รหัสทัวร VCT1901871

ทัวรโปรตุเกส สเปน 9 วัน 6 คืน (EK)

ชมสะพานขามแมนํ้า PONTE DE D.LUIS I

LIBERTY SQUARE ทะเลสีทอง วิหารเจอโรนิโม

ถายภาพกับหอคอยเบเลม พีนา พาเลซ มหาวิหารแหงโทเลโด

กําหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง
22.30 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ

พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเขาที่ แถว 9

เคานเตอร

สายการบินเอมิเรตส (EK)

วันที่สองของการเดินทาง
03.30 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - ปอรโต

ออกเดินทางสู เมืองปอรโต (PORTO) ประเทศโปรตุเกส โดย สายการบินเอ

มิเรตส เที่ยวบินที่ EK377/EK197

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ : 0715-0900 น.*.*.*.
13.10 น.

(เวลาทองถิ่น) ถึง เมืองปอรโต (PORTO)

ประเทศโปรตุเกส เปนอีกหนึ่งเมืองที่สวยและคุมคาแกการ
มาเมืองทาโปรตุเกสที่ใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศ และ
เกาแกตั้งแตโรมัน เมืองปอรโตไดรับการขึ้นทะเบียนเปน
มรดกโลกจากยูเนสโก เมื่อป ค.ศ.1996 กลายเปนอีก

หนึ่งเมืองที่มีพื้นที่ริมนํ้าอันมีเสนห...หลังผานพิธีการตรวจ

คนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว …..

นําทาน ชมยานเขตทาเรือเกาที่ครั้งหนึ่งเคยรุง เรืองมากในอดีต ปจจุบัน ไดรับขึ้นทะเบียนเปน

มรดกโลก ชมยานจัตรุ ส
ั ใจกลางเมือง และที่วาการเมืองโบสถเกาแกประจําเมือง

ปราสาท และอาคารบานเรือน นําทานชม มหาวิหารแหงเมืองพอรโต (PORTO

CATHEDRAL) สรางในศตวรรษที่ 12 ซึ่งลอมรอบดวยชุมชนที่เกาแกริมฝง ﻤแมนํ้า
นําทาน สัมผัสบรรยากาศการเดินชมวิวทิวทัศนบริเวณแมนํ้าดูโร (DOURO)
ผานชมสะพานขามแมนํ้า PONTE DE

D.LUIS I สะพานเหล็ก 2 ชั้นที่มีชื่อเสียง
สรางและออกแบบโดย กุสตาฟ ไอ เฟล
กอนที่จะสรางหอไอเฟลขึ้นในกรุงปารีส
...อิสระใหทานชอปปﻤงกันบริเวณยาน

LIBERTY SQUARE ศูนยกลางการชอปปﻤงของเมืองที่รวบรวมไปดวยรานคา ชั้น

นําตางๆ และรานขายของที่ระลึก ใหทานไดจับจายซื้อของฝากของที่ระลึกกันอยาง
คํ่า

ทีพ
่ ัก

จุใจ ชอปปﻤงกันตอทีถ
่ นนคนเดิน SANTA CATARINA ....

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
PORTO HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สามของการเดินทาง
เชา

ปอรโต - โคอิมบรา - ลิสบอน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองโคอิมบรา (COIMBRA) (128 กม.) เชื่อกันวาเปน
เมืองที่กอตั้งขึ้นโดยชาวโรมัน เพราะอยูใ นระยะสูงยากตอการโจมตีของศัตรู จะ
เห็นหลักฐานไดจากอางอาบนํ้าแบบโรมัน ทอนํ้า (AQUEDUCT) หินแกะสลัก

และสิ่งของ แบบโรมันอืน
่ ๆ ที่นักโบราณคดีไดคนพบ เมืองโคอิมบราไดเจริญและ

พัฒนาภายใตการปกครองของชาวมัวร แตชาวคริสตก็ไดมาขับไลพวกแขกออกไป
ในศตวรรษที่ 12 และไดรับเเลือกใหเปนเมืองหลวงของปอรตุเกสในป 1145 แต

