
 

 

รหสั GOH1903707 
ทัวรสเปน โปรตุเกส ปอรโต – มาดรดิ ติดไซเรน 8 วัน 5 คืน  (EK) 
มหาวิทยาลัยโกอิมบรา – ซาลามังกา – มาดริด - เซอโกเบีย – รางสงน้ําโรมัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ปอรโต |  โกอิมบรา | ซาลามังกา | มาดริด | โทเลโด 
กอรโดบา | เซบียา | บาดาโฮซ | ลิสบอน 
 
 
 
 

ปอร์โต้ – มาดริด ตดิไซเรน 
8 วัน 5 คืน โดยสายการบนิเอมิเรตส์ 

เดินทาง  พฤศจกิายน 2562 – มีนาคม 2563  

ราคาแนะนําเริ�มต้นเพียง 38,900.- 



 

 

 

 

 

 
  

 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
22.30น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประต ู9 

เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก** คณะเดินทางวันที่ 12 – 19 ก.พ. 63 และ 02 – 09 มี.ค. 63 นัดหมาย 
เวลา 23.30 น. ** 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – ปอรโต - โกอิมบรา 
01.05 น.   ออกเดินทางสูปอรโต โดยสายการบนิเอมิเรตส เที่ยวบินที ่EK 385 

* คณะเดินทางวันที่ 12 – 19 ก.พ. 63 และ 02 – 09 มี.ค. 63 ออกเดินทางดวย
เที่ยวบินที ่EK 377 เวลา 03.30 น. ถงึดูไบ เวลา 07.15 น. ** 

05.00 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปล่ียนเคร่ือง 
09.00 น. ออกเดินทางตอสูปอรโต ประเทศโปรตุเกสโดยเที่ยวบิน EK197 

 * คณะเดินทางวันที่ 12 – 19 ก.พ. 63 และ 02 – 09 มี.ค. 63 ออกเดินทาง เวลา 
09.20 น. ถงึปอรโต เวลา 13.30 น. ** 

13.10 น. 
 

  ถึงสนามบินสนามบนิฟรานซสิโก ซา คาเนียรโร เมืองปอรโต ประเทศโปรตุเกส  
  (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 7 ช่ัวโมง) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมอืงและ 

ศุลกากรผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู
เมืองปอรโตซึง่เปนเมืองใหญอันดับสองของประเทศโปรตุเกสต้ังอยูทางตอนเหนือ
ของประเทศ เปนเมอืงทีม่ีช่ือเสียงเร่ืองการผลติไวน หรือ ปอรโตไวนดวยและ
นอกจากน้ันเมืองน้ียงัไดรับการขึน้ทะเบียนเปนมรดกโลกในป 1996 อีกดวย นําทาน

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1. กรุงเทพฯ  
วนัที� 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – ปอร์โต้ - โกอิมบรา 
วนัที� 3. โกอิมบรา – มหาวิทยาลยัโกอิมบรา – ซาลามงักา – มาดริด 
วนัที� 4.มาดริด – เซอโกเบีย – รางสง่นํ �าโรมนั – มาดริด 
วนัที� 5. มาดริด – โทเลโด – มหาวิหารแห่งโทเลโด – กอร์โดบา 
วนัที� 6 กอร์โดบา – เซบีย่า – มหาวิหารแหง่เมืองเซบีย่า - บาดาโฮซ 
วนัที� 7 บาดาโฮซ – แหลมโรกา - ลิสบอน – หอคอยเบเลง็ - มหาวิหารเจอโร นิโม – สนามบิน 
วนัที� 8. ดไูบ – กรุงเทพฯ 
วนัที� 9.  กรุงเทพ 



 

 

