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วนัแรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ               (ไทย) 
22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9  แถว T 

สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

ปอรโ์ต ้ฟาติมา ซินทรา เคปดารอคค่า ลิสบอน หอคอยเบเล็ง   

มหาวิหารแห่งเซวิลญ่า คอรโ์ดบา มสัยิดเมซกีตา้ มหาวิหารโทเลโด กรุงมาดริด 

บารเ์ซโลน่า เขามองเซอรร์ตั ยอดเขามองตจู์อิค ซากราดาฟามีเลีย   

 พเิศษ!!! ชมโชว์ระบ ำฟลำเมงโก้  
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วนัท่ีสอง ดูไบ-ปอรโ์ต-จตัุรสักลางเมือง-เมืองโกอิมบรา         (ยูเออี-โปรตุเกส) 
03.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK377 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)   

06.55 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ ยนเคร่ือง   
09.15 น. เดินทางสูเ่มืองปอรโ์ต ประเทศโปรตุเกส โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินท่ี EK 197 

(บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

14.30 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองปอรโ์ต ้ประเทศโปรตุเกส ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้จากนั้นน า
ทา่นเดินทางสู่ เมืองปอรโ์ต ้(Porto) เป็นทางเหนือของประเทศโปรตุเกส เมืองท่ีมีช่ือเสียงถึง “ไวน์ปอร์โต”้ ซ่ึงเป็น
แหลง่ไวน์ชัน้ดีของคนท่ีมีรสนิยมในการด่ืมไวน์ และเป็นเมืองท่ีใหญเ่ป็นอนัดบัสองและตัง้อยูริ่มแมน่ ้าโดรู เมืองน้ียงั
ไดร้ับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก ้ ในปี ค.ศ.1996 ผ่านชมย่านจัตุรัสกลางเมือง Praça dos 
Liberdade ประกอบดว้ยอาคารสวยงามท่ีเป็นท่ีท า
การของธนาคารและโรงแรมและศาลาวา่การเมือง ชม
สถานีรถไฟ São Bento ซ่ึงภายในมีการตกแตง่ดว้ย
กระเบ้ืองเขียนสีท่ีมีลวดลายสีน ้าเงินท่ีเลา่เร่ืองราวของ
ชาวโปรตุเกส น าทา่นแวะถ่ายรูปกบั โบสถ ์Sé de 
Porto ท่ีเกา่แกท่ี่สุดของเมือง อายุกวา่พนัปี โบสถแ์หง่
น้ีเป็นท่ีจัดงานอภิเษกสมรสของกษัตริย ์João ท่ี 1 
บิดาของเจา้ชายเฮนร่ี ผูบุ้กเบิกการเดินเรืออนัย่ิงใหญข่องโปรตุเกส สรา้งอยูบ่นเนินท่ีสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของ
เมือง จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองโกอิมบรา (Coimbra) เป็นอีกเมืองส าคญัของโปรตุเกส ตัง้อยูบ่นเนินเขาเหนือ
แมน่ ้ามอนเดโก(Mondego) ในอดีตเมืองน้ีไดรั้บการเรียกขนานนามวา่ เอมีเนียม แตใ่นปีค.ศ. 711 เมืองน้ีถูกปกครอง
โดยชาวแขกมวัร์และเป็นเมืองท่ีเช่ือมการคา้ระหวา่งชาวคริสตท์างตอนเหนือและชาวมุสลิมทางตอนใตแ้ละในปี ค.ศ. 
1064 กษัตริยเ์ฟอร์ดินาน ท่ี 1 แหง่ลีออน ไดร้บชนะชาวแขกมวัร์และปลดปลอ่ยเมืองโกอิมบรา และเมืองแหง่น้ียงัเป็น
สถานท่ีตัง้ของ มหาวิทยาลยัโกอิมบรา(Coimbra University) ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัท่ีเกา่แกท่ี่สุดแห่งหน่ึงของโลก 
กอ่ตัง้ในปี ค.ศ.1290 แตก็่ถูกเปลี่ ยนเป็นพระราชวงัหลวง ( Coimbra Royal Palace ) โดยกษัตริย ์คิงสจ์อหน์ท่ี 3 ใน
ปี ค.ศ.1537 ซ่ึงยงัคงศิลปะสไตลบ์าร็อคท่ีสวยงาม  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั  ณ Vila Gale Coimbra หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีสาม เมืองฟาติมา-โบสถแ์ม่พระฟาติมา-เมืองซินทรา-เคป ดา รอคค่า-เมืองลิสบอน                 (โปรตุเกส) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นเดินทางตอ่สู ่เมืองฟาติมา (Fatima) เมืองซ่ึงเป็นท่ี

