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8 วนั 5 คนื 
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 เยอืนแหลมโรกา (Capo Da Roca) จดุทีเ่ป็นปลายดา้นตะวนัตกสดุของทวปียโุรป 

 เดนิเลน่เมอืงฟาตมิา (Fatima) ซงึเป็นอกีเมอืงหนึง่ทีม่คีวามส าคัญของครสิตศ์าสนกิชน 

 ชมเมอืงปอรโ์ต ้(Porto) แหลง่ไวนช์ัน้ดแีละไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยยเูนสโก ้ 

 ตืน่ตากับรางสง่น า้โรมนั (Acueducto de Segovia) สรา้งขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษที ่1 ทีเ่มอืงเซอโกเบ ี

 ชมมหาวหิารแหง่โทเลโด (Toledo Cathedral) เป็นวหิารทีใ่หญเ่ป็นอันดับ 2 ของสเปน 

   เมนพูเิศษ,, หมหูนัสเปน และขา้วผดัสเปน   

 
 

         ก าหนดการเดนิทาง        
 
วนัที ่  24 ก.ย.-1 ต.ค. 61 49,900.- 

วนัที ่  8-15, 22-29 ต.ค. 61 51,900.- 

 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่ 

โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2. กรงุเทพฯ – ดไูบ – ลสิบอน ✈ ✈ O 
MERCURE LISBOA 
ALMADA 

3. ลสิบอน – แหลมโรกา – ซนิทรา – ฟาตมิา – โกอมิบรา O O O TRYP COIMBRA 

4. โกอมิบรา – ปอรโ์ต ้– ซาลามงักา O O O DONA BRIGIDA 

5. ซาลามงักา – เซอโกเบยี – เอาทเ์ลท – มาดรดิ O O X 
IBIS MADRID 
ARGENDA 

6. มาดรดิ – โทเลโด – พลาซา่ มายอร ์ O O X 
IBIS MADRID 
ARGENDA 

7. มาดรดิ – พระราชวังหลวง - สนามบนิ O ✈ ✈  

8. กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ  

21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บนิเอมเิรสต ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2: กรงุเทพฯ – ดไูบ – ลสิบอน 



 

 

01.35 น.
  

ออกเดนิทางดไูบโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 385  

04.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

07.25 น. ออกเดนิทางสูก่รงุลสิบอน โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิ EK 191 

12.35 น. ถงึสนามบนิลสิบอน ประเทศโปรตุเกส (Portugal) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง 

และจะเปลีย่นเป็น 7 ชัว่โมงในวันที ่28 ตุลาคม 2561)  ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

น าทา่นบนัทกึภาพกบัอนสุาวรยีด์สิคฟัเวอรีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1960 เพือ่ฉลองการครบ 500 ปี แห่ง

การสิ้นพระชนม์ของเจา้ชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์ แวะถ่ายรูปกบัหอคอยเบเล็ง (Belem 

Tower) เดมิสรา้งไวก้ลางน ้าเพือ่เป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดนิเรอืเขา้ออก เป็นจุดเริม่ตน้ของการ

เดินเรือออกไปส ารวจ และคน้พบโลกของ วาสโก ดากามา นักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกหนึ่ง

สถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ทีส่วยงาม น าทา่นถา่ยรูปคูก่บัมหาวหิารเจอโรนโิม (Jeronimos 

Monastery) บรเิวณรอบนอก ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิก ่วาสโกดากามา ทีเ่ดนิทางสู่อนิเดยีเป็น

ผลส าเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอันเยีย่มยอดของงานสถาปัตยกรรมทีเ่รยีกกันวา่มานูเอลไลน ์

(Manueline) ใชเ้วลาก่อสรา้งทั ้งสิ้นถึง 70 ปี จึงแลว้เสร็จสมบูรณ์ และไดร้บัการรบัรองจาก

องคก์ารยเูนสโกว้า่ใหเ้ป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage) 

ค า่      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั      เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม MERCURE LISBOA ALMADA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3: ลสิบอน – แหลมโรกา – ซนิทรา – ฟาตมิา – โกอมิบรา 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้พาท่านเดนิทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดทีเ่ป็นปลายดา้นตะวันตกสุดของทวปี