ชมยานจตุัรัสกลางเมอืง Praça dos Liberdade ประกอบดวยอาคารสวยงามที่
เปนที่ทําการของธนาคารและโรงแรม และศาลาวาการเมือง ชมสถานีรถไฟ São 
Bento ซึง่ภายในมกีารตกแตงดวยกระเบ้ืองเขียนสีที่มีลวดลายสีน้ําเงิน ที่เลา
เร่ืองราวของชาวโปรตุเกส แวะถายรูปกับโบสถ Sé de Porto ที่เกาแกที่สุดของ
เมือง อายกุวาพนัป โบสถแหงน้ีเปนที่จดังานอภิเษกสมรสของกษตัริย João ที ่1 
บิดาของเจาชายเฮนร่ี ผูบุกเบิกการเดินเรืออันยิ่งใหญของโปรตุเกส สรางอยูบนเนินที่
สามารถมองเห็นทิวทัศนของเมอืง จากน้ันเดินทางสูเมืองโกอิมบรา (Coimbra) อีก
เมืองหน่ึงที่สําคัญของโปรตุเกส  

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก TRYP COIMBRA หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 3 โกอิมบรา – มหาวทิยาลัยโกอิมบรา – ซาลามังกา – มาดรดิ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเย่ียมชมมหาวทิยาลัยโกอิมบรา(Coimbra University) อิสระใหทานได

ถายรูปกบัสถานที่สําคัญภายในมหาวิทยาลัยทีเ่กาแกที่สดุแหงหน่ึงของโลก กอต้ังใน
ป ค.ศ.1290 แตกถ็กูเปลี่ยนเปนพระราชวงัหลวง (Coimbra Royal Palace) โดย
กษตัริย คิงสจอหนท ี3 ในป ค.ศ.1537 ซึง่ยงัคงศิลปะสไตลบาร็อคที่สวยงาม และ
นําทานเดินทางขามพรมแดนสูเมืองซาลามังกา (Salamanca) ในแควนคาสตีล
และเลออน ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน ต้ังอยูบนที่ราบสูงริมแมน้ําตอรเมส 
เปนเมืองทีม่ีความสําคัญเน่ืองจากเปนศูนยกลางของการคาขายในสมัยโรมนัเรือง
อํานาจ ปจจุบันเมืองน้ีไดรับขึ้นเปนมรดกโลกจากยูเนสโก ในป ค.ศ. 1988  



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูกรุงมาดรดิ (Madrid) เมืองหลวงของประเทศสเปน ตัง้อยูใจกลาง

แหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เปนมหานครอันทนัสมัยลํ้ายคุ ที่ซ่ึง
กษตัริยฟลลิปที ่2 ไดทรงยายที่ประทับจากเมอืงโทเลโดมาที่น่ี และประกาศให
มาดริดเปนเมืองหลวงใหม ยกเวนในชวงประมาณป ค.ศ. 1601-1607 เมืองมาดริด
ไดช่ือวาเปนเมืองหลวงที่สวยที่สุดแหงหน่ึงในโลก และสงูสุดแหงหน่ึงในยุโรป  

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก SENATOR BARAJAS หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 4 มาดริด – เซอโกเบีย – รางสงน้ําโรมัน – มาดริด 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองทองเที่ยวอีกเมอืงหน่ึงของสเปน 

องคการ UNESCO ยงัไดขึ้นทะเบียนใหเมืองน้ีเปนเมืองมรดกโลกในป 1985 ชม
รางสงน้ําโรมัน (Acueducto de Segovia) ที่สรางขึ้นต้ังแตศตวรรษที่ 1 โดยไม
มีการใชกาวหรือวัสดุเช่ือมหินแตละกอนแตอยางใด จงึไดรับการยกยองวาเปน
สิ่งกอสรางทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันที่สาํคญัที่สุดของสเปน และยงัมีสภาพสมบูรณ
ที่สุดอีกดวย รางสงน้ําประกอบขึน้จากหินแกรนิตกวา 25,000 กอน มคีวามยาว 
818 เมตร มีโคง 170 โคง จดุที่สงูที่สุดสงูถึง 29 เมตร จดุเร่ิมตนของรางสงน้ําน้ี 
เร่ิมต้ังแตนอกเมือง แลวลําเลียงสงน้ําเขามาในเมือง รางสงน้ําแหงน้ีถือไดวาเปน
สัญลักษณของเมืองเซอโกเบีย และเปนไฮไลทหลักของเมือง นําทานเดินเลนในเขต