รูจ้กัของผูแ้สวงบุญผูซ่ึ้งเดินทางมาสกัการะบูชาพระแมม่ารีท่ีมหาวิหารขนาดใหญซ่ึ่งถูกสรา้งข้ึนเพ่ืออุทิศแกพ่ระแม่มารี 
จากนั้นน าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ โบสถแ์ม่พระฟาติมา (The Lady of Fatima Basilica) ซ่ึงเป็นโบสถโ์รมนัคาทอลิก 
กอ่สร้างในกลางศตวรรษท่ี20 น าทา่นชมรูปปั้นพระแม่มารีท่ีมีความศักด์ิสิทธ์ิและเป็นหน่ึงในหลายเสน้ทางของ
คริสตศ์าสนิกชนในการแสวงบุญ 

 กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นเดินทางสู ่เมืองซินทรา (Sintra) อีกหน่ึงเมืองตากอากาศยอดนิยม
ของนักทอ่งเที่ ยว เป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัท่ีสวยงามท่ีไดร้ับการรับรองจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ความร่มร่ืน
ของเขตอุทยานเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจในวนัหยุดของชาวเมือง เป็นอีกเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีคอ่นขา้งมีความโดดเดน่
ของแควน้แกรนดลิ์สบอน ประเทศโปรตุเกส น าทา่นชม เคป ดา รอคค่า (Cabo da roca) อนัเป็นแหลมท่ีตัง้อยู ่
ปลายสุดทางทิศตะวนัตกของทวีปยุโรป น าทา่นเดินทางสู ่เมืองลิสบอน (Lisbon) เมืองหลวงของโปรตุเกสตัง้อยูริ่ม
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ฝั่งแมน่ ้าเตจู ้(Tejo) โดยผา่นเสน้ทางมอเตอร์เวยส์ายส าคญัท่ีทา่นจะไดเ้พลิดเพลินกบัภาพชีวิตชนบท ชาวไร่ ชาวสวน 
และป่าคอร์ค (Cock) ตลอดการเดินทางทา่นจะไดเ้ห็นภูมิประเทศท่ีแตกตา่ง ทัง้ริมฝั่งมหาสมุทรและฝั่งแผน่ดินใหญ่ 
ลิสบอนเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 800 ปี และเคยประสบกบัเหตุการณ์แผน่ดินไหวในศตวรรษท่ี 17 จึง
ท าใหอ้าคารเกา่แกโ่บราณไดร้ับความเสียหายเป็นจ านวนมาก ผูน้ าคนส าคญัของเมืองในสมยันั้น คือ  มาร์คิส เดอร์ 
ปองปาล (Marquis de Pombal) ไดเ้ร่ิมบูรณะและจดัวางผงัเมืองลิสบอนใหมใ่หท้นัสมยั เกิดการสรา้งถนนและอาคาร
สมยัใหมก่ลายเป็นเมืองลิสบอนท่ีสวยงามมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเองจนถึงปัจจุบนัหลงั    

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั  ณ NH Lisboa Campo Grnde หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีส่ี       ลิสบอน-มหาวิหารเจอรานิโม-หอคอยเบเล็ง-เมืองบาดาโฮซ                             (โปรตุเกส-สเปน) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่มหาวิหารเจอโร นิโม ท่ีสรา้งข้ึนเพ่ือเป็น