ยุโรป ซึง่ท่านสามารถซือ้ใบประกาศนยีบตัร (Certificate) เป็นที่ระลกึในการมาเยอืน ณ ที่แห่งนี ้

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงซนิทรา (Sintra) อกีหนึง่เมอืงตากอากาศยอดนยิมของนักท่องเทีย่ว เป็นทีต่ัง้

ของพระราชวังทีส่วยงามทีไ่ดรั้บการรับรองจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ความร่มรืน่ของเขต

อทุยานเป็นทีพ่ักผ่อนหยอ่นใจในวันหยดุของชาวเมอืง เป็นอกีเมอืงทีม่สีถาปัตยกรรมทีค่่อนขา้งมีความ

โดดเดน่ของแควน้แกรนดล์สิบอน ประเทศโปรตเุกส  

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงฟาตมิา (Fatima) ซงึเป็นอกีเมอืงหนึง่ทีม่คีวามส าคัญของครสิตศ์าสนกิชน น า

ท่านชมโบสถ์แม่พระฟาติมา (The Lady of Fatima Basilica) ซึ่งเป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก 

กอ่สรา้งในปี 1928 – 1953 ชมรูปปั้นพระแม่มาร ีทีม่คีวามศักดิส์ทิธิแ์ละเป็นหนึง่ในหลายเสน้ทางของ

ครสิตศ์าสนกิชนในการแสวงบญุ ทีม่คีวามเชือ่วา่พระแมม่ารไีดเ้คยปรากฏตัวใหเ้ด็กนอ้ย 3 คนไดเ้ห็นเป็น

ครัง้แรกทีแ่อบหลบภยัสงครามโลกครัง้ที ่1 และไดบ้อกกับเด็กทัง้สามคนถงึเหตุผลทีพ่ระองคล์งมาจาก

สวรรค ์เพือ่ใหลู้เซยี ไดบ้ันทกึไวถ้งึค าท านายและค าสอนของพระแมม่าร ีซึง่เหตกุารณ์ต่างๆทีลู่เซยีได ้

บนัทกึไวก้็ลว้นเป็นความจรงิทีป่รากฏขึน้มาภายหลัง จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงโกอมิบรา (Coimbra) อกี

เมืองหนึ่งที่ส าคัญของโปรตุเกส ตัง้อยู่บนเนินเขาเหนือแม่น า้มอนเดโก (Mondego) ซึง่สมัยถูก

ปกครองโดยอาณาจักรโรมันไดรั้บการเรยีกขานว่า เอมเีนียม และไดถู้กยดึครองโดยชาวแขกมัวร ์ในปี 

ค.ศ.711 และเป็นเมอืงทีเ่ชือ่มการคา้ระหว่างชาวครสิต์ทางเหนือและชาวมุสลมิทางใต ้จนในปี ค.ศ.



 

 

1064 กษัตรยิเ์ฟอรด์นัิลที่ 1 แห่งลีออน ไดร้บชนะแขกมัวรแ์ละปลดปล่อยเมอืงโกอมิบรา น าท่านสู่

มหาวทิยาลยัโกอมิบรา(Coimbra University) อสิระใหท้่านไดถ้่ายรูปกับสถานที่ส าคัญภายใน

มหาวทิยาลัยทีเ่กา่แกท่ีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก กอ่ตัง้ในปี ค.ศ.1290 แต่ก็ถูกเปลีย่นเป็นพระราชวังหลวง 

(Coimbra Royal Palace) โดยกษัตรยิ ์คงิสจ์อห์นที่ 3 ในปี ค.ศ.1537 ซึง่ยังคงศลิปะสไตล์บาร็อคที่

สวยงาม 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั      เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม TRYP COIMBRA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4: โกอมิบรา – ปอรโ์ต ้– ซาลามงักา 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปอรโ์ต ้(Porto) ทางเหนอืของประเทศโปรตเุกส เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงถงึ “ไวน์

ปอรโ์ต”้ ซึง่เป็นแหล่งไวน์ชัน้ดขีองคนทีม่รีสนยิมในการดืม่ไวน์ และเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดับสองและ

ตัง้อยู่รมิแม่น ้าโดรู และเมอืงนี้ยังไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก ้ในปี ค.ศ.1996 อกี