อีกหนึ่งรอยปตอมาพระเจา AFONSO III ทรงตัดสินพระทัยสถาปนาลิสบอนให
เปนเมืองหลวงแทนจวบจนปจจุบัน โคอิมบราถือเปนเมืองใหญอันดับสาม

รองลงมาจากลิสบอน และพอรโต ซึ่งตั้งอยูระหวางเมืองทั้งสองบนฝﻤงแมนํ้ามอนเด
โก Rio Mondego เดินทางถึง เมืองโคอิมบรา

นําทาน ชมเมืองโคอิมบรา ผานชมสถานที่สําคัญของเมือง ศาลาวาการ อาคาร
บานเรือน โบสถสไตลบาร็อค หอนาฬิกา หอสมุดที่เกาแกที่สุดของโปรตุเกส

มหาวิทยาลัยโคอิมบรา มหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดของประเทศโปรตุเกส สรางโดย
พระเจาจอหนที่ 3 ซึ่งทานเปนผูที่สนับสนุนดานการศึกษาในปอรตุเกส นําทานเดิน

ชม ยานเมืองเกาของโคอิมบรา ซึ่งมีตึกเกาๆที่ยังคงไดรบ
ั การดูแลจากทางการเปน
เที่ยง
บาย

อยางดี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานเดินทางสู กรุงลิสบอน (LISBON) (203 กม.)เมืองหลวงของ

ประเทศโปรตุเกส ตั้งอยูใ นทวีปยุโรปตอนใต บนคาบสมุทรไอ

บีเรีย เมืองแหงประวัตศ
ิ าสตรการคนพบอันยิง่ ใหญ ถึงขนาดมี
โคลงกลาวไววา “ลิสบอนคือเจาหญิงแหงโลกา ที่แมแต

มหาสมุทรยังโคงคํานับให” นั่นเพราะลิสบอนถือเปนขอบสุดทางทิศตะวันตกเฉียง
ใตของทวีปยุโรป และเปนเมืองทาสําคัญที่ทอดลงสูปากอาวแมนํ้าตากุส

(TAGUS) จนไดรับสมญานามวาทะเลสีทอง เพราะเมื่อมองจากจุดนี้ลงไปจะเห็น
แสงสีทองของพระอาทิตยอัสดงประกายวับวาวเหนืออาว

นําทาน ชม (ภายนอก)วิหารเจอโรนิโม (JERONIMOS MONASTERY) ที่สราง
ขึ้นเพื่อเปนที่ฝงศพและเปนเกียรติแกวาสโก ดากามา ทีไ่ ดเดินทางสูอินเดียเปน

ผลสําเร็จ ในป ค.ศ.1498 จัดเปนผลงานอันเยี่ยมยอดของสถาปตยกรรมที่เรียกกัน
วา มานูเอลไลน (MANUELINE) ใชเวลา

กอสรางทั้งสิ้น 70 ป จึงเสร็จสมบูรณและไดรับ

การรับรองจากองคการยูเนสโกวาเปนมรดกโลก
….

นําทาน ถายภาพกับหอคอยเบเลม (BELEM

TOWER) เดิมสรางไวกลางนํ้า เพื่อเปนปอมรักษาการณดูแลการเดินเรือเขาออก

และเปนจุดเริ่มตนของการเดินเรือออกไปสํารวจและคนพบโลกของวาสโก ดากามา
คํ่า

ที่พัก

และนักเดินเรือชาวโปรตุเกส ....

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
LISBON HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สี่ของการเดินทาง
เชา

ลิสบอน - ซินทรา - บาดาจอซ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองซินตรา (SINTRA) (30 กม.)