เกียรติแก ่วาสโก ดากามา ซ่ึงไดเ้ดินเรือสู่ประเทศอินเดียไดเ้ป็นผลส าเร็จในปี ค.ศ. 1498 ซ่ึงมหาวิหารแห่งน้ีเป็น
ผลงานอนัเยี่ ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมแบบมานูเอล
ไลน์ (Manueline) ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส้ินถึง 70 ปี จึง
แลว้เสร็จสมบูรณ์ และไดร้ับการรับรองจากองค์การ
ยูเนสโกข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก น าท่านถ่ายรูป
หอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดิมสรา้งไวก้ลางน ้า
เพ่ือเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือ เป็นจุดเร่ิมตน้
ของการเดินเรือออกไปส ารวจ และคน้พบโลกของ วาส
โก ดากามา และนักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกหน่ึง
สถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ท่ีสวยงาม จากนั้นน าทา่นบนัทึกภาพกบั อนุสาวรียดิ์สคฟัเวอร่ี สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 
1960 เพ่ือฉลองการครบ 500 ปี แหง่การส้ินพระชนมข์อง เจา้ชายเฮนร่ี เดอะเนวิเกเตอร์ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสูส่มควรแกเ่วลาออกเดินทางสู ่เมืองบาดาโฮซ (Badajoz) 
เมืองหลวงของแควน้เอ็กซต์รา้มาดูราทางตอนใตข้องสเปน เป็นเมืองใหญท่ี่สุดของแควน้ และมีความโดดเดน่ในดา้น
สถาปัตยกรรมท่ีพวกมวัร์ท้ิงไวใ้หค้นรุ่นหลงั 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั  ณ AC Badajoz by Marriot หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีหา้ มหาวิหารแห่งเซวิลญ่า-หอคอยฆีรลัดา-คอรโ์ดบา-มสัยิดเมซกีตา้             (สเปน) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองเซวิลญ่า (Seville) ซ่ึงตัง้อยูใ่น

