
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

บาร์เซโลน่า – สนามฟุตบอลคมัป์นู - มหาวหิารซากราด้า ฟามเิลยีร์ – ถนนลารัมบรา 
ยอดเขา “มองต์จูอคิ – สนามกฬีาโอลมิปิค – ซาราโกซ่า – กรุงแมดริด - พระราชวงัหลวง  
 พลาซ่า มายอร์ - สนามฟุตบอลซานเตียโก้ เบอร์นาบิล Las Rozas Village – โทเลโด้ 

มหาวหิารแห่งโทเลโด้ – คาเซเรส – เมรีด้า - บาดาโฆส – อโิวร่า – ลสิบอน - บาดาโฆส – อโิวร่า  
 ลสิบอน - เมืองอลัโคบาซา – ออบิโดส – พระราชวงัมาฟรา – ซินตร้า – แหลมโรก้า 

มหาวหิารเจอโร นิโม – อสิระช้อปป้ิงย่านถนน Avenida da Liberdade 



 

 

ก าหนดการเดินทาง 
19-27 พ.ย. // 05-13 ธ.ค.  2561 

 (กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
23.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์

เตอร์สายการบิน EMIRATES AIRLINE พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัที่2       บาร์เซโลน่า – สนามฟุตบอลคมัป์นู - มหาวหิารซากราด้า ฟามิเลยีร์ – ถนนลารัมบรา  
 
01.35 น. น าท่าน ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์...โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE 

เทีย่วบินที ่EK 385 
04.45 น. เดินทางถึงประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พกัเปลีย่นเคร่ือง  
08.15 น. ออกเดินทางสู่บาร์เซโลน่า...โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เทีย่วบินที ่EK185  

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

13.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่าน
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น ำท่ำนออกเดินทำงแวะถ่ำยรูปดำ้นหน้ำของ “สนามฟุตบอลคัมป์นู” Camp Nou 
สนำมฟุตบอลสโมสร “ทมีเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโล
น่า” หรือคุน้เคยในอีกช่ือว่ำ “บาร์ซ่า” สโมสร
ฟุตบอลบาร์เซโลนาเป็นผู้ชนะเลศิในถ้วยยุโรป
และสเปนอย่างมากมาย เป็นสโมสรสเปนที่
ประสบความส าเร็จและมีความยิ่งใหญ่ระดับ
โลก ซ่ึงมีนักฟุตบอลที่มี ช่ือเสียงระดับโลก
มากมาย อาทิเช่น เมสซ่ี,หลุยส์ ซัวเรซ ฯลฯ  
แวะบันทึกภาพกับมหาวิหารซากราด้า ฟาอมิ
เ ลี ย ร์  (Sagrada Familia) ( ด้ า น น อ ก ) 
สัญลกัษณ์แห่งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสูงใหญ่ถึง 170 
เมตร ออกแบบก่อสร้ำงอยำ่งสวยงำมแปลกตำ 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 เป็นผลงำนชั้นยอดท่ีแสดง
ถึงอจัฉริยภำพของ อนัโตนี เกำด้ี สถำปนิกผู ้
เล่ืองช่ือ มหำวิหำรแห่งน้ี น าท่านเดินทางสู่
ถนนช้อปป้ิงสายใหญ่ของบาร์เซโลนา “ถนน
ลารัมบลา” Larambla ยำ่นท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของบำร์เซโลนำแหล่งท่องเท่ียวอนัเป็นท่ีช่ืนชอบของคนทุกวยั
ถนนสำยเล็กๆท่ีมีควำม  ยำวเพียง1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่ำประทบัใจทั้งกลำงวนัและกลำงคืนอิสระ
ให้ท่ำนได้ช้อปป้ิง ตำมอัธยำศยั ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือสินค้ำและเส้ือผำ้แบรนด์เนมทั้ ง H&M, ZARA, 
BENETON, TOPSHOP หรือจะชอ้ปป้ิงสินคำ้แบรนด์เนมชั้นน ำซ่ึงมีร้ำนตั้งอยูต่ลอดแนวถนน “Passeig de 
gracia” ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือสินคำ้อำทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ อีก 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! เมนูอาหารพืน้เมือง “ข้าวผดัสเปน” สูตรต้นต ารับ 