เมืองพักตากอากาศยอดนิยมของนักทองเที่ยว ...นําทาน ชม
(ภายนอก) พีนา พาเลซ (PENA NATIONAL PALACE)

พระราชวังที่ตงั้ อยูบ
 นเนินเขาเหนือเมืองซินตราโดยพระราชวัง
แหงนี้ถือวาเปน หนึ่งใน เจ็ดสิ่งมหัศจรรยของประเทศ

โปรตุเกส ปจจุบันพระราชวังแหงนี้ไดกลายเปนหนึ่งในสถานที่

ทองเที่ยวที่มีผูเขาชมมากที่สุดในโปรตุเกส โดยในอดีตพระราชวังถูกใชเปนที่
ประทับของกษัตริยโ ปรตุเกสมาตั้งแตคริสต ศตวรรษที่ 14 ภายในถูกตกแตง

ประดับประดาอยางวิจต
ิ รงดงามโดยเฉพาะพื้นกระเบื้องที่วากันวาสวยงามที่สุดใน

โปรตุเกส สวนใกลๆกับพระราชวังจะเปน พีนาพารค (Pena Park) สวนปาขนาด
ใหญ ที่มีการจัดแตงดวยตนไมหลากหลายชนิด .....
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บาย

นําทานเดินทางสู เมืองบาดาจอซ (BADAJOZ) (247 กม.) เมืองชายแดนทาง

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

ตะวันตกของสเปน

ที่พัก

CENTER หรือเทียบเทา

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

วันที่หาของการเดินทาง

บาดาจอซ - โทเลโด - มาดริด

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองโทเลโด (TOLEDO) (363 กม.) เมือง

ประวัติศาสตร ซึ่งมีความหมายวา เมืองปอมนอย ในอดีตเปนเมืองหลวงเกาของ

สเปน และเคยถูกชาวโรมันเขายึดครองเมืองเมื่อ 2,200 ปมาแลว ปจจุบันอารย
ธรรมของชนตางชาติครั้งกอนยังคงฝงแนนคละกันอยูใ นชีวิตประจําวันของ

ชาวเมืองลักษณะผังเมืองโทเลโด เปนเอกลักษณที่นาชื่นชมที่สุดของการจัดสราง

เมืองโบราณอันสมบูรณแบบตัวเมืองรายลอมดวยเนินเขามากมายประดุจกําแพง
ธรรมชาติดวยหุบผา 3 แหงโดยมีแมนํ้าทาโคเปนเสนทางคมนาคม นอกจากนี้ยัง
เปนใจกลางของประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ปจจุบันไดรับรองจากยูเนสโก
เที่ยง
บาย

ประกาศใหเมืองโทเลโดเปนเมืองมรดกโลก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร *.*.*. เมนูขาวผัดสเปน *.*.*.

นําทานชมเมืองโทเลโด ซึ่งเปนนครที่คงความงดงามและความเปนมาในฐานะเมือง
เกาอันเปรียบเปนอนุสรณแหง ประวัตศ
ิ าสตรนั้นยังคงไดรบ
ั การยอมรับและบันทึก

เอาไวโดยองคการสหประชาชาติวาเปนเมืองมรดกโลก

จากนั้น นําทานชมภายนอกมหาวิหารแหงโทเลโด มหาวิหารทีใ่ หญที่สุดในสเปน

เริ่มสรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1227 อันเปนสมัยที่ศิลปะแบบโกธิค กําลังแพรหลายอยูใน

ยุโรปและเสร็จสิ้นสมบูรณเมื่อปค.ศ. 1493 ถือเปนมหาวิหารสไตสโกธิคที่สวยงาม
ที่สุดแหงหนึ่งและเปนศูนยกลางแหงศาสนาคริสตในประเทศสเปนอีกดวย ...นํา

ทานเดินลัดเลาะตามตึกรามบานชองเกาแกสมัยโรมันทานจะประทับใจกับความ
งดงามและความเกาแกของโทเลโดซึ่งเหมือนกับพิพิธภัณฑทั้งเมือง

จากนั้นนําทานเดินทางสู กรุงมาดริด (MADRID) (73 กม.) เมืองหลวงของ

ประเทศสเปน ตั้งอยูใจกลางแหลมไอบีเรียน มหานครอันทันสมัยลํ้ายุคที่ซึ่งกษัตริย
ฟลลิปที่ 2 ไดทรงยายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาไวที่นี่ และประกาศใหมาดริด

ขึ้นเปนเมืองหลวงใหมของพระองค จากนั้นระหวางป ค.ศ. 1601-1607 เมื่อพระ

เจาฟลลิปสที่ 3 ไดยายไปอยูที่วัลลาโดลิด (VALLADOLID) มาดริดก็ไดความเปน
เมืองหลวงสืบมาจนถึงบัดนี้...

