
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ               (ไทย) 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9  แถว T 

สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัท่ีสอง ดไูบ-มาดริด-เมรีดา                        (ยูเออี-สเปน)   

01.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 385 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  

04.45 น. ถึงสนามบิน เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง   

07.35 น. เดินทางสูก่รุงมาดริด ประเทศสเปน โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 141 

(บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 



 

  
 

13.25 น. เดินทางถึง กรุงมาดริด ประเทศสเปน ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้น าทา่นเดินทางสู่เมืองเม

รีดา เป็นเมืองหลกัของแควน้เอกซเ์ตรมาดูรา ทางภาคตะวนัตกของประเทศสเปน ในปี ค.ศ. 2007 มีประชากร 

54,893 คน เมืองเมรีดาไดร้ับการกอ่ตัง้ข้ึนเม่ือ 25 ปีกอ่นคริสตศ์กัราช ในช่ือภาษาละตินวา่ เอเมรีตา เอากุสตา 

(Emerita Augusta) ช่ือเมือง "เมรีดา" กลายเสียงมาจากช่ือน้ี หลงัจากท่ีจกัรพรรดิออกุสตุสแหง่จกัรวรรดิโรมนัไดมี้

ค าสั่งใหส้รา้งข้ึนเพ่ือป้องกนัชอ่งทางและสะพานขา้มแมน่ ้ากวาเดียนา โดยมีกองทหารโรมนั 2 กลุม่เป็นผูต้ ัง้ถ่ินฐาน

เดิม 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั ณ Velada Merida Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม หอคอยเบเล็ง-มหาวิหารเจอโรนิโม-ลิสบอน                                           (สเปน-โปรตุเกส) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู ่เมืองลิสบอน (Lisbon) เมืองหลวงของโปรตุเกส

ตัง้อยูริ่มฝั่งแม่น ้าเตจู ้(Tejo) โดยผา่นเสน้ทางมอเตอร์เวยส์ายส าคญัท่ีทา่นจะไดเ้พลิดเพลินกบัภาพชีวิตชนบท       

ชาวไร่ ชาวสวน และป่าคอร์ค (Cock) ตลอดการเดินทางทา่นจะไดใ้หภู้มิประเทศท่ีแตกตา่ง ท ัง้ริมฝั่งมหาสมุทรและ     

ฝั่งแผน่ดินใหญ ่ลิสบอนเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 

800 ปี และเคยประสบกบัเหตุการณ์แผน่ดินไหวในศตวรรษท่ี 17 

จึงท าใหอ้าคารเกา่แกโ่บราณไดร้ับความเสียหายเป็นจ านวนมาก 

ผูน้ าคนส าคญัของเมืองในสมยันั้น คือ มารคิ์ส เดอร ์ปองปาล   

(Marquis de Pombal) ไดเ้ร่ิมบูรณะและจดัวางผงัเมืองลิสบอน

ใหมใ่หท้นัสมยั เกิดการสร้างถนนและอาคารสมยัใหม่กลายเป็น

เมืองลิสบอนท่ีสวยงามมีเอกลกัษณเ์ป็นของตนเองจนถึงปัจจุบนั น าทา่นถา่ยรูปหอคอยเบเล็ง(Belem Tower) เดิม

สรา้งไวก้ลางน ้าเพ่ือเป็นป้อมรักษาการณดู์แลการเดินเรือ เป็นจุดเร่ิมตน้ของการเดินเรือออกไปส ารวจ และคน้พบโลก

ของ วาสโก ดากามา และนักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกหน่ึงสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ท่ีสวยงาม จากนั้นน า

ทา่นบนัทึกภาพกบั อนุสาวรียดิ์สคฟัเวอร่ี สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1960 เพ่ือฉลองการครบ 500 ปี แหง่การส้ินพระชนม์

ของ เจา้ชายเฮนร่ี เดอะเนวิเกเตอร์  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ มหาวิหารเจอโร นิโม ท่ีสรา้งข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแก ่