พกัที่ :       Fira Congress หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง       
วนัที่3       บาร์เซโลน่า – ยอดเขา “มองต์จูอคิ – สนามกฬีาโอลมิปิค – ซาราโกซ่า – กรุงแมดริด  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ 

ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
น าท่านเดินทางชมความงาม
ของ เมื องบ าร์ เซ โล น่ า  แวะ
บันทึกภำพกับ  สนำมกีฬำโอ
ลิมปิค 1992 และชมทิวทัศน์
รอบตัวเมืองบนยอดเขา “มองต์
จูอิค”Mont Juic จากน้ันผ่าน

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 

ชม อนุสาวรีย์ คริสโตเฟอร์ โคลมับัส นกัเดินเรือผูย้ิง่ใหญ่ท่ีออกเดินทำงจำกกรุงบำร์เซโลนำ ไปพบหมู่เกำะ
แคริบเบียนและทวีปอเมริกำในปี ค.ศ.1492 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซาราโกซ่า” Zaragoza (310ก.ม.
ใช้เวลำประมำณ 03.30 ช.ม.)ซ่ึงเป็นเมืองหลวงในอดีตของ อำณำจักรอำรำกอน ตั้ งอยู่ทำงภำค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศสเปนริมฝ่ังแม่น ้ ำเอโบร ระหว่ำงทำงท่ำนจะไดส้ัมผสักบัธรรมชำติของ
ภูมิประเทศอนัหลำกหลำยและงดงำมแปลกตำของภูมิภำคสเปนตอนกลำง เมืองซำรำโกซ่ำไดรั้บกำรเสนอ
ช่ือใหเ้ป็นเมืองแห่งวฒันธรรม (City of Culture) ของทวปียโุรป   

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย เดินทางสู่กรุงแมดริด (MADRID) (315ก.ม.ใช้เวลำประมำณ 03.30 ช.ม.) เมืองหลวงของประเทศสเปน  

ตั้ งอยู่ใจกลำงแหลมไอบีเรียน 
ในระดบัควำมสูง 650 เมตร เป็น
มหำนครอนัทนัสมยัล ้ ำยุค ท่ีซ่ึง
กษัตริย์ฟิลลิปท่ี 2 ได้ทรงยำ้ยท่ี
ประทับจำกเมืองโทเลโดมำไว้
ท่ีน่ีและประกำศให้มำดริดเป็น
เมืองหลวงใหม่ยกเวน้ช่วงปี ค.ศ. 
1601 - 1607 เม่ือพระเจำ้ฟิลลิปท่ี 
3 ได้ย ้ำยไปท่ีเมืองบำยำโดลิด 
มำดริดไดช่ื้อวำ่เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร /  

พกัที่ :      NOVOTEL PUENTE DE LA PAZ, MADRID  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 

 

วนัที่4       กรุงแมดริด - พระราชวงัหลวง - พลาซ่า มายอร์ 

 สนามฟุตบอลซานเตยีโก้ เบอร์นาบลิ Las Rozas Village - โทเลโด้   
 เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

น าท่านออกเดินทางเข้าชม “พระราชวังหลวง “Royal Palace” ซ่ึงตั้งอยู่บนเนินเขำริมฝ่ังแม่น ้ ำแมนซำนำ
เรส มีควำมสวยงำมโอ่อ่ำอลังกำร
ไม่แพพ้ระรำชวงัอ่ืนๆในทวปียโุรป 
พระรำชวงัหลวงแห่งน้ีถูกสร้ำงใน
ปี ค.ศ. 1738 ด้วยหินทั้ งหลังใน
สไตล์บำร็อค โดยกำรผสมผสำน
ระหวำ่งศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิตำ

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 

เลียน ประกอบดว้ยห้องต่ำงๆ กวำ่ 2,830 ห้อง และ ยงัเป็นท่ีเก็บภำพเขียนช้ินส ำคญั ท่ีวำดโดยศิลปินในยุค
นั้น  จากน้ันเข้าสู่พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor) ใกลเ้ขตปูเอตำ้เดลซอล หรือประตูพระอำทิตย ์จตุัรัสใจ
กลำงเมือง นอก  จำกจะเป็นจุดนบักิโลเมตรแรกของสเปนแลว้ (กิโลเมตรท่ีศูนย)์ ยงัเป็นศูนยก์ลำงรถไฟใต้
ดิน และรถเมล์ทุกสำย และยงัเป็นจุดตดัของถนนสำยส ำคญัของเมืองท่ีหนำแน่นดว้ยร้ำนคำ้มำกมำย และ
หำ้งสรรพสินคำ้ใหญ่อีกดว้ย ถ่ำยรูปกบัอนุสำวรียห์มีกบัตน้มำโดรนำอนัเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองน ำท่ำนเขำ้
สู่ “ย่านปูเอต้าเดลซอล” หรือประตูพระอำทิตย ์จตุัรัสใจกลำงเมือง นอกจำกจะเป็นจุดนบักิโลเมตรแรกของ
สเปนแลว้ (กิโลเมตรท่ีศูนย)์ ยงัเป็นศูนยก์ลำงรถไฟใตดิ้น และรถเมล์ทุกสำย และยงัเป็นจุดตดัของถนน
สำยส ำคญัของเมืองท่ีหนำแน่นดว้ยร้ำนคำ้มำกมำย และหำ้งสรรพสินคำ้ใหญ่อีกดว้ย น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกบั
อนุสำวรียห์มีกบัตน้มำโดรนำอนัเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! หมูหันสเปน 
  
 
 
 
 
บ่าย  น าท่านชมด้านหน้า “สนามฟุตบอลซานเตียโก้เบอร์นาบิล” Estadio Santiago Bernabéu ของทีมรำชนัชุด

ขำว “รีลมำดริด” ซ่ึงเป็นสนำมฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก  มีนกัเตะท่ีมีช่ือเสียงเล่นอยูม่ำกมำย ให้คณะ
ได้เลือกซ้ือเลือกชมสินคำ้มำกมำยอำทิเช่น 
ผำ้พนัคอ, หมวก, เส้ือฟุตบอล, ลูกฟุตบอล, 
แกว้น ้ำ, มำสคอตของทีม ฯลฯ ซ่ึงเป็นสินคำ้
ของแทจ้ำกสโมสรรีลแมดริดไวเ้ป็นท่ีระลึก 
น ำท่ำนสมำชิกออกเดินทำงสู่ Las Rozas 
Village ให้ท่ำนไดมี้เวล  ำเลือกซ้ือสินคำ้แบ
รนด์เนมมำกมำยในรำคำพิเศษ เช่น Adolfo 
Dominguez, Armani , Bally, Bulgari, 
Burberry, Calvin Klein, Camper, Custo Barcelona, Diesel,  El Ganso, Furla, Geox, Hugo Boss, 
L'Occitane , La Perla, Lacoste, Loewe, Michael Kors, Miss Sixty - Energie, Polo Ralph Lauren, 
Quiksilver, Ray-Ban, Samsonite, Spazio Dolce & Gabbana, Swarovski, Swatch, TAG Heuer, 
Timberland, Tommy Hilfiger, Versace, etc น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโทเลโด้” Toledo (73ก.ม.ใช้เวลำ
ประมำณ 01.00 ช.ม.) 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร   