จากนั้นนําทานสู พลาซามายอร (PLAZA MAYOR) จัตุรัสหลวงศูนยกลางเมือง
เกาแก ยานถนนคนเดินที่รายลอมดวยรานคามากมาย ....
อิสระใหทานชอปปﻤง สินคานานาชนิด อาทิ กระเปา
เสื้อผา รองเทา ฯลฯ ....

นําทาน ชมสัญลักษณที่สําคัญของกรุงมาดริด ชมรูปปน
ﻤ

หมีเกาะตนเชอรี่สัญลักษณของกรุงมาดริด บริเวณใกลๆ
กันเปนจุดศูนยกลางของเมือง คือ ปวรตา เดล โซล

(PUERTA DEL SOL) หรือจุดกึง่ กลางเมืองกิโลเมตรที่ศูนยซึ่งเชื่อกันวา หากตั้ง

จิตอธิษฐานในระหวางที่เหยียบบนจุดกลางเมืองนี้จะสมปรารถนาในสิ่งที่หวังไวทุก
อยาง

ผานชมอนุสาวรียนํ้าพุไซเบเลส (THE CIBELES FOUNTAIN) ตั้งอยูทจี่ ัตุรัสรัสซิ
เบเลส (PLAZA DE CIBELES) ซึ่งเปนวงเวียนสําคัญและ
สวยที่สุดแหงหนึ่งของกรุงมาดริด โดยบริเวณนี้ มีอาคาร
สวยงามและสําคัญ ประจําอยูทั้ง 4 มุมไดแก ธนาคาร
แหงชาติสเปน, กองบัญชาการทหารบกที่ทําการใหญ

ไปรษณีย ประตูชัยอาคาลา และศูนยวัฒนธรรมทวีปอเมริกา

โดย ประตูชัยอาคาลา มาดริด (SPLENDID PUERTA DE ALCALA) สรางขึ้น

ในป 1599 ประตูชัยแหงนี้สรางขึ้น เพื่อถวายแดพระเจาชารลสที่ 3 ตั้งตระหงาน
คํ่า

ทางตะวันออกของใจกลางเมือง…ไดเวลาอันสมควร

*.*.*. อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย *.*.*.

นําทาน ชมระบําฟลามิงโกอันลือชื่อ ดวยจังหวะกระทืบเทามัน ๆ ในสไตลของ

สเปน ศิลปะที่มีรูปแบบซับซอนทั้งเพลงดนตรี และการเตนรําซึ่งเปนศิลปะประจํา
ชาติและสรางชื่อของชาวสเปน

ที่พัก

AXOR FERIA หรือเทียบเทา

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

วันที่หกของการเดินทาง

มาดริด

จากนั้นนําทานชมภายนอกพระราชวัง

หลวง (PALACIO REAL) ตั้งอยูบนเนิน
เขาบริเวณริมฝﻤงแมนํ้าแมนซานาเรส ที่มี

ความงดงามโออาอลังการไมแพพระราชวัง
อื่นในทวีปยุโรป เนื่องจากแนวความคิด

เปรียบเทียบความใหญโตของพระราชวังแวรซายสและความสวยงามของ

พระราชวังลูฟวในฝรัง่ เศส พระราชวังหลวงแหงนี้จึงถูกสรางดวยหินทั้งหลัง ในป

ค.ศ. 1738 ในสไตล บาร็อค โดยการผสมผสานระหวางศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิ
ตาเลียน ประกอบดวยหองตางๆ มากมายถึง 2,830 หอง ซึ่งนอกจากจะมีการ

ตกแตงอยางงดงามแลว ยังเปนที่เก็บภาพเขียนชิ้นสําคัญ ที่วาดโดยศิลปนในยุคนัน
้
เที่ยง
บาย

รวมทั้งสิ่งของมีคาตางๆ อาทิ พัดโบราณ นาฬิกา หนังสือ เครื่องใชอาวุธ ฯลฯ
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.