วาสโก ดากามา ซ่ึงไดเ้ดินเรือสูป่ระเทศอินเดียไดเ้ป็นผลส าเร็จในปี ค.ศ. 1498 ซ่ึงมหาวิหารแหง่น้ีเป็นผลงานอนัเย่ียม

ยอดของงานสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ (Manueline) ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส้ินถึง 70 ปี จึงแลว้เสร็จสมบูรณ ์และ

ไดร้ับการรับรองจากองคก์ารยูเนสโกข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั  ณ NH Lisboa Campo Grande หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีส่ี เคป เดอ ลา ร็อค-ซินทรา-เซวิลญ่า                             (โปรตุเกส-สเปน) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม  เคป เดอ ลา ร็อค (Cabo da 

roca)  อันเ ป็นแหลมท่ีตั้งอ ยู ่ปลายสุดทางทิศ

ตะวันตกของทวีป ยุโรป  ถัดไปเป็นมหาสมุทร 

แอตแลน ติก  น า ท่า น เ ดิ นท า ง สู่ เ มือ ง ซินท

รา (Sintra) อีกหน่ึงเมืองตากอากาศยอดนิยมของ

นักทอ่งเท่ียว เป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัท่ีสวยงามท่ี

ไดร้ับการรับรองจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ความร่มร่ืนของเขตอุทยานเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจในวนัหยุดของ

ชาวเมือง เป็นอีกเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีคอ่นขา้งมีความโดดเดน่ของแควน้แกรนดลิ์สบอน ประเทศโปรตุเกส  



 

  
 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสู่ เมืองเซวิลญ่า (Seville)  ซ่ึงตัง้อยูใ่นแควน้อนัดาลูเซีย 

เป็นเมืองท่ีมีมรดกทางวฒันธรรม เป็นเมืองท่ีเต็มไปดว้ยความเขียวขจี สวนสาธารณะและสวนดอกไม ้งานเทศกาลท่ีจดั

ข้ึนในเมืองเซบีญา่ไดร้ับการกลา่วขานมากที่ สุด เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีชีวิตชีวามากท่ีสุดในแควน้อลัดาลูซีย เมืองน้ีเคย

อยูภ่ายใตก้ารปกครองของแขกมวัร์มานานกวา่ 800 ปี จึงไดร้ับอิทธิพลศิลปะแบบแขกมวัร์คอ่นขา้งมาก  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั ณ Hotel Alcora Sevilla หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้ มหาวิหารเซวิลญ่า-หอคอยฆีรลัดา-คอรโ์ดบา-มสัยิดเมซกีตา้      (สเปน) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นชมมหาวิหารแห่งเซวิลญ่า (seville cathedral) วิหาร

แห่งเมืองเซบีญา มีขนาดใหญเ่ป็นอนัดบั3 รองจากมหาวิหารเซนตปี์เตอร์ท่ีกรุงโรม และเซนตป์อลท่ีลอนดอน และ

ใหญท่ี่สุดในสเปนสรา้งดว้ยศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแตง่ไดอ้ยา่งงามวิจิตร สรา้งข้ึนแทนท่ีตั้งของสุเหร่าเดิม โดย

ตอ้งการใหย่ิ้งใหญแ่บบไมมี่ใครเทียบเทียมได ้ในหอ้งเก็บทรัพยส์มบติัล า้คา่ มีท ัง้ภาพเขียน,เคร่ืองใชใ้นพิธีของศาสนาท่ี

ท ามาจากทองค าและเงิน ลว้นแตป่ระเมินคา่มิได ้อีกทัง้ยงัเป็นท่ีเก็บศพของโคลมับสัอีกดว้ย น าท่านถ่ายรูปหอคอย

ฆีรลัดา (giralda) หอคอยฆีรัลดา ตึกทรงรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้สูง 93 เมตร (ไม่แนะน าส าหรับท่านท่ีสุขภาพไม่