พกัท่ี :        Eurostars Toledo  หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                             
วนัที่5        โทเลโด้ – มหาวหิารแห่งโทเลโด้ – คาเซเรส - เมรีด้า   
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เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
น าท่านชม ประตูเมือง “ปูเอร์ตา เด บิซากรา” เป็นหน่ึงในประตูเมืองท่ีมีควำมส ำคญัท่ีสุดของเมืองโตเลโด ้
ประเทศสเปน ตั้ งอยู่ทำงทิศเหนือ
ของย่ำนเมืองเก่ำ  ซ่ึงสร้ำ  งข้ึนใน
ศตวรรษ ท่ี  10  ส ร้ ำงด้ว ย หิ น ท่ี
แข็งแรงได้สัดส่วน โค้งเป็น รูป
เกือกม้ำ และค่อยๆลดหลั่น ได้รูป
สวยงำม ทุกๆ แห่งของเมืองโตเลโด ้
ท่ำน จะได้ช่ืนชมกบัควำมแตกต่ำง
ของสถำปัตยกรรมแบบอำรบิค , มู
เดฆำร์, กอธิค และเรอเนสซองส์ น ำ
คณะเดินทำงเข้ำสู่ตวัเมืองเก่ำท่ำน
จะประทบัใจกบัควำมงดงำมซ่ึงเปรียบเสมือนกบัพิพิธภณัฑท่ี์มีชีวติ พร้อมชมสัญลกัษณ์ของเมือง “ป้อมอลั
กำซำร์”  ผลงำนของสถำปนิกระดบัสุดยอดในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 ซ่ึงตั้งอยูบ่นส่วนท่ีสูงท่ีสุดของเมือง
น้ีมีช่ือเสียงในคริสต์ศตวรรษท่ี 19 และ 20 ในฐำนะสถำบนัวิชำทหำรแห่งหน่ึง เม่ือสงครำมกลำงเมือง
สเปนระเบิดข้ึนในปี ค.ศ. 1936 กองทหำรในป้อมน้ีถูกลอ้มโดยกองก ำลงัของฝ่ำยนิยมสำธำรณรัฐ น าท่าน
ชม “มหาวิหารแห่งโทเลโด้” สถำปัตยกรรมท่ียิ่งใหญ่อนัทรงคุณค่ำคู่บำ้นคู่เมือง ซ่ึงใช้เป็นท่ีประทบัของ
องค์สังฆรำชแห่งสเปน  ใช้เวลำก่อสร้ำง 270 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ สร้ำงข้ึนในสไตล์โกธิกท่ีถือว่ำยิ่ง ใหญ่
และ สวยงำมท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
เดิมชำวมุสลิมใช้เป็นสุเหร่ำ ต่อมำได้
ก่อสร้ำงรูปทรงแบบโกธิคในปี ค.ศ. 
1226 และเพิ่ ม ศิลปะแบบ เม ดูฆำร์ 
บำร็อค และนีโอคลำสสิค จนเสร็จ
สมบูรณ์ในอีก 300 ปีถัดมำ ภำยในมี
กำรตกแต่งอยำ่งงดงำมดว้ยไมแ้กะสลกั
และภำพสลกัหินอ่อน มีงำนศิลปะล ้ำค่ำ
ช้ินหน่ึงท่ีท ำด้วยทองค ำ เพชร พลอย 
และเงิน รวม 5,600 กวำ่ช้ิน มีน ้ ำหนกัมำกถึง 200 กิโลกรัม นอกจำกน้ียงัเป็นสถำนท่ีสะสมภำพเขียนของ
จิตรกรมีช่ือเสียงของโลกหลำยท่ำน เช่น เอล เกรโก, โกย่ำ และ เบลำสเกซ จำกนั้น น ำชมโรงงำนผลิต
เคร่ืองงถมของสเปน “ ดำมำสกิโน่ ” ท่ีสวยงำมดว้ยกำรน ำทอง และเงินมำตีเป็นเส้น และตอกลงบนโลหะสี
ด ำ เป็นงำนฝีมือท่ีมีช่ือเสียงของโทเลโด ้ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   



 

 

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “เมืองคาเซเรส” Cáceres (260ก.ม.ใชเ้วลำประมำณ 02.30 ช.ม.) เมืองหลวงของ
จงัหวดัคำเซเรส และยงัเป็นเมืองท่ีมีอำณำเขตกวำ้งขวำงท่ีสุดในประเทศสเปน น ำท่ำนเท่ียวชม เขตเมืองเก่ำ
ของ เมื อ งค ำ เซ เรส  ท่ี ได้ รับ ก ำร
ประกำศเป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ.
1986 เมืองน้ีถูกก่อตั้งข้ึนคร้ังแรกเม่ือ 
25 ปีก่อนคริสต์กำลโดยกองทพัชำว
โรมัน ท่ีขยำยอำณำนิคมเข้ำมำถึง
ดินแดนคำตำเนียในอดีต น าท่านผ่าน
ชม “เมืองเมรีด้า” (70ก.ม.ใช้เวลำ
ประมำณ 01.00 ช.ม.) เมืองหลกัของ
แคว้น เอก ซ์ เตรมำดูรำ   ท ำงภำค
ตะวนัตกของประเทศสเปน ชมอำรยธรรมแห่งจกัรวรรดิโรมนัโบรำณ ท่ียงัหลงเหลืออยูภ่ำยในเมืองเมรีดำ 
และมีอำยใุนระดบั 2,000 ปี 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :       Hotel Velada Mérida  หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                
 

วนัที่6       เมรีด้า – บาดาโฆส – อโิวร่า - ลสิบอน 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