จากนั้นนําทานออกเดินทางสู เมืองซาราโกซา (ZARAGOZA) (314 กม.) ซึ่งเปน
เมืองหลักของแควนและของ (อดีต) ราชอาณาจักรอารากอน ตั้งอยูทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสเปน ริมแมนํ้าเอโบร และแควสาขาอวยรบาและ
กาเยโกในหุบเขาตอนกลางของแควน ซึ่งมีภูมิทัศนที่หลากหลายทั้งทะเลทราย

(โลสโมเนโกรส) ปาหนาทึบทุงหญา ไปจนถึงทิวเขา ระหวางทางทานจะไดสัมผัส
คํ่า

ที่พัก

กับธรรมชาติหลากหลายและงดงามแปลกตา

*.*.*. อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย *.*.*.
AXOR FERIA หรือเทียบเทา

วันที่เจ็
เจ็ดของการเดินทาง
เชา

มาดริด - ซาราโกซา - บาเซโลนา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทาน ถายภาพ (ภายนอก) กับมหาวิหารแมพระแหงเสาศักดิ์สิทธิ์ (BASILICA

OF OUR LADY OF THE PILLAR) หรือที่รูจักในนาม ซานตา มาเรีย เดอรฟล
ลาร ตามตํานานสมัยแรกเริ่มของพระ ศาสนจักรกลาวไววา นักบุญยากอบองค

ใหญอัครสาวก (ST. APOSTLE JAMES THE GREATER)

เปนผูนิพนธ

พระวรสารที่ซีซาเรากุสตา (CAESARAUGUSTA) เปนชื่อเดิมของเมืองซาราโก

ซา งานเผยแพรธรรมของทานไมไดเกิดผลมากมายนัก จนกระทั่งทานเห็นพระนาง
มารีมาปรากฏเพื่อชักชวนทานไปยังกรุงเยลูซาเลม ในนิมิตนั้นพระนางปรากฏอยู

บนเสาที่ถูกแบกมาโดย หมูเทพนิกร และเชื่อกันวาเปนเสาศักดิ์สท
ิ ธิ์ตนเดียวกับที่

เปนที่เคารพนับถือกันใน ซาราโกซามีรายงานวา คริสตศาสนิกชนนิยมมากราบไหว
เที่ยง
บาย

ขอพรจากพระแมมารีใหหายจากอาการเจ็บปวยเปนจํานวนมาก
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.

นําทานเดินทางสู เมืองบาเซโลนา (BARCELONA) (312 กม.) ประเทศสเปน

เมืองใหญอันดับสองของสเปน และเปน เมืองสําคัญที่สุดของแควนคาตาลุนญา

เมืองนี้เปนที่รูจักเพราะสถาปนิกสมัยใหมอยางอันโตนี่ เกาดี้ รวมถึงศิลปนระดับ

โลกคนอื่นๆ อาทิ ปาโบล ปกาสโซฆวน มิโร และมอนทเซรราท กาบาเย การไดรับ
เปนเจาภาพจัดการแขงขันโอลิมปกเมื่อป 1992 ทําใหโฉมหนาของเมืองนี้

เปลี่ยนไปอยางมาก ...หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอย
คํ่า

ที่พัก

แลว

รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม
EUROSTARS ZARAGOZA หรือเทียบเทา

วันที่แปด
แปดของการเดินทาง
เชา

บาเซโลนา - ดูไบ - ประเทศไทย

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารคํ่า ตามอัธยาศัย *.*.*.