แควน้อนัดาลูเซีย เป็นเมืองท่ีมีมรดกทางวฒันธรรม เป็น
เมืองท่ีเต็มไปดว้ยความเขียวขจี สวนสาธารณะและสวน
ดอกไมง้านเทศกาลท่ีจดัข้ึนในเมืองเซบีญา่ไดร้ับการกลา่ว
ขานมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีชีวิตชีวามากท่ีสุดใน
แควน้อลัดาลูซีย เมืองน้ีเคยอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ
แขกมวัร์มานานกว่า 800 ปี จึงไดร้ับอิทธิพลศิลปะแบบ
แขกมวัร์คอ่นขา้งมาก น าทา่นเขา้ชม มหาวิหารแห่งเซ
วิลญ่า (seville cathedral) วิหารแห่งเมืองเซวิลญา่ มี
ขนาดใหญเ่ป็นอนัดบั 3 รองจากมหาวิหารเซนตปี์เตอร์ท่ีกรุงโรม และเซนตป์อลท่ีลอนดอน และใหญท่ี่สุดในสเปน
สรา้งดว้ยศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแตง่ไดอ้ยา่งงามวิจิตร สรา้งข้ึนแทนท่ีตัง้ของสุเหร่าเดิม โดยตอ้งการใหย่ิ้งใหญ่
แบบไมมี่ใครเทียบเทียมได ้ในหอ้งเก็บทรัพยส์มบติัล า้คา่ มีทัง้ภาพเขียน,เคร่ืองใชใ้นพิธีของศาสนาท่ีท ามาจากทองค า
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และเงินลว้นแตป่ระเมินคา่มิได ้อีกทัง้ยงัเป็นท่ีเก็บศพของโคลมับสัอีกดว้ย น าทา่นถา่ยรูป หอคอยฆีรลัดา (giralda)  
ตึกทรงรูปส่ีเหลี่ ยมผืนผา้สูง 93 เมตร (ไมแ่นะน าส าหรับทา่นท่ีสุขภาพไมเ่อ้ืออ านวย) ติดกนักบัมหาวิหารเป็นลานสม้
และน ้าพุเพ่ือใชใ้นพิธีช าระร่างกายของอิสลาม ดา้นหนา้เป็นลานกวา้งมีปราสาทอลัคาซาร์ สถาปัตยกรรมท่ียงัคงมี
คราบเงาความบรรเจิด และความคิดสรา้งสรรคข์องชาวมวัร์ ในอดีตเคยเป็นพระราชวงัของกษัตริยส์เปนมากอ่น 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสู ่เมืองคอรโ์ดบา (Cordoba) ครั้งหน่ึงเคยถูกครอบครอง
โดยชาวโรมนัและชาวมวัร์จากอาหรับ เมืองคอร์โดบาตัง้อยูริ่มฝั่งแมน่ ้ากวัดลักีเบีย เป็นเมืองศูนยก์ลางของวฒันธรรม
มุสลิมในประเทศสเปน องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้มืองคอร์โดบาเป็นเมืองมรดกโลกของประเทศสเปน เมืองน้ีเป็น
เมืองในระบบกาหลิบที่ มีความเจริญรุ่งเรืองท่ีสุดของยุโรปในสมยัศตวรรษท่ี 10 มีการสรา้งมหาวิทยาลยัเนน้การเรียนรู้
ดา้นวรรณกรรม, วิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย ์น าทา่นเขา้ชม มสัยิดเมซกีตา้ ท่ีมีขนาดใหญโ่ตและออกแบบ
อยา่งวิจิตรดว้ยการใชเ้สาหินจ านวนมากถึง 850 ตน้ ตอ่ยอดเสาดว้ยโครงสร้างคานโคง้แบบศิลปะโรมนั ผสมกบั
ลวดลายแบบมวัริช ประดบัดว้ยเคร่ืองกระเบ้ืองเคลือบ อิฐ และหินฉลุลาย ทัว่ทัง้อาคาร ดา้นในสุดของมสัยิดจะสรา้งมี
หรับ อนัเป็นเคร่ืองหมายแสดงทิศทางของเมืองเมกกะ ตอ่มาเม่ือชาวคริสตเ์ขา้มายึดครองเมืองคอร์โดบา จึงไดมี้การ
สรา้งโบสถข้ึ์นบริเวณก่ึงกลางของมสัยิด และสรา้งหอระฆงัสูง 93 เมตร ข้ึนในบริเวณสวนสม้และลานน ้าพุ 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั  ณ Ayre Cordoba Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีหก เมืองโทเลโด-มหาวิหารโทเลโด-กรุงมาดริด                                                                 (สเปน) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู ่เมืองโทเลโด (Toledo) อดีตเมืองหลวงเกา่ของ

สเปนตัง้แตค่ริสตศ์ตวรรษท่ี 13 เป็นเมืองแหง่ศูนยก์ลางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของสเปน ช่ือเมืองหมายถึงการ
ผสมผสานของ 3 วฒันธรรม คือ คริสเตียน, อิสลามและฮีบรู ตวัเมืองตัง้อยูบ่นหนา้ผาสูงเบ้ืองลา่งลอ้มรอบไปดว้ย    
แมน่ ้าตาโค (Tajo) ซ่ึงเหมาะแกก่ารป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึก น าทา่นเท่ียวชมเมืองและขา้มสะพานแบบโรมนั
ดัง้เดิม (ปูเอนเต เด อลักานตารา) บนเนินเขาทา่นจะเห็นกสัตีโย เด ซาน เซร์บานโด ป้อมปราการ ขนาดใหญท่ี่ชาว
โรมนัสรา้งข้ึนเพ่ือปกปักษ์รักษาเมือง น าทา่นสูเ่ขตเมืองเกา่ ผา่น  ประตูเมืองปูเอร์ตาเดบิซากรา หน่ึงในประตูเมืองท่ีมี
ความส าคญัท่ีสุด น าทา่นชมการผสมผสานของสถาปัตยกรรมอารบิค, มูเดฆาร์โกธิค เรเนสซองส ์

