมพันธ ..................
  

สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

   

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของ
ใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผู
เดินทางเทานั้น 

 