 

 

เมืองเกา ซ่ึงเต็มไปดวยสินคานานาชนิดตลอดสองขางทาง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง  
บาย นําทานเที่ยวชมกรุงแมดริด ทีม่ีสถาปตยกรรมที่สวยงามอยูมากมาย ทัง้อนุสาวรีย

น้ําพุไซเบเลส (The Cibeles Fountain) ต้ังอยูทีจ่ัตรุัสรัสซิเบเลส (Plaza de 
Cibeles)  ซึ่งเปนวงเวียนสําคัญและสวยที่สุดแหงหน่ึงของกรุงมาดริด  โดยบริเวณ
น้ี มีอาคารสวยงามและสําคัญ ประจาํอยูทัง้ 4 มมุไดแก ธนาคารแหงชาติสเปน,
กองบัญชาการทหารบก,ที่ทาํการใหญไปรษณีย ประตูชัยอาคาลา และศูนย
วัฒนธรรมทวปีอเมริกาโดยประตชัูยอาคาลา มาดรดิ (Splendid puerta de 
alcala) สรางขึ้นในป 1599 ประตชัูยแหงน้ีสรางขึ้นเพื่อถวายแดพระเจาชารลสที่ 3 
ต้ังตระหงานทางตะวันออกของใจกลางเมือง ชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza de 
espana)  เพื่อแวะถายรูปกับอนุสาวรียดอนกิโฆเต (Donquixote) นําทาน
สู พลาซา มายอร (Plaza Mayor of Madrid) ใกลเขตปูเอตาเดลซอล หรือ
ประตูพระอาทติย ซึ่งเปนจตุรัสใจกลางเมือง นับเปนจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน 
(กิโลเมตรที่ศูนย) และยงัเปนศูนยกลางรถไฟใตดินและรถเมลทกุสาย นอกจากนี้ยงั
เปนจุดตัดของถนนสายสําคัญของเมืองทีห่นาแนนดวยรานคาและหางสรรพสินคา
ใหญมากมาย นําทานแวะถายรูปกับ รูปปم�นหมีเกาะตนเชอรี่ (The bear and 
the cherry tree in Madrid) อันเปนสัญลักษณสําคัญอีกแหงของกรุงมาดริด 



 

 

คํ่า อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก SENATOR BARAJAS หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 5 มาดริด – โทเลโด – มหาวหิารแหงโทเลโด – กอรโดบา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมืองโทเลโด (Toledo)  เมอืงแหงน้ีต้ังอยูทางภาคกลางของ
ประเทศสเปน องคการยูเนสโกไดประกาศใหเมืองน้ีเปนแหลงมรดกโลกอีกดวย มี
ทัศนียภาพที่สวยงาม เน่ืองจากมีแมน้ําเทกัส ไหลผานเมือง นําทานเขาชมมหาวหิาร
แหงโทเลโด (Toledo Cathedral) เน่ืองจากเปนวิหารที่ใหญเปนอันดับ 2 ของ
สเปน รองจากวหิารเมืองเซบีญา ที่สรางต้ังแตศตวรรษที่ 13  ความงดงามอลงัการ
สไตลโกธกิ ภายในมหาวหิารมกีารตกแตงอยางงดงามวิจติรดวยไมแกะสลักและภาพ
สลักหินออน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง  
บาย นําทานเดินทางตอสูเมืองกอรโดบา (Cordoba) เมืองที่สวยงามในแบบมูเดกาและ

เปนเมืองทีเจริญรุงเรืองที่สดุในยคุทีม่วัรปกครอง นําทานชมเมืองเกาที่ยงัคงมี
สถาปตยกรรมนาประทับใจหลายแหงที่ยอนไปเมื่อคร้ังเมอืงน้ีเปนเมืองหลวงที่
เจริญรุงเรือง ชมสะพานโรมันเปนสะพานสําหรับการสัญจรขามแมน้ํากวัดลักิบีร 
(Guadalquivir) เสนเลือดที่หลอเลี้ยงนครแหงน้ีมาแตคร้ังโบราณ โดยความเกาแก
ของสะพานกม็ีอายุราว 2 พันป เพราะถกูสรางขึ้นเมื่อราวคริสตศตวรรษที่ 1 สมัยที่