ดว้ย น าทา่นชมเมอืงมรดกโลกปอรโ์ต ้ชมยา่นจตัรุสักลางเมอืง Praça dos Liberdade ประกอบดว้ย

อาคารสวยงามที่เป็นที่ท าการของธนาคารและโรงแรมและศาลาว่าการเมือง ชมสถานรีถไฟ São 

Bento ซึง่ภายในมกีารตกแตง่ดว้ยกระเบือ้งเขยีนสทีีม่ลีวดลายสนี ้าเงนิ ทีเ่ลา่เรือ่งราวของชาวโปรตเุกส 

แวะถ่ายรูปกับโบสถ ์Sé de Porto ที่เก่าแก่ที่สุดของเมอืง อายุกว่าพันปี โบสถ์แห่งนี้เป็นที่จัดงาน

อภเิษกสมรสของกษัตรยิ ์João ที ่1 บดิาของเจา้ชายเฮนรี ่ผูบ้กุเบกิการเดนิเรอือนัยิง่ใหญ่ของโปรตเุกส 

สรา้งอยูบ่นเนนิทีส่ามารถมองเห็นทวิทัศนข์องเมอืง 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าทา่นเดนิทางขา้มพรมแดนสูเ่มอืงซาลามงักา (Salamanca) ในแควน้      คาสตลีและเลออน ทาง

ภาคตะวันตกของประเทศสเปน (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง และจะเปลีย่นเป็น 6 ชัว่โมง

ในวันที่ 28 ตุลาคม 2561) ตัง้อยู่บนที่ราบสูงรมิแม่น ้าตอรเ์มส เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญเนื่องจากเป็น

ศนูยก์ลางของการคา้ขายในสมยัโรมันเรอืงอ านาจ ปัจจบุนัเมอืงนีไ้ดรั้บขึน้เป็นมรดกโลกจากยเูนสโก ้ใน

ปี ค.ศ. 1988 

ค า่      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
 

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม DONA BRIGIDA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5: 
ซาลามงักา – เซอโกเบยี – เอาทเ์ลท – มาดรดิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นสูพ่ลาซ่า มายอร ์(La Plaza Mayor) ศูนยก์ลางของเมอืงทีส่รา้งโดยศลิปะสไตลบ์าร็อค ที่

เป็นเอกลักษณ์ของความร ่ารวยในยุคศตวรรษที ่16 -18 อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นชมเมอืงตามอัธยาศัย  

จากนั้นเดินทางสู่เมืองเซอโกเบีย  (Segovia) เมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งของสเปน องค์การ 

UNESCO ยงัไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้มอืงนีเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี 1985 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (หมหูนัสเปน) 

บา่ย ชมรางสง่น า้โรมนั (Acueducto de Segovia) ทีส่รา้งขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษที ่1 โดยไมม่กีารใชก้าวหรอื

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://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


 

 

วัสดุเชือ่มหนิแต่ละกอ้นแต่อย่างใด จงึไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นสิง่กอ่สรา้งทางวศิวกรรมโดยชาวโรมันที่

ส าคัญที่สุดของสเปน และยังมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดอีกดว้ย รางส่งน ้าประกอบขึน้จากหินแกรนิตกว่า 

25,000 กอ้น มคีวามยาว 818 เมตร มโีคง้ 170 โคง้ จดุทีส่งูทีส่ดุสงูถงึ 29 เมตร จดุเริม่ตน้ของรางสง่น ้า

นี ้เริม่ตัง้แต่นอกเมอืง แลว้ล าเลยีงสง่น ้าเขา้มาในเมอืง รางสง่น ้าแหง่นีถ้อืไดว้า่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืง

เซอโกเบยี และเป็นไฮไลท์หลักของเมอืง  จากนัน้น าท่านสู่ Las Rozas Village Outlet อสิระให ้

ท่านไดเ้ดนิเล่นเลือกซื้อสนิคา้มีกว่ารอ้ยรา้นคา้ อาทิ เช่น Amani, Barbour, Coach, Diesel, Furla, 

Onisuka Tiger,Polo Ralph lauren, Hugo Boss, Samsonite, Camper, Burbury, Superdry, Tag 

Heuer, Bvlgari, Calvin Klein ฯลฯ 

ค า่        อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศัย  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูก่รงุมาดรดิ (Madrid)  เมอืงหลวงของประเทศสเปน ตัง้อยูใ่จกลางแหลมไอบี

เรยีน ในระดับความสงู 650 เมตร เป็นมหานครอนัทันสมยัล ้ายคุ ทีซ่ ึง่กษัตรยิฟิ์ลลปิที ่2 ไดท้รงยา้ยที่

ประทับจากเมอืงโทเลโดมาทีน่ี ่และประกาศใหม้าดรดิเป็นเมอืงหลวงใหม ่ยกเวน้ในชว่งประมาณปี ค.ศ. 