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านถ่ายรูปดา้นหน้า  มหาวิหารโทเลโด (Toledo 
Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีย่ิงใหญ่สวยงามแห่ง
หน่ึงของโลกใชเ้วลาสร้างยาวนาน แตเ่ดิมชาวมุสลิมใชเ้ป็น
สุเหร่า ตอ่มาไดก้อ่สรา้งรูปทรงแบบโกธิคในปี 1226 และเพ่ิม
ศิลปะแบบมูเดฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิค จนแลว้เสร็จ
สมบูรณ์ในอีก 300 ปีถดัมา ภายในมีการตกแตง่อยา่งงดงาม
วิจิตรดว้ยไมแ้กะสลกัและภาพสลกัหินออ่น มุมดา้นในเป็นอลั
คาซาร์ ผลงานของสถาปนิกระดบัสุดยอดในสมยัศตวรรษท่ี 
16 จากนั้นน าทา่นแวะถา่ยรูปบริเวณจุดชมวิวเพ่ือชมทิวทศัน์
ของเมืองโทเลโด ซ่ึงเป็นทิวทศัน์ท่ีจิตรกรช่ือดงัของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco) ไดเ้คยจ าลองลงบนแผน่ภาพอยา่ง
สวยงาม จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ กรุงมาดริด เมืองหลวงของประเทศสเปน ตัง้อยูใ่จกลางแหลมไอบีเรียน ในระดบั
ความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอนัทนัสมยัล า้ยุคท่ีกษัตริยฟิ์ลลิปที่  2 ไดท้รงยา้ยที่ ประทบัจากเมืองโทเลโดมาท่ีน่ีและ
ประกาศใหม้าดริดเป็นเมืองหลวงใหม ่ยกเวน้ในชว่งประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เม่ือพระเจา้ฟิลลิปท่ี 3 ไดย้า้ยเมือง
หลวงไปที่ เมืองวลัลาโดลิด มาดริดไดช่ื้อวา่เป็นเมืองหลวงท่ีสวยที่ สุดแหง่หน่ึงในโลก และสูงสุดแหง่หน่ึงในยุโรป 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั  ณ Axor Feria Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
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วนัท่ีเจ็ด พลาซ่า มายอร-์น ้าพุไซเบเลส-ถนนเซอรร์าโน่-เมืองซาราโกซ่า                                        (สเปน) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่น

เดินทางสู่ พลาซ่า มายอร ์(Plaza Mayor) ใกลเ้ขตปูเอตา้เดล
ซอล หรือประตูพระอาทิตย ์ ซ่ึงเป็นจตุรัสใจกลางเมือง นับเป็นจุด
นับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรท่ีศูนย)์ และยงัเป็นศูนยก์ลาง
รถไฟใตดิ้นและรถเมลทุ์กสาย นอกจากน้ียงัเป็นจุดตดัของถนนสาย
ส าคญัของเมืองท่ีหนาแน่นดว้ยร้านคา้และหา้งสรรพสินคา้ใหญ่
มากมาย ผา่นชม น ้าพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ท่ีสรา้งอุทิศใหแ้กเ่ทพธิดาไซเบลีน เป็นสถานท่ีท่ีใชใ้นการ
เฉลิมฉลองในเทศกาลตา่งๆของเมือง ผา่นชมประตูชยัอาคาลา่ (Puerta De Alcala)  ท่ีสรา้งถวายพระเจา้ชาร์ลสท่ี์ 3 
จากนั้นน าทา่นสู่ ถนนเซอรร์าโน่ แหลง่ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมใจกลางกรุงมาดริด อาทิเชน่  Louis Vuitton, 
Prada, Gucci, Hermes, Loewe, Furla, Zara, Camper เป็นตน้ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นออกเดินทางสู่ เมือง
ซาราโกซ่า (Zaragoza) เมืองใหญ่ศูนย์กลางทางการศึกษาและ
ศาสนาของประเทศ และเป็นเมืองท่ีอยูร่ะหวา่งกลางของบาร์เซโลน่า 
และกรุงมาดริด มีความโดดเดน่มากในเร่ืองของลกัษณะภูมิประเทศท่ีมี
ความแตกตา่งกนั ไมว่า่จะเป็นหุบเขา ทะเลทราย ป่าหนาทึบ ซ่ึงเป็น
เ มืองหลวง ในอดีตของอาณาจักรอารากอน ตั้ง อยู ่ท า งภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศสเปน ริมฝั่งแมน่ ้าเอโบรและแควสาขาอวยร์บาและกาเยโก ในหุบเขาตอนกลางของ
แควน้ซ่ึงมีภูมิทศัน์ท่ีหลากหลาย  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั  ณ Llunion Romareda หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีแปด  มหาวิหารแม่พระแหง่เสาศกัด์ิสิทธ์ิ-เขามองเซอรร์ตั-เมืองบารเ์ซโลน่า                                 (สเปน) 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นชมดา้นหน้า มหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักด์ิสิทธ์ิ               