 

 

อาณาจกัรโรมันเรืองอํานาจในดินแดนแถบน้ี โดยบริเวณเมอืงเกายงัเปนทีต้ั่งของ
มหาวหิารกอรโดบา   หรือในอดีต คือ มัสยิดใหญแหงกอรโดบา  The Mosque–
Cathedral of Córdoba หน่ึงในมรดกโลก 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก  AYRE CORDOBA หรือเทียบเทา   

 
วันที่ 6 กอรโดบา – เซบียา – มหาวหิารแหงเมืองเซบียา - บาดาโฮซ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเซบียา (Seville) เปนเมืองใหญอันดับ 4 ของสเปน  ชม

ปลาซาเดเอสปาญา (Plaza De Espana) ที่สรางขึ้นเมือป ค.ศ. 1982 เปนกลุม
อาคารรูปคร่ึงวงกลมซึ่งรวมความเปนสถาปตยกรรมแบบสเปนที่เรียงตอกนัเปนแนว
ยาวสวยงามยิง่นัก แตละซุมโคงประตมูตีราประจําจงัหวัดไลเรียงตามตวัอักษร อิสระ
ใหทานเก็บภาพความงามรอบบริเวณ นําทานถายรูปกับหอคอยฆีรลัดา (Giralda 
Tower) หอศักด์ิสิทธิ์แหงน้ีเปนหอคอยที่สรางขึ้นโดยชาวมุสลิม เปนตึกทรงรูป
สี่เหลี่ยมผืนผาสูง 93 เมตร ตดิกันกับมหาวิหารเปนลานสมและน้ําพุ เพือ่ใชในพธิี
ชําระรางกายของชาวมุสลิม จากน้ันนําทานชมภายนอกและถายรูปมหาวหิารแหง
เมืองเซบียา (Seville Cathedral) เร่ิมสรางใน ค.ศ.1042 และสรางเสร็จ ค.ศ.
1519 ซึ่งมีขนาดใหญเปนอันดับสาม รองจากมหาวหิารเซนตปเตอรทีก่รุงโรม และ
เซนตปอลที่ลอนดอน และใหญที่สุดในสเปน สรางดวยศิลปะแบบโกธคิ ภายใน
ตกแตงไดอยางวิจติรตระการตา สรางขึ้นแทนที่ต้ังของสุเหราเดิม โดยตองการให
ยิ่งใหญแบบไมมีใครเทียบเทียมได ในหองเก็บทรัพยสมบัติลํา้คา มีทัง้ภาพเขียน 
เคร่ืองใชในศาสนพธิี ทีท่ํามาจากทองคําและเงินลวนแลวแตประเมินคามิได 
ตอนกลางโบสถเปนทีต้ั่งของสุสานคริสโตเฟอรโคลมับัส ซึง่สรางอยางยิง่ใหญ
สมเกียรติยศ เปนหีบศพหินออนทีต้ั่งอยูบนบาของรูปสลักชายหนุม 4 คน ซึ่งเปน
ผูแทนของราชอาณาจกัรของกษัตริยคาธอลคิทั้ง 2 พระองคอันไดแกคัสตีล เลออน 
อาราก็อนและนาวารเร 



 

 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําทานเดินทางเมืองบาดาโฮซ (Badajoz) ต้ังอยูชายแดนทางตะวันตกของสเปน 