เอ้ืออ านวย) ติดกนักบัมหาวิหารเป็นลานสม้และน ้าพุ เพ่ือใชใ้นพิธีช าระร่างกายของอิสลาม ดา้นหนา้เป็นลานกวา้งมี

ปราสาทอลัคาซาร์ สถาปัตยกรรมที่ ยงัคงมีคราบเงาความบรรเจิด และความคิดสรา้งสรรคข์องชาวมวัร์ ในอดีตเคยเป็น

พระราชวงัของกษัตริยส์เปนมากอ่น  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสู่ เมืองคอรโ์ดบา (Cordoba) ครั้งหน่ึงเคยถูกครอบครอง

โดยชาวโรมนัและชาวมวัร์จากอาหรับ เมืองคอร์โดบาตัง้อยูริ่มฝั่ง

แม่น ้าก ัวดลักีเบีย เป็นเมืองศูนย์กลางของวัฒนธรรมมุสลิมใน

ประเทศสเปน องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้มืองคอร์โดบาเป็น

เมืองมรดกโลกของประเทศสเปน เมืองน้ีเป็นเมืองในระบบกาหลิบท่ี

มีความเจริญรุ่งเรืองท่ีสุดของยุโรปในสมยัศตวรรษท่ี 10 มีการสรา้ง

มหาวิทยาลยัเนน้การเรียนรูด้า้นวรรณกรรม, วิทยาศาสตร์ ปรัชญา

และการแพทย ์น าทา่นชมมสัยิดเมซกีตา้ ท่ีมีขนาดใหญโ่ตและออกแบบอยา่งวิจิตร ดว้ยการใชเ้สาหินจ านวนมากถึง 

850 ตน้ ตอ่ยอดเสาดว้ยโครงสรา้งคานโคง้แบบศิลปะโรมนั ผสมกบัลวดลายแบบมวัริช ประดบัดว้ยเคร่ืองกระเบ้ือง

เคลือบ อิฐ และหินฉลุลาย ทัว่ท ัง้อาคาร ดา้นในสุดของมสัยิดจะสรา้งมีหรับ อนัเป็นคร่ืองหมายแสดงทิศทางของเมือง

เมกกะ ตอ่มาเม่ือชาวคริสตเ์ขา้มายึดครองเมืองคอร์โดบา จึงไดมี้การสรา้งโบสถข้ึ์นบริเวณก่ึงกลางของมสัยิด และ

สรา้งหอระฆงัสูง 93 เมตร ข้ึนในบริเวณสวนสม้และลานน ้าพุ 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั ณ Ayre Cordoba Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหก โทเลโด-มหาวิหารโทเลโด-มาดริด-น ้าพุไซเบเลส-พลาซ่า มายอร ์                            (สเปน) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่ เมืองโทเลโด (Toledo) อดีตเมืองหลวงเกา่ของ

สเปนตัง้แตค่ริสตศ์ตวรรษท่ี 13 เป็นเมืองแหง่ศูนยก์ลางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของสเปน ช่ือเมืองหมายถึงการ

ผสมผสานของ 3 วฒันธรรม คือ คริสเตียน, อิสลามและฮีบรู ตวัเมืองตัง้อยูบ่นหนา้ผาสูงเบ้ืองลา่งลอ้มรอบไปดว้ยแม่

น ้าตาโค (Tajo) ซ่ึงเหมาะแกก่ารป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึก น าทา่นเท่ียวชมเมือง ขา้มสะพานแบบโรมนัดัง้เดิม (ปู

เอนเต เด อลักานตารา) บนเนินเขาทา่นจะเห็นกสัตีโย เด ซาน เซร์บานโด ป้อมปราการ ขนาดใหญท่ี่ชาวโรมนัสร้าง

ข้ึนเพ่ือปกปักษ์รักษาเมือง น าท่านสู่เขตเมืองเก่า ผา่น  ประตูเมืองปูเอร์ตาเดบิซากรา หน่ึงในประตูเมืองท่ีมี