(Basilica of our Lady of The Pillar)หรือท่ีรูจ้กัในนาม ซานตา มเรีย เดอร์ฟิลลาร์ ตามต านานสมยัแรกเร่ิมของ
พระศาสนจกัรกลา่วไวว้า่ นักบุญยาค็อบองคใ์หญอ่คัรสาวก เป็นผูนิ้พนธพ์ระวรสารท่ีซีซาเรากุสตา้ งานเผยแพร่ธรรม
ของทา่นไม่ไดเ้กิดผลมากมายนักจนกระทั่งทา่นเห็นพระนางมารีมาปรากฏเพ่ือชกัชวนทา่นไปยงั กรุงเยลูซาเล็ม 
(Jerusalem)ในนิมิตนั้นพระนางปรากฎอยูบ่นเสาท่ีถูกแบกมาโดยหมู่เทพนิกร และเช่ือกนัว่าเป็นเสาศักด์ิสิทธ์ิตน้
เดียวกบัที่ เป็นท่ีเคารพนับถือกนัในเมืองซาราโกซา่ (Zaragoza) มีรายงานวา่คริสตศ์าสนิกชนนิยมมากราบไหว ้ขอพร
จากพระแมม่ารีใหห้ายจากอาการเจ็บป่วย ณ ท่ีแห่งน้ีเป็นจ านวน
มาก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เขามอง
เซอรร์ตั  ท่ีสูงถึง 1,236 เมตรจากน ้าทะเล ภูเขามองเซอร์รัต มี
ลักษณะรูปทรงเป็นหินตะปุ่มตะป ่ าแปลกประหลาด ว่ากันว่า
บริเวณน้ีเดิมเคยเป็นทะเลมากอ่นเพราะยงัมีซากเศษหอยอยูท่ ัว่ไป 
หินรูปทรงประหลาดของยอดเขาก็คาดว่าเกิดจากแรงดันตาม
ธรรมชาตินับลา้นปีมาแลว้ อาณาบริเวณที่ ตัง้ของวิหารมองเซอร์รัตซ่ึงซอ่นตวัอยูบ่นยอดเขาไดอ้ยา่งตระการตานั้น มี
พ้ืนท่ีกวา้งขวางจนท าใหน้่าสงสยัวา่เขาน าวสัดุกอ่สรา้งมากมายข้ึนมาสรา้งบนเขาท่ีสูงขนาดน้ีไดอ้ยา่งไรภตัตาคาร น า
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ทา่นเดินทางสู ่เมืองบารเ์ซโลน่า เมืองใหญอ่นัดบัสองของประเทศสเปน ทัง้ในดา้นขนาดและประชากร ตัง้อยูบ่นฝั่ง
ของแหลมไอบีเรียชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนีย เป็นเมืองส าคญัท่ีสุดของแควน้คาตาลุนญา่ 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารน าทา่นชม การแสดงระบ าฟลาเมงโก ้การแสดงช่ือดงัซ่ึงเป็น
วฒันธรรมท่ีสืบทอดตอ่กนัมาและเป็นการแสดงท่ีมีช่ือเสียงของประเทศสเปน สมควรแกเ่วลาน าทา่นสู่ท่ีพกั  ณ 
Front Air Congress Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเกา้ สนามคมัป์นู-ยอดเขามองตจ์ูอิค-ซากราดาฟามีเลีย-La Rocca Village-สนามบิน           (สเปน-ยูเออี) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นถา่ยรูปหนา้สนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาท่ีมี 