เปนเมืองทีม่ีความโดดเดนในระดับหน่ึงเน่ืองจากอยูติดกับซากเนินปราสาทมวัรและ
ยังสามารถมองเห็นแมน้ํากวาเดียนาที่ไหลผานระหวางตัวเนินปราสาทกบัป�อมซานก
ริสโตบัลทีม่กีารเสริมกําลงัอยางแข็งแกรงอีกดวย สถาปตยกรรมในตัวเมืองเปนตัว
บงช้ีประวติัศาสตรที่วุนวายของเมอืงเอง แมแตอาสนวิหารบาดาโคซที่สรางขึ้นในป 
ค.ศ. 1238 ก็ยงัมีลกัษณะเปนป�อมปราการ 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก IIUNION GOLF BADAJOZ หรือเทียบเทา    

 
วันที่ 7 บาดาโฮซ – แหลมโรกา - ลิสบอน – หอคอยเบเล็ง - มหาวหิารเจอโร  

นิโม – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จดุที่เปนปลายดานตะวันตกสดุ
ของทวปียุโรป ซ่ึงทานสามารถซื้อใบประกาศนียบัตร (Certificate) เปนที่ระลึก
ในการมาเยือน ณ ที่แหงน้ี จากน้ันเดินทางสูเมืองลสิบอน แวะถายรูปกบัอนุสาวรีย
ดิสคัฟเวอร่ี สรางขึน้ในป ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ป แหงการ
สิ้นพระชนมของเจาชายเฮนร่ี เดอะเนวิเกเตอร และถายรูปกบัหอคอยเบเล็ง 
(Belem Tower) เดิมสรางไวกลางน้ําเพื่อเปนป�อมรักษาการณดูแลการเดินเรือเขา
ออก เปนจุดเร่ิมตนของการเดินเรือออกไปสาํรวจ และคนพบโลกของ วาสโก ดา



 

 

กามา นักเดินเรือชาวโปรตุเกส เปนอีกหน่ึงสถาปตยกรรมแบบมานูเอลไลนที่สวยงาม  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานผานชมมหาวหิารเจอโร นิโม (Jeronimos Monastry) ที่สรางขึ้นเพื่อ
เปนเกียรติแก วาสโกดากามา ที่เดินทางสูอินเดียเปนผลสําเร็จ ในป ค.ศ.1498 
จัดเปนผลงานอันเยี่ยมยอดของงานสถาปตยกรรมที่เรียกกันวามานูเอลไลน 
(Manueline) ใชเวลากอสรางทั้งสิ้นถงึ 70 ป จึงแลวเสร็จสมบูรณ และไดรับการ
รับรองจากองคการยูเนสโกวาใหเปนมรดกโลก (UNESCO World Heritage) 

16.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบินลิสบอน มีเวลาใหทานทําเร่ืองคืนภาษ ี
20.45 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน EK194 

 
วันที่ 8 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
08.15 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบรอเปล่ียนเคร่ือง 
09.30 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบิน EK 372 
18.40 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ 
  

 
 



 

 

ราคาแนะนําเริ่มตนเพียง 
ปอรโต มาดรดิ ตดิไซเรน 8 วัน 5 คืน 
โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 
ทานละ 

27พ.ย.– 4ธ.ค. 62 38,900.- 38,900.- 38,900.- 18,100.- 5,900.- 
12 – 19 ก.พ. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 19,100.- 5,900.- 
02 – 09 มี.ค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 19,100.- 5,900.- 
 โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1.          ชําระเงินมัดจาํทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงนิมดัจํา

แลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทาํ

การจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทั
ขออนุญาติยกเลกิการจองทวัรโดยอัตโนมติั 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจดัเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที ่
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมขีั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ 
มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมคีวามจาํเปนตองดูแลคณะทวัรทัง้หมด 

 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจาํนวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 

บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม

เงื่อนไขกรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบรษัิทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดืม่ที่สัง่พเิศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 
ก.ก.และมากกวา 1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คา
กระเป�าเดินทางหรือของมคีาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง 



 

 

5. คาธรรมเนียมวซีาประเทศสเปน (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวนัย่ืน 
เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น  (17 ยูโร) 
7. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (24 ยูโร) 
 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวซีาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทตู มใิชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารทีดี่และ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทตูงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกบัทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึง่
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาทีค่อนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัตวิีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศทีต่นพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํา่กวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทาํหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกบัทางบริษทัดวย เน่ืองจากประวติัการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง ตองเหลอืวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขดีเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึง่มี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมคุีณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูทีม่ีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เชค็อินเทาน้ัน 