ความส าคญัที่ สุด น าทา่นชมการผสมผสานของสถาปัตยกรรมอารบิค, มูเดฆาร์โกธิค เรเนสซองส ์



 

  
 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารน าท่านถ่ายรูปดา้นหน้ามหาวิหารโทเลโด (Toledo 

Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีย่ิงใหญส่วยงามแหง่หน่ึงของโลก ใชเ้วลาสรา้งยาวนาน แตเ่ดิมชาวมุสลิมใช ้

เป็นสุเหร่า ตอ่มาไดก้อ่สรา้งรูปทรงแบบโกธิคในปี 1226 และเพ่ิมศิลปะแบบมูเดฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิค จน

แลว้เสร็จสมบูรณใ์นอีก 300 ปีถดัมา ภายในมีการตกแตง่อยา่งงดงามวิจิตรดว้ยไมแ้กะสลกัและภาพสลกัหินออ่น มุม

ดา้นในเป็นอลัคาซาร์ ผลงานของสถาปนิกระดบัสุดยอดในสมยัศตวรรษท่ี 16 จากนั้นน าทา่นแวะถา่ยรูปบริเวณจุดชม

วิวเพ่ือชมทิวทศัน์ของเมืองโทเลโด ซ่ึงเป็นทิวทศัน์ท่ีจิตรกรช่ือดงัของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco) ไดเ้คยจ าลองลงบน

แผน่ภาพอยา่งสวยงาม จากนั้นเดินทางสู่ กรุงมาดริด (Madrid) เมืองหลวงของประเทศสเปน ตัง้อยูใ่จกลางแหลม

ไอบีเรียน ในระดบัความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอนัทนัสมยัล า้ยุค ท่ีซ่ึงกษัตริยฟิ์ลลิปท่ี 2 ไดท้รงยา้ยท่ีประทบัจาก

เมืองโทเลโดมาท่ีน่ี และประกาศใหม้าดริดเป็นเมืองหลวงใหม ่ยกเวน้ในชว่งประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เม่ือพระเจา้

ฟิลลิปท่ี 3 ไดย้า้ยเมืองหลวงไปท่ีเมืองวลัลาโดลิด มาดริดไดช่ื้อวา่เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแหง่หน่ึงในโลก และสูงสุด

แหง่หน่ึงในยุโรป น าทา่นผา่นชม น ้าพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ท่ีสรา้งอุทิศใหแ้กเ่ทพธิดาไซเบลีน เป็นสถานท่ี

ท่ีใชใ้นการเฉลิมฉลองในเทศกาลตา่งๆของเมือง ผา่นชมประตูชยัอาคาลา่ (Puerta De Alcala) ท่ีสรา้งถวายพระเจา้

ชาร์ลสท่ี์ 3 น าทา่นสู ่พลาซ่า มายอร ์(Plaza Mayor) ใกลเ้ขตปูเอตา้เดลซอล หรือประตูพระอาทิตย ์ซ่ึงเป็นจตุรัส

ใจกลางเมือง นับเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรท่ีศูนย)์ และยงัเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตดิ้นและรถเมลทุ์ก

สาย นอกจากน้ียงัเป็นจุดตดัของถนนสายส าคญัของเมืองท่ีหนาแน่นดว้ยรา้นคา้และหา้งสรรพสินคา้ใหญม่ากมาย  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั  ณ Axor Feria Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเจ็ด เซโกเวีย-มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย-Las Rozas Village Outlet-ระบ าฟลาเมงโก ้     (สเปน) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่

เมืองเซโกเวีย เป็นเมืองหลกัของจงัหวดัเซโกเบีย ในแควน้คาสตีล

และเลออนของประเทศสเปน ตัง้อยูบ่ริเวณจุดบรรจบระหวา่งแมน่ ้า

เอเรสมา กบัแมน่ ้ากลาโมเรสณ เชิงเขากวาดาร์รามา โดยขณะท่ีอยู่

ภายใตก้ารปกครองของชาวโรมันและชาวมัวร์ เมืองน้ีจึงมีช่ือ

เรียกวา่ เซโกเบีย น าทา่นถา่ยรูปกบั มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย 