น าท่านออกเดินทางสู่  “เมืองบา
ดาโฆส” Badajoz(60ก.ม.ใช้เวลำ
ประมำณ 45 นำที) เมืองหลวงของ
แควน้เอ็กซ์เรำมำดูรำ ทำงตอนใต ้
ห่ำงจำกชำยแดนประเทศโปรตุเกส
เพียง 6 กม. เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของ
แควน้ และมีควำมโดดเด่นในด้ำน
สถำปัตยกรรมท่ีพวกมวัร์ทิ้งไวใ้ห้
ค น รุ่น ห ลั ง  ภ ำพ ขอ ง เมื อ ง ท่ี มี
ปรำสำทอลักำซำบำ บนเนินเขำโอริ
นำเซ เหนือแม่น ้ำกวัเดียน่ำ เป็นฉำกท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงควำมเป็นอำหรับไดอ้ยำ่งชดัเจน  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมืองเมืองอโิวร่า Evora (100ก.ม.ใชเ้วลำประมำณ 1.15 ช.ม)ตั้งอยูท่ำงตอนกลำงของ
โปรตุเกสและเป็นแหล่งมรดกโลก
ของยูเนสโก เน่ืองจำกตัวเมืองเก่ำ
ไดรั้บกำรอนุรักษไ์วอ้ยำ่งดีมีก ำแพง
เมืองยุคกลำง และมี ส่ิงก่อส ร้ำง
จ ำนวนมำกซ่ึงมีอำยุยอ้นไปไดถึ้งยุค
ทำงประวติัศำสตร์หลำยยุคมีโบสถ์
สมยัศตวรรษท่ี 13 วงัมำกมำย และ
วั ด โ ร มั น ส มั ย ศ ต ว ร ร ษ ท่ี  1 
นอกจำกน้ียีงมีวิหำรแห่งกระดูก
แห่งเมืองอีโวร่ำ (Chapel of Bones) วิหำรกระดูกแห่งน้ีถูกสร้ำงข้ึนในศตวรรษท่ี 15 โดยพระในนิกำยฟรัง
ซิสกัน น าท่านเดินทางสู่กรุงลิสบอน “LISBON” (130ก.ม.ใช้เวลำประมำณ 1.30 ช.ม) เมืองหลวงของ
โปรตุเกส ตวัเมืองตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ ำเตโย “Tejo” ลิสบอนเป็นเมืองท่ีมีประวติัยำวนำนกว่ำ 800 ปี แวะ
รับประทำนอำหำรกลำงวนัท่ีเมืองคำสเตโลแบรนโค 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารจำกนั้นน ำคณะท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั   

พกัที่ :       TURIM Iberia Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง        
 

 

                  

วนัที่7       ลสิบอน – เมืองอลัโคบาซา – ออบิโดส – พระราชวงัมาฟรา – ซินตร้า - แหลมโรก้า  
เช้า   บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 