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

ทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและมผีลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจาํนวนที่ บริษัทฯกาํหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนทีเ่ดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที ่สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทวัรหรือมดัจํามาแลว ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจาํต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัว
เคร่ืองบินแลว) คาสวนตางในกรณีทีก่รุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  



 

 

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคนืคาทวัรทัง้หมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที ่ไมวาเหตผุลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทวัรทัง้หมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํใหหองพักแบบหอง

เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพกัแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพกัตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มอุีณหภมูต่ํิา 
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและหองพกั

ในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพือ่ใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่

มีขนาดกะทดัรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และ
หองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สเปน) 
ใชเวลาทาํการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 วันทําการ 
ย่ืนวีซาแสดงตนทีศู่นยย่ืนวซีา BLS International 
เอกสารกรณุาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน
ตัวจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในระหวางย่ืนวซีาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 
                                                                               

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมหีนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยาง
นอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และ
หนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ 
(พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือ
เคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง 
3.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมดุเงินฝาก 
ออมทรัพย สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา ยอนหลัง 6 
เดือน รบกวนลกูคาทาํรายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือ
ถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไมเกิน 30 วนั กอนวันยื่นวีซา  และบัญชี
ตองมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีที่มีไมครบ 6 เดือน ใหขอเปน STATEMENT พรอมทํา
จดหมายช้ีแจง         
3.2  กรณีเปลี่ยนบญัชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมดุบัญชีมาทัง้สองเลม (ทัง้เลม
เกา –เลมใหม) 
 
3.3 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
     3.3.1.ตองทาํหนังสือรับรองคาใชจายทีม่กีารช้ีแจงความสมัพันธอีกหน่ึงฉบับ 
(Sponsor Letter) 
     3.3.2. ตองใช สูตบิัตร เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางผูออกคาใชจายใหและผู
เดินทางเทาน้ัน( ในกรณี อายต่ํุากวา 18 ป ) หรือใชทะเบียนสมรสในกรณีแตงงาน  

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวนัและบญัชีฝากประจํา** 
4. หลกัฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มช่ืีอของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 



 

 

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 
สัญญาเชาที ่โฉนดที่ดิน เปนตน 

- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทาํงาน จากบริษทัฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน
เร่ิมทาํงาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 
นักเรียนหรือนักศกึษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาํลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปและในกรณีออกคาใชจายใหพอ แม หรือ พอ 

แม ออกคาใชจายให) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามกีารเปลี่ยน)  

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดนิทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเดก็เดินทางไปกับบดิา จะตองมหีนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสงักดั (โดย

มารดาจะตองคัดหนังสือยนิยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเดก็เดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดนิทางพรอมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสัมพนัธเปนอะไรกันกบัเด็ก จาก
อําเภอตนสังกดั พรอมแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมคัรวีซา พรอม
เดินทางมาสมัภาษณกบับุตรที่สถานทตูดวย ทัง้สองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 

7. ทานไมจาํเปนตองเซ็น รับรองสาํเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี
ซาเทาน้ัน 



 

 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศสเปน 
 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 
 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….…………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….………………………………. 
3. ช่ือตัว [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 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ดูแล
ผูเยาว 

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

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……………………… 

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................................................ 
12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน

............................................................................................................... 
 
13. ช่ือบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยูของสถาบันศึกษา 

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

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 
            ไมเคย 
     เคยได   ใชไดต้ังแตวันที่..............................ถึงวันท่ี.............................................. 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)......................................... 
16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 



 

 

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุช่ือ ............................................    

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..….   
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายท้ังหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)                อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 
หมายเหต ุการอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัทเปน
เพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 
 