และสะพานสง่น ้าโรมนัท่ีมีช่ือเสียง น าชมเขตเมืองเกา่ซ่ึงลอ้มรอบดว้ยก าแพงท่ีสรา้งข้ึนตัง้แตค่ริสตศ์ตวรรษท่ี 8 และ

ไดร้ับการบูรณะในระหวา่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสู ่Las Rozas Village Outlet อิสระใหท้า่นไดเ้ดินเลน่เลือก

ซ้ือสินคา้มีกวา่รอ้ยรา้นคา้ อาทิ เชน่ Amani, Barbour, Coach, Diesel, Furla, Onisuka Tiger,Polo Ralph 

lauren, Hugo Boss, Samsonite, Camper, Burbury, Superdry, Tag Heuer, Bvlgari, Calvin Klein ฯลฯ 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารน าทา่นชมการแสดงระบ าฟลาเมงโก ้โชวช่ื์อดงัซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์

ของประเทศสเปน น าทา่นสูท่ี่พกั  ณ Axor Feria Hotel หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีแปด มาดริด-พระราชวงัหลวง-สนามฟุตบอลซานเตียโกเ้บอรน์าบิล-อนุสาวรียห์มีกบัตน้มาโดรนา     

                                                                              (สเปน-ยูเออี)  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นชมภายในพระราชวงัหลวงแห่งสเปน แห่งกษัตริยฮ์วน 

คาร์ลอส มีความสวยงามโออ่า่อลงัการไมแ่พพ้ระราชวงัอ่ืนๆ ในทวีปยุโรป เน่ืองจากแนวความคิดเปรียบเทียบความ

ใหญโ่ตของพระราชวงัแวร์ซายส์ และความสวยงามของพระราชวงัลูฟว ์ในฝรั่งเศส ตัง้อยูบ่นเนินเขาริมฝั่งแมน่ ้า      

แมนซานาเรส สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1735 ใชเ้วลาสร้างถึง 25 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยการ

ผสมผสานระหวา่งศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียนประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ มากมายถึง 2,830 หอ้ง (แตเ่ปิดใหเ้ขา้ชม



 

  
 

เพียง12หอ้ง) ซ่ึงนอกจากจะมีการตกแตง่อยา่งงดงามแลว้ ยงัเป็นท่ีเก็บภาพเขียนช้ินส าคญั ท่ีวาดโดยศิลปินในยุคนั้น 

รวมทัง้ส่ิงของมีคา่ตา่งๆ อาทิ พดัโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เคร่ืองใช,้ อาวุธ ฯลฯ พรอ้มชมความสวยงามของ        

อุทยานหลวง อุทยานไมด้อกไมป้ระดบัท่ีมีการเปล่ียนพนัธุไ์มทุ้กฤดูกาลท าใหมี้ความสวยงามทัง้ปี  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้สนามฟุตบอลซานเตียโกเ้บอรน์าบิล ของทีม

ราชนัชุดขาวรีลมาดริด ซ่ึงเป็นสนามฟตุบอลท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก มีนักเตะท่ีมีช่ือเสียงเลน่อยูม่ากมาย อาทิเชน่ คริส

เตียโน่ โรนัลโด,้ ดาวิด บีญา่, กากา้ ฯลฯ ใหค้ณะไดเ้ลือกซ้ือเลือกชมสินคา้มากมายอาทิเชน่ ผา้พนัคอ, หมวก, เส้ือ

ฟตุบอล, ลูกฟตุบอล, แกว้น ้า, มาสคอตของทีม ฯลฯ ซ่ึงเป็นสินคา้ของแทจ้ากสโมสรรีลแมดริดไวเ้ป็นท่ีระลึก จากนั้น