นําทาน ชมเมืองบาเซโลนา ซึ่งตั้งอยูบนหาดโคสตาบราวา ริมฝﻤงทะเลเมดิเตอรเร
เนียน ถายรูปดานหนาของโบสถอันศักดิ์สิทธิ์ ซากราดาแฟมิเลีย (SAGRADA

FAMILIA) มีชื่อเต็มๆ วา Temple Expiatori de la Sagrada Família เปน
โบสถประจําเมืองซึ่งไดรบ
ั การเรียกขานวา Church of Holy Family ซึ่งสราง
โดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงกองโลก ANTONIO GAUDI ผลงานการออกแบบชิ้น
สุดทายและกอสรางอันยาวนานที่สุด ดวยรูปแบบศิลปะแบบนีโอโกธิค ดวย

แนวความคิดการคืนกลับสูธรรมชาติ ตัวอาคารนําเอารูปทรงและพื้นผิวตางๆจาก
ในธรรมชาติมาใช โดยความสูงถึง 150 เมตร ตัวอาคารบรรจงประดับดวยหินโม

เสคประดับดวยปฎิมากรรมแกะสลักจากหินหลายพันชิ้นจากศิลปนสเปน ปจจุบัน
การกอสรางโบสถแหงนี้ก็ยังไมเสร็จสมบูรณคาดวาจะเสร็จสมบูรณในป 2026

นําทานเดินทางสู เอาเลตท (LA ROCA VILLAGE) อิสระใหทานไดชอปปﻤงตาม
อัธยาศัย ทานสามารถเลือกซื้อสินคาและเสื้อผาแบรนดเนมทั้ง H&M, ZARA,

BENETON, TOPSHOP หรือจะชอปปﻤงสินคาแบรนดเนมชั้นนําซึ่งมี SHOP ….
22.05 น.

จากนั้นนําทานเดินทางสู สนามบินกรุงบาเซโลนา เพื่อเดินทางกลับสู ประเทศไทย
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK144

/EK372

วันที่เก
เกาของการเดินทาง

18.40 น.

ดูไบ - กรุงเทพ ฯ

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ 07.5-0930 น. *.*.*.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ….

อัตราคาใชจาย

****_ - - _ ****

อัตราคาใชจาย

4-12 ต.ค. // 1-9 พ.ย.
29 พ.ย.– 7 ธ.ค.

ผูใหญ พักหองคู

พักเดี่ยว จายเพิ่ม

48,888.-

11,500.-

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคา
ของภาษีนํ้ามัน
อัตรานี้รวม

1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ทีร่ ะบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทานั้น
(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ

จะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง)
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. คาหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ

5. คาหองพักในโรงแรมทีร่ ะบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมสวนใหญ
จะไมมีเครื่องปรับอากาศ

เนื่องจากอยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว

หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการ
เปลี่ยนยายเมือง หรือเพิ่มคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสม
และผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ)
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

** เนื่องจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหอ
 งพักแบบหอง

เดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้น
กัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3
ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเนือ
่ งจาก

โรงแรมนั้นไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจ
มีการแยกหองพัก

** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า

** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มี
ขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหอง
แตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

6. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาที่)

คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม
กรมธรรม)

คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บปวย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยาย
เพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐ
กลับประเทศ (เทานั้น)

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได
**

- เบี้ยประกันเริ่มตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบี้ยประกันเริ่มตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน,
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทานั้น
อัตรานี้ไมรวม

1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของ
ไทย

2. คา ใช จ ายสว นตั ว อาทิเช น ค าเครื่ องดื่ มที่สั่งพิเศษ, ค าโทรศั พท, ค า ซัก รีด , ค า ธรรมเนี ย ม
หนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกิน

จากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บ ป วยจากโรคประจําตั ว, คากระเป าเดิน ทางหรือของมีคาที่สูญ หายในระหว างการเดิน ทาง
เปนตน

3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษี

4. คาอาหารที่ไมระบุในรายการ

5. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

6. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหาร
และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ

คาบริการพิเศษตางๆ

7. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
8. คาทิปทานละ 60.- ยูโร

9. คาวีซาเช็งเกน 4,500.- บาท (หากสถานทูตไดกําหนดการยื่นวีซาเปนคณะแลว ทานใดไม
สามารถมาตามกําหนดได กรณี

ถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรบ
ั ผิดชอบเทานั้น)

**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือ
เปนสัญญา

เงื่อนไขการจอง

การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา**

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับ

จากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกคารายตอไป

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนทีเ่ หลือ 15 วันกอนการเดินทาง หากทานไมผานการอนุมัติวี

ซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
เงื่อนไขการสํารองที่นงั่

***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขา

พัก เชน กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน
และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***
กรณียกเลิกการเดินทาง

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี
เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บ
คาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บปวย

,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามที่ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในนั้นดวย เพื่อจะ
ไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการ
บินและบริษัทตางประเทศ))

- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบ
ั การอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา
ทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ

คาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) /
คาสวนตางกรณีที่กรุป
 ออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีก
ครั้งนึง)

- กรณีผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บปวย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามที่ทางสายการ

บินใหระบุขอความตามเงื่อนไขสายการบินนัน
้ ๆ เพื่อจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทน

บริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษท
ั ตางประเทศ) ทั้งนี้ทาน
จะตองเสียคาใชจายทีไ่ มสามารถเรียกคืนไดคอ
ื คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว หรือคาตั๋ว

เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการยื่นวีซากรณีที่
ทานยื่นวีซาแลว

หมายเหตุ

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เที่ยวบิน รวมถึงกรณีทก
ี่ องตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา
เมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทัง้ ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทาง

ราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหนึ่ง

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

- กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทาง
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง

- เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอ

เจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น…
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศ

และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ….

- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด

- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรง

ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีที่เครื่องบินมีปญ
 หา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม)

ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทาง
เจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น

 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ ) และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการ
พิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหัก
คาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถา ตองการ

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

 เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนเงินในทุกกรณี

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถาน
ฑูต เพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละ
ประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือ

ทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม

อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง

เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ได
ชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง

 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษท
ั ฯ จะสงเจาหนาที่ไป
อํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม
ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน

 ทางบริษัทฯ

เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา

แตในการพิจารณา

อนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทานั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแก

ทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่นี้

 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอ

เจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ

ทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ และเหตุดวิสย
ั ตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะ
คํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาที่เคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนที่รักเกียจของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบน
รถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอื่น
ชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ)

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อ
ความปลอดภัย / เวนมีใบรับรองแพทย)

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุตํ่ากวากวา 2 ขวบ

(กรุณาแจงบริษัทฯ กอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็ก
งอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอื่น

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานทีต
่ องใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน
ซื้อทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน)

 ทานที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอน
เพื่อขอคํายืนยันวาทัวรนั้นๆ ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจาก
พนักงานแลวทัวรนั้นยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายนั้นได

 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เริ่มงาน
08.00 น. ตองจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรม
อาจตองแกไขปรับเปลีย
่ น - เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับใน
ขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน

ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง

ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดย

จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อ
ความสะดวกสบาย และเกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ในการเดิ น ทาง ทั้ ง นี้ ท างบริ ษั ท ฯ ไม ส ามารถ
รับ ผิ ด ชอบในอุบั ติ เหตุ ห รือ ความเสี ย หายที่ เกิ ด จากโรงแรมที่ พั ก ยานพาหนะ, อัน เนื่ องจาก

อุ บั ติ เหตุ ร วมถึ ง ภั ย ธรรมชาติ , โจรกรรม, วิ น าศกรรม, อั ค คี ภั ย , การผละงาน, การจลาจล

สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน,
ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออก

วีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เนื่องจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู

เหนื อ การควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ หมายรวมถึ ง ในระหว า งการเดิ น ทางท อ งเที่ ย วทั้ ง ใน หรื อ
ต างประเทศ แต ทางบริ ษั ท ฯ มีค วามคุ มครอง และประกั น อุบั ติ เหตุ ตามเงื่อนไขที่บ ริษั ท ฯ ที่

รับ ประกั น ในกรณี ที่ผูรว มเดิ น ทางถู ก ปฎิ เสธโดยเจา หน าที่ ต รวจคนเข าเมืองของประเทศไทย
และ/หรื อ ต า งประเทศ มิ ใ ห เดิ น ทางออก หรื อ เข า ประเทศ เนื่ อ งมาจากความประพฤติ
พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการ

ปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืน คาใชจายใดๆ

รายละเอี ย ดด า นการเดิ น ทาง อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได ต ามความจํ า เป น หรื อ เพื่ อ ความ
เหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือ
และคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้ง

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สเปน)

นี้”

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทําการ ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา
Interchange ชั้น22

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง
1 ชุด และสําเนา 1 ชุด

ในวันยื่นวีซา หนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไม
สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ

สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา
6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับและหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ)

จํานวน 3 ใบ (พื้นหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตา

หรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)
3. หลักฐานการเงิน

3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง

**สําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 6เดือน

(รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี ยอดเงินในบัญชีขน
ั้ ตํ่า 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน

กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน กอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตอง
ขอเปน Statement เทานั้น)

**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค การันตี) ตองเปนบัญชีเดียวกันกับสเตทเมน และชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษตองตรงตามหนาพาสปอรต

(ออกไมเกิน 15 วัน นับจากวันที่ยน
ื่ ) (ใชทั้ง 2 อยาง ขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได)

3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ
แม พีน
่ อง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทานั้น)

3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เปนภาอังกฤษ
เทานั้น

3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย

3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูที่ออกให และผูที่ถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนา
ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ**

4. หลักฐานการทํางาน

- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน
สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตน

- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน
**(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)

นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู

**(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ -สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
5. เอกสารสวนตัว

- สําเนาทะเบียนบาน
- บัตรประชาชน

- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปและในกรณีออกคาใชจายใหพอ แม หรือ พอ แม ออก
คาใชจายให) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย

มารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา

จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย

- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ

ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน

สังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา

- กรณีเด็กที่บด
ิ า-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทาง
มาสัมภาษณกับบุตรทีส
่ ถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเดี่ยวเทานั้น)

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา
เทานั้น

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพิ่มเติม

ในการจองทัวร ตองจองพรอมหนาพาสปอรต + มัดจํา
ทางบริษัทจะถือวาการจองทัวรโดยสมบูรณ

รายละเอียด ประวัติสวนตัวของแตละทานที่ตองกรอกใหครบทั้งหมดทุกชองตามความเปน
จริง

(สําคัญมากมีผลตอการพิจารณาวีซา)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกิด / เลขที่บัตรประชาชน

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

เบอรโทรศัพทมือถือ(จําเปนมาก ในกรณีที่ทางสถานทูตตองการติดตอในกรณีเรงดวน)

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

พาสปอรตเลมเกา เลขที่ / วันที่ออก / วันที่หมดอายุ

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

ที่อยูปจจุบัน / อาศัยมานานกี่ป / เบอรบาน / เบอรมือถือ /สถานที่เกิด(จังหวัดที่เกิด)

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

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

ที่อยูตามทะเบียนบาน / เบอรบาน

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

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
อาชีพปจจุบัน / ชื่อและที่อยูบริษัท / ตําแหนง / เบอรโทรศัพทที่ทํางาน / วันเริ่มงาน /

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

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

*กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป ชื่อ บิดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วัน
เดือนปเกิด / สัญชาติ / สถานที่เกิด

.................................................................................................................................................................
*กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป ชื่อ มารดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วัน
เดือนปเกิด / สัญชาติ / สถานที่เกิด

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