ช่ือว่า คัมป์นู ตั้งอยู ่ท่ีเมืองบาร์เซโลนา แควน้กา
ตาลุนญาประเทศสเปน เร่ิมก่อสร้างเม่ือวันท่ี 28 
มีนาคม ค.ศ. 1954 อิสระชอ้ปป้ิงรา้นขายของประจ า
สโมสร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวบริเวณ  
ยอดเขามองตจ์ูอิค ซ่ึงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์
ของตวัเมืองบาเซโลน่าไดอ้ยา่งสวยงาม จากนั้นน า
ท่านถ่ายรูปดา้นหน้า ซากราดาฟามีเลีย   เป็น
สถาปัตยกรรมประจ าเมืองบาร์เซโลนาในประเทศ
สเปนท่ีออกแบบโดยอนัตอนี เกาดี สถาปนิกชาวคา
ตาลนั เป็นผลงานท่ีเรียกวา่ โมเดิร์นนิสโม เป็นงานศิลปะเฉพาะถ่ินและเป็นอาร์ตนูโวท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โบสถ์
แหง่น้ี ถูกสรา้งข้ึนตัง้แต ่พ.ศ.2425 จนกระทัง่ทุกวนัน้ีก็ยงัสรา้งไมเ่สร็จสมบูรณ์  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารน าทา่นเดินทางสู ่La Rocca Village แหลง่ชอ้ปป้ิงท่ีรวมรา้นคา้แบรนดเ์นม
ช่ือดงัมากมาย สมัผสัประสบการณ์การชอ้ปป้ิงท่ีครบครันดว้ยสินคา้ชัน้น าตา่งๆ มากมาย เชน่  Armani, Burberry, 
Calvin Klein, Coach, Escada, Gucci, Guess, Hugo Boss, Kipling, L’Occitane, Levi’ s, Lacoste, Loewe, 
Michael Kors, Nike, Polo และอ่ืนๆอีกมากมาย ถึงเวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

22.40 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินท่ี EK188 
 (บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
วนัท่ีสิบ ดูไบ-กรุงเทพฯ                  (ยูเออี-ไทย) 
07.35 น. ถึง สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ ยนเคร่ือง   
09.40 น. เดินทางสู ่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินท่ี EK372   
 (บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

19.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

****************************** 
รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ที่ ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/28_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/28_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1954
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อตัราค่าบริการ   
  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 
  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 12,000 บาท 
 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่าง ๆของโปรแกรม 
โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 
อตัราน้ีรวม 
✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

✓ คา่ท่ีพกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไมส่ามารถ
เขา้พกัท่ีเมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

✓ คา่วีซา่เชงเกน้ (สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมทุกกรณี) 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเที่ ยวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

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

✓ หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่า
ทิป) 

อตัราน้ีไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้่ายส่วนตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศัพท ์คา่ซักรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋าใน
โรงแรม 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยูโร x 8 วนั = 16 ยูโร  / คน) 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (2 ยูโร x 3 วนั = 6 ยูโร  / คน) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 10 วนั = 1,000 บาท 
 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

พฤศจิกายน 8-17 พ.ย./22 พ.ย.-1 ธ.ค.2562 52,900 

ธนัวาคม 
6-15 ธ.ค. 2562 52,900 

25 ธ.ค. 2562-3 ม.ค. 2563 64,900 
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ช่ือธนาคาร สาขา ประเภท เลขท่ีบญัชี ช่ือบญัชี 

       ธนาคารกรุงเทพ เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 877-7-31971-9 นายราเมศร ์เสือยงค ์
       ธนาคารไทยพาณิชย ์ เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 407-989482-0 นายราเมศร ์เสือยงค ์
       ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 670-1-23301-0 นายราเมศร ์เสือยงค ์
       ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 026-8-69526-5 นายราเมศร ์เสือยงค ์
       ธนาคารกรุงไทย เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 986-0-65322-4 นายราเมศร ์เสือยงค ์

 
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  
2. ช าระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั   
3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่น

ติดตอ่เจา้หนา้ท่ี กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่
รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึน 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 
1 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทัง้หมด 
2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 50 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40 วนั เก็บเงินมดัจ าทัง้หมด 
4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ทัง้หมด 
5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ทัง้หมด 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียก

เก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง  
7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง เชน่ คา่วีซา่

และคา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   
หมายเหต ุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหา
การเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 
ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  
จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับที่นั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่ มีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด 
เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินและอ านาจในการใหท่ี้นั่ง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นั้น 
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6. โรงแรมท่ีพกัในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  

(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  

        เอกสารเบ้ืองตน้ในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกน
ลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนดัหมาย (เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความ
ต่างกนัและอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถูกตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือ
ย่ืนวีซ่า) 

1. พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ใน
กลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตาม 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 างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน

ปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทน้ี และชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างาน
ตามปกติหลงัครบก าหนด  

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือ
ใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน  

6. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอและมีจ านวนไม่
ต ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามารถท่ีจะใช ้
จา่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้นเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา ทา่นตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบญัชี ตอ้งมี
ยอดอพัเดตไมเ่กิน 15 กอ่นวนันัดหมายย่ืนวีซา่ และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตอ้งมีอายุไมเ่กิน 15 วนั นับจากวนั
ย่ืน  สถานฑูตไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั 

7. ในกรณีเป็น Sponser ใหก้นัในครอบครวัหรือญาติกนั 
-  ผูท่ี้รบัรองค่าใช่จ่ายให ้ตอ้งใช ้BANKGARUNTEE รับรองผูร้่วมเดินทาง หรือ ผูท้ี่ ใหอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้ 
-  ผูท่ี้ใหร้บัรองค่าใชจ้่ายให ้ตอ้งขอรายการเดินบญัยอ้นหลงั 6 เดือน(Statement) และ BANKGARUNTEE มีอายุ 15 วนั 

8. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้่ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 -6 
แลว้ ทางบริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาท างานของทา่น 
โดยระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย  

9. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่นั้น  
10. กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา , 

มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกทา่นหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การ
อ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  

11. รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ,นามสกุล,วนัเดือนปีเกิด,ญาติพี่นอ้ง,สถานท่ีเกิด และจ านวนบุตรของผูเ้ดินทาง  
12. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก็่ตอ้ง
ช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ
ทา่นไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  
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13. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของ
สถานฑูตฯเร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัท  

14. เ พ่ิมเ ติม  ในกรณี ท่ี มีการรับรองค่าใช้จ่ายในการเ ดินทางให้ผู ้ อ่ืนโดยไม่ใช่ตนเอง จะต้องขอ 
BANKGARUNTEE ท่ี ออกเป็นสปอรน์เซอร ์ใหก้บัผูท่ี้ถูกรบัรองค่าใชจ่้ายให ้พรอ้มกบั Statement ยอ้นหลงั 
6 เดือนย่ืนคู่กนั พรอ้มกบัผูท่ี้ถูกรบัรองค่าใชจ่้ายก็ตอ้งแสดงสถานะการเงินของตวัเองเช่นกนั  

15. .การย่ืนวีซา่นั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้น ถึงสามารถด าเนินการขัน้ตอนการ
ย่ืนวีซา่ได ้
** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Dream Destinations Tour 
 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได  ้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  
แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 

 
 

ช่ือ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 
นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 
ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
สถานที่เกิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….……..  

ที่อยู่ปัจจุบนัที่สามารถติดต่อได ้ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 
 

โทรศพัท ์(มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 
ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกลุ ที่อยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ยาว ์ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานที่ท างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ที่อยู่ที่ท างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 
ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทท์ี่ท างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้่น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หมา้ย  หย่า 
 

ช่ือ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
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ช่ือ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 
วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 
จังหวดัที่เกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 
 
วีซ่าเชงเกน้ที่เคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
 ไม่เคย 
 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที่..........................................ถึงวนัที่................................................................ 
เคยถูกพิมพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 
เคย (กรุณาระบุวนัที่ หากทราบ)...................................................................................................... 
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 
ไม่เคย 
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 
 
ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  
                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................ 
                                                                 ที่อยู่………………………………………………………………………………….. 
 
 

******************************************************************************* 
 หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆ 
ทั้งส้ินทั้งนี้ บริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  