น าทา่นแวะถา่ยรูปกบั อนุสาวรียห์มีกบัตน้มาโดรนา สัญลกัษณ์ของเมือง มีเวลาใหท้า่นอิสระและชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศยั ถึงเวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

22.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK144 

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 

วนัท่ีเกา้ ดไูบ-กรุงเทพฯ                  (ยูเออี-ไทย) 

07.15 น. ถึง สนามบินเมืองดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง   

11.45 น. เดินทางสู ่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 370   

 (บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

21.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

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

 

 

อตัราค่าบริการ   

  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 12,000 บาท 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส ์

 คา่ที่ พกั (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่วีซา่เชงเกน้ (สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมทุกกรณี) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่บริการหวัหนา้ทวัร์ ไกดท์อ้งถ่ิน(พูดภาษาองักฤษ) ใหบ้ริการทอ่งเท่ียวตามรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

พฤษภาคม 2561 25 พ.ค. – 2 มิ.ย. 61 49,900 



 

  
 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 

 คนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยูโร / วนั  / คน) 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (2 ยูโร / วนั  / คน) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 6 วนั) 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 24 ชัว่โมง) พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 

2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั  

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 

เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 



 

  
 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

เอกสารเบ้ืองตน้ในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ 

ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาท่ีนดัหมาย (เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได ้เจา้หนา้ท่ีโปรด

สอบถามกบัเจา้หนา้ท่ี) 

1. พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่

เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่  

2. รูปถา่ยสีขนาด 2 น้ิวจ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้นและควรมีอายุไมเ่กิน 6 เดือน)  

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)  

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั

, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทน้ี และชว่งเวลาที่ ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงั

ครบก าหนด  

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสีย

ภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน  

6. รายการเดินบญัยอ้นหลงั 6 เดือน(Statement) และ BANKGARUNTEE มีอายุ 15 วนั นับจากหนังสืออกจาก

ธนาคาร พรอ้มส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ประจ าหรือออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ท่ีมีการ

เขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบั

คา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้น เม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา **สถานฑูตไม่รบัพิจารณา

บญัชีกระแสรายวนั** 

7. ในกรณีเป็น Sponser ใหก้นัในครอบครวัหรือญาติกนั 

-  ผูท่ี้รบัรองค่าใช่จ่ายให ้ตอ้งใช ้BANKGARUNTEE รับรองผูร่้วมเดินทาง หรือ ผูท่ี้ใหอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้ 

-  ผูท่ี้ใหร้บัรองค่าใชจ้่ายให ้ตอ้งขอรายการเดินบญัยอ้นหลงั 6 เดือน(Statement) และ BANKGARUNTEE มีอายุ 15 วนั 

8. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทาง

บริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบุ

รายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย  

9. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่นั้น  

10. กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา , มารดา 

และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกทา่นหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต 

โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  

11. รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ,นามสกุล,วนัเดือนปีเกิด,ญาติพ่ีนอ้ง,สถานที่ เกิด และจ านวนบุตรของผูเ้ดินทาง  

12. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ก็ต ้องช าระ

คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

13. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถาน

ฑูตฯเร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัท  



 

  
 

14. เพ่ิมเติม  ในกรณีท่ีมีการรบัรองค่าใชจ่้ายในการเดินทางใหผู้อ่ื้นโดยไม่ใช่ตนเอง จะตอ้งขอ BANKGARUNTEE ท่ี 

ออกเป็นสปอรน์เซอร ์ใหก้บัผูท่ี้ถูกรบัรองค่าใชจ่้ายให ้พรอ้มกบั Statement ยอ้นหลงั 6 เดือนย่ืนคู่กนั พรอ้มกบั

ผูท่ี้ถกูรบัรองค่าใชจ่้ายก็ตอ้งแสดงสถานะการเงินของตวัเองเช่นกนั  

15. .การย่ืนวีซา่นั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้น ถึงสามารถด าเนินการข ัน้ตอนการย่ืนวีซา่

ได ้

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 

 

 