น าท่านเดินทางสู่เมืองอัลโคบาซา Alcobaca (110ก.ม.ใชเ้วลำประมำณ 1.30 ช.ม)  เมืองทำงตอนกลำงของ
ประเทศโปรตุเกส ตั้งอยูใ่นจงัหวดั  อูเอสเต ้มีประชำกรอำศยัไม่ถึง 60,000 คน น ำท่ำนอำรำมซำนตำ้มำเรีย
Santa Maria Monastery 
ศำสน์สถำนท่ีถูกสร้ำงข้ึน
โดย อฟองโซ่ เฮนริค เพื่อ
ร ำลึกถึงชัยชนะท่ีแย่งชิง
ดินแดนได้จำกชำวมวัร์เม่ือ
ปี ค.ศ.1147 ถูกขนำนนำม
ว่ำเป็นสถำปัตยกรรมช้ิน
เอกสไตล์   ซิสเตอร์เช่ียน
โกธิค ซ่ึงเป็นหน่ึงในวิหำร
สไตล์โกธิคท่ีสวยงำมท่ีสุด
แ ห่ งห น่ึ งข อ งป ร ะ เท ศ
โปรตุเกส นอกจำกน้ี อำรำม
ซำนต้ำมำเรียยงัได้รับกำร
รับรองเป็นมรดกโลก โดย
ยู เน ส โ ก้  เ ม่ื อ ปี  ค .ศ .
1989  และย ังเป็นห น่ึงใน
เจ็ ด ส่ิ ง ม หั ศ จ ร ร ย์ ข อ ง
ประเทศโปรตุเกสอีกด้วย 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองออบิ
โดส Obidos (400ก.ม.ใช้เวลำประมำณ 0.30 ช.ม)  เมืองป้อมปรำกำรโบรำณ ซ่ึงมีประชำกรอยู่เพียงหม่ืน
กวำ่คนในปัจจุบนั ช่ือเมืองตั้งมำจำกภำษำละตินโบรำณ ซ่ึงแปลวำ่ ป้อมปรำกำรอนัแขง็แกร่ง ก่อตั้งข้ึนโดน
อำณำจกัรโรมนั และยึดครองโดยแขกมวัร์เม่ือช่วงศตวรรษท่ี 7 และอีก 400 ปีถดัมำไดถู้กยึดครองโดย อฟ
องโซ่ เฮนริค กษตัริยอ์งค์แรกแห่งโปรตุเกส มีเวลำให้ท่ำนเดินชมบริเวณเมืองเก่ำท่ียงัคงอนุรักษ์ควำม
ดั้งเดิมไวต้ั้งแต่รุ่นโบรำณ รำวกบัว่ำวนัเวลำจะหยุดน่ิงอยู่ท่ีตน้ยุคกลำงเม่ือคร้ังท่ีกษตัริยเ์ดนิสไดส่้งมอบ
เมืองออบิโดสน้ีให้แก่แม่นำงอิซำเบลแห่งอำณำจกัรอำรำกอน เป็นของขวญัวนัอภิเษกสมรสเม่ือ ค.ศ. 1282 
ป้อมปรำกำรและปรำสำทออบิโดสถูกขนำนนำมเป็นหน่ึงในเจด็ส่ิงมหศัจรรยข์องประเทศโปรตุเกส 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
 



 

 

บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูปกับ พระราชวังมาฟรา Mafra Palace (65ก.ม.ใช้เวลำประมำณ 45นำที) พระรำชวงัท่ี
ผสำนศิลปะสองสไตลเ์ขำ้ดว้ยกนั ระหวำ่งบำโรคและอิตำเล่ียนนีโอคลำสสิค ก่อสร้ำงช่วงตน้ศตวรรษท่ี 17 
และถูกรองรับ เป็นห น่ึ งในอนุสรณ์
แห่งชำติเม่ือปี ค.ศ.1910 พระรำชวงัแห่ง
น้ีถูกใช้รองรับเป็นท่ีประกอบรำชพิ ธี
มำกมำย เน่ืองจำกมีอำณำเขตกวำ้งขวำง
กว่ำ 40,000 ตำรำงเมตร นับเป็นหน่ึงใน
พ ระ รำช วัง ข อ งป ระ เท ศ ท่ี มี เน้ื อ ท่ี
กวำ้งขวำงท่ีสุดแห่งหน่ึงก็ว่ำได้ จากน้ัน
เดิ น ท าง สู่ เมื อ ง ซิ น ต ร้ า  “SINTRA” 
(26ก.ม.ใช้เวลำประมำณ 30นำที) เป็น
ท่ีตั้งของพระรำชวงัท่ีสวยงำมท่ีไดรั้บกำร
รับรองจำกองค์กำรยูเนสโกใ้ห้เป็นมรดก
โลก เดินเล่นชมตัวเมืองเก่ำตั้ งแต่สมัย
ศตวรรษท่ี 11 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่
แหลมโรก้า “CAPO DA ROCA”  อัน
เป็ นแหลม ท่ี ตั้ งอยู่ป ล ำย สุ ดท ำงทิ ศ
ตะวนัตกของทวีปยุโรป  ตั้ งอยู่ติดกับ
มหำสมุทรแอตแลนติก ท่ำนสำมำรถซ้ือ 
“Certificate” เป็นท่ีระลึกส ำหรับกำรมำเยอืน ณ ท่ีแห่งน้ี 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร   

พกัที่         TURIM Iberia Hotel  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง   
วนัที่8       ลสิบอน - มหาวหิารเจอโร นิโม – อสิระช้อปป้ิงย่านถนน Avenida da Liberdade  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