1601-1607 เมอืงมาดรดิไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก และสงูสดุแหง่หนึง่ในยโุรป  

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม IBIS MADRID ARGENDA หรอืเทยีบเทา่ 
  

วนัที ่6: มาดรดิ – โทเลโด – พลาซา่ มายอร ์

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงโทเลโด (Toledo) เมอืงแหง่นี้ตัง้อยูท่างภาคกลางของประเทศสเปน องคก์าร

ยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้มอืงนี้เป็นแหล่งมรดกโลกอกีดว้ย มทีัศนีภาพทีส่วยงาม เนื่องจากมแีมน่ ้าเทกัส 

ไหลผ่านเมอืง น าท่านเขา้ชมมหาวหิารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) เนื่องจากเป็นวหิารที่

ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสเปน รองจากวหิารเมืองเซบีญ่า ที่สรา้งตัง้แต่ศตวรรษที่ 13  ความงดงาม

อลังการสไตลโ์กธกิ ภายในมหาวหิารมกีารตกแต่งอยา่งงดงามวจิติรดว้ยไมแ้กะสลักและภาพสลักหนิ

ออ่น 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าเวลาท่านเดนิชมเมอืงทีส่วยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของสเปน และมเีวลาใหท้า่นหาซือ้ของทีร่ะลกึในยา่น

กลางเมอืงเป็นงานฝีมอืทีรู่จ้ักกันด ีคอืดาบและมดีเหล็กกลา้ นอกจากนี้ยังมงีานเซรามคิทุกประเภทให ้

ท่านไดส้ะสมเป็นของประดับบา้นอกีดว้ย จากนัน้น าท่านเดนิกลับสูก่รุงมาดรดิ  น าท่านแวะถ่ายรปูกับ 

รูปปั้นหมเีกาะตน้เชอรี ่(The bear and the cherry tree in Madrid) อันเป็นสัญลักษณ์ส าคัญ

อกีแห่งของกรุงแมดรดิ น าท่านสูพ่ลาซ่า มายอร ์(Plaza Mayor of Madrid) ใกลเ้ขตปูเอตา้เดล

ซอล หรอืประตูพระอาทติย ์ซึง่เป็นจตุรัสใจกลางเมอืง นับเป็นจดุนับกโิลเมตรแรกของสเปน (กโิลเมตร

ทีศ่นูย)์ และยังเป็นศนูยก์ลางรถไฟใตด้นิและรถเมลท์กุสาย นอกจากนี้ยงัเป็นจดุตัดของถนนสายส าคัญ

ของเมอืงทีห่นาแน่นดว้ยรา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ใหญม่ากมาย 

ค า่       อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย  

ทีพ่กั        เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม IBIS MADRID ARGENDA  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7: 
มาดรดิ – พระราชวงัหลวง – สนามบนิ  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 

 น าท่านเขา้ชม พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ซึง่ตัง้อยู่บนเนินเขารมิฝ่ังแม่น ้าแมนซานาเรส 

สวยงามโออ่า่อลังการไมแ่พพ้ระราชวังใดในทวปียโุรป พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูกสรา้งในปี ค.ศ. 1738 

ดว้ยหินทั ้งหลังในสไตล์บาโรค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิตาเลียน 

ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆกว่า 2,830 หอ้ง ซึง่นอกจากจะมกีารตกแต่งอย่างงดงามแลว้ ยังเป็นคลังเก็บ

ภาพเขียนชิน้ส าคัญที่วาดโดยศิลปินในยุคนั้น รวมทัง้สิง่ของมีค่าต่างๆอาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, 

หนังสอื, เครือ่งใช,้ อาวธุ จากนัน้น าทา่นชมอทุยานหลวงทีม่กีารเปลีย่นพันธุไ์มท้กุฤดกูาล ชมอนุสาวรยี์

เซอรแ์วนเตส กวเีอกชาวสเปนทีต่ัง้อยูเ่หนอือนุสาวรยีด์อนกโิฆเตใ้นสวนสาธารณะ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (ขา้วผดัสเปน) 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมกรงุแมดรดิ ทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงามอยูม่ากมาย ทัง้อนสุาวรยีน์ า้พุไซเบเลส (The 

Cibeles Fountain) ตัง้อยูท่ีจ่ตัรุสัรสัซเิบเลส (Plaza de Cibeles)  ซึง่เป็นวงเวยีนส าคัญและสวย

ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงมาดรดิ  โดยบรเิวณนี้ มีอาคารสวยงามและส าคัญ ประจ าอยู่ทัง้ 4 มุมไดแ้ก ่

ธนาคารแห่งชาตสิเปน,กองบัญชาการทหารบก,ที่ท าการใหญ่ไปรษณีย ์ประตูชัยอาคาล่า และศูนย์

วัฒนธรรมทวปีอเมรกิาโดยประตชูยัอาคาลา่ มาดรดิ (Splendid puerta de alcala) สรา้งขึน้ในปี 

1599 ประตูชยัแห่งนี้สรา้งขึน้เพือ่ถวายแด่พระเจา้ชารล์สท์ี ่3 ตัง้ตระหง่านทางตะวันออกของใจกลาง

เมือง ชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza de espana)  เพื่อแวะถ่ายรูปกับอนุสาวรยีด์อนกโิฆเต ้

(Donquixote) 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าเดนิทางสูส่นามบนิบาราจัสเพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund)  

และเลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

22.05 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิเอมเิรสต ์เทีย่วบนิที ่EK 144 

วนัที ่8: ดไูบ – กรงุเทพฯ  

07.15 น. ถงึสนามบนิอสิตันบลู เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

09.40 น. ออกเดนิทางตอ่ สายการบนิเอมเิรสต ์เทีย่วบนิที ่EK 372 

***คณะเดนิทางวนัที ่22-29 ต.ค. 61 ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิ EK 370 เวลา 11.45 น. และ

ถงึกรงุเทพฯ เวลา 20.50 น.**** 

19.15 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ

เหมาะสม 

 

 

 

 



 

 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  24 ก.ย.-1 ต.ค. 61  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 49,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 49,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 5,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 49,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
49,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ  20,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสเปน 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 



 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  8-15, 22-29 ต.ค. 61   

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 51,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 51,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 51,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
51,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 20,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสเปน 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน 

และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่   

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 



 

 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญู

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต ้

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสเปน 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (15 ยโูร) 

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 ยโูร) 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บคา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้จรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที่สายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครือ่งบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไป    



 

 

     ช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                    

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออม

ทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา 

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 30 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีม่

ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

3.3  หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดชือ่-สกลุ ใหต้รงตาม

หนา้พาสปอรต์ ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกันกับบัญชอีอมทรัพยใ์นขอ้ 3.1 

3.4 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  



 

 

     3.4. 1ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ฉบับภาษาอังกฤษ โดย

ระบชุือ่เจา้ของบัญช ี (บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และ

บคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้ (ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

กรณุายืน่ขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 30 วนั 

หลังจากธนาคารออกให ้  

     3.4.2ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย และตอ้ง

เป็นบญัชเีดยีวกนั กบัทีอ่อก BANK GUARANTEE 

     3.4.3. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

     3.4.4.ตอ้งใชส้ตูบิตัรเทา่นัน้ ในกรณีเป็น พอ่ แม ่ ลกู เพือ่เชือ่มโยงความสมัพันธร์ะหวา่งผูอ้อก

คา่ใชจ้า่ยใหแ้ละผูเ้ดนิทาง ไมว่า่จะอายเุทา่ไหรก็่ตาม หรอืใชท้ะเบยีนสมรสในกรณีสาม-ีภรรยา ที่

แตง่งานจดทะเบยีน  

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีและในกรณีออกคา่ใชจ่า่ยใหพ้อ่ แม ่หรอื พอ่ แม ่ออก

คา่ใชจ้า่ยให)้ 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  



 

 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์ ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางไปกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 
 

 

การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทั

เป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 