น าท่านชมกรุงลสิบอน “LISBON” (30ก.ม.
ใช้เวลำประมำณ 30นำที)เมืองหลวงของ
โปรตุเกส ตัวเมืองตั้ งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ ำเตโย 
“Tejo” ลิสบอนเป็นเมืองท่ีมีประวติัยำวนำน
กว่ำ 800 ปี  แวะรับประทำนอำหำรกลำง
ว ัน ท่ี เมื องคำส เตโลแบรนโค  ผ่ านชม 
PONTE 25 ABRIL “สะพาน 25 เมษายน” 
สะพำนแขวนท่ียำวท่ี  สุดในยุโรป เขำ้สู่กรุง
ลิสบอน ชมตวัเมืองลิสจำกบนยอดเขำอนั



 

 

เป็นท่ีตั้ งของอนุสำวรีย์ Cristo Rai (National Sanctuary of Christ the King) คล้ำยกันกับท่ีเมืองริโอ เดอ 
จำเนโร ประเทศบรำซิล น าท่านชมอนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอร่ี สร้ำงข้ึนในปี ค.ศ.1960 เพื่อฉลองกำรครบ 500 ปี 
แห่งกำรส้ินพระชนม์ของเจำ้ชำยเฮนร่ี เดอะเนวิเกเตอร์ แวะถ่ำยรูปกบัหอคอย เบเล็ง “Belem Tower” เดิม
สร้ำงไวก้ลำงน ้ ำเพื่อเป็นป้อมรักษำกำรณ์
ดูแลกำรเดินเรือเขำ้ออก เป็นจุดเร่ิมตน้ของ
กำรเดินเรือออกไปส ำรวจแ  ละคน้พบโลก
ของ  ว ำส โก  ด ำก ำม ำ นั ก เดิน เรื อช ำว
โปรตุเกส จากน้ันชมภายนอกมหาวิหารเจอ
โร นิโม “Jeronimos Monastery” ท่ีส ร้ำง
ข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่ “วำสโกดำกำมำ” ท่ี
เดินทำงสู่อินเดียเป็นผลส ำเร็จ ในปี ค.ศ.
1498 และไดรั้บกำรรับรองจำกองคก์ำรยเูนสโกว้ำ่ใหเ้ป็นมรดกโลก 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านอสิระช้อปป้ิงย่านถนน Avenida da Liberdade เป็นถนนสำยชอ้ปป้ิงท่ีสร้ำงในช่วงปลำยศตวรรษท่ี 

19 เป็นถนนท่ีเช่ือมจำกเขตเมืองเก่ำผ่ำใจ
กลำงเมืองไปสุดทำงท่ีจตุัรัสมำร์  เกส เดอ 
ปอมบำล ท่ีมีอนุสำวรีย์ของมำร์เกส เดอ 
ปอมบำล ยืนโดดเด่นเป็นสง่ำอยู่บนเสำสูง 
อิสระให้ท่ำนไดช้อ้ปป้ิงสินคำ้ช่ือดงัมำกมำย 
อำทิ LOUIS VUITTON, GUCCI, LOEWE, 
YSL, ETC. หรือจะเลือกซ้ือของฝำกของท่ี
ระลึกท่ีวำงขำยเรียงรำยบนถนนชอ้ปป้ิงแห่ง
น้ี ได้เวลาอนัสมควร น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

21.10 น. น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เที่ยวบินที ่
EK 194 

วนัที่9       กรุงเทพฯ 
08.05 น. เดินทางถึงประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พกัเปลีย่นเคร่ือง 
11.45 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เทีย่วบินที ่EK 370 
21.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดนิทาง โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจ
ตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 



 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

19-27 พ.ย. 2561 56,900 56,900 56,900 15,900 

05-13 ธ.ค. 2561 59,900 59,900 59,900 15,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-บำร์เซโลน่ำ // ลิสบอน -กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำ
ใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะ
ผ่านการพจิารณาหรือไม่กต็าม 

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำใน
โรงแรมท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าทปิพนักงานขบัรถในยโุรป 14 ยูโร/ท่าน 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 30,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั 
และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งน้อย 20 ท่ำน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 



 

 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดนิทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำง
มำยืน่วซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วีซ่ำใหก้บั
ทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรก
ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ 
และมีเอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพำหนะอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็น
ค่ำใชจ่้ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 



 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย 20,000 บำท    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  20 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  70 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  15 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่

ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
*เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำน
จะถูกปฏิเสธวซ่ีำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ 
ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หน้ำท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  



 

 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามที่ระบุ
เท่าน้ัน กำรปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่ำนหลงัจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจ
เปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 


