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Fairytale Castle: Pena Palace of Portugal with Stop Dubai 

โปรตุเกส สเปน + ดูไบ 10 วัน 7 คืน 
เดนิทาง กันยายน – ตุลาคม 62 

ราคาเพยีง 57,900.- 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ  
22.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอ

มิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าท่ี คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

 
 บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ  

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – ลิสบอน – หอคอยเบเล็ง –มหาวิหารเจอโร นิโม 

วนัท่ี 3. ลิสบอน – เข้าชมพระราชวงัเปนา - แหลมโรกา – ซินทรา – ลิสบอน 
วนัท่ี 4. ลิสบอน - อลับเูฟย์รา – ลอ่งเรือชมปลาโลมา - ฟารู 

วนัท่ี 5. ฟารู – เซบียา่ - กอร์โดบา 

วนัท่ี 6. กอร์โดบา – โทเลโด – เข้าชมมหาวิหารแหง่โทเลโด - มาดริด 
วนัท่ี 7. มาดริด – เซอโกเบีย – รางสง่น า้โรมนั –  เข้าชมพระราชวงัหลวง – สนามบนิ 

วนัท่ี 8. ดไูบ -  The Palm Project -  Medinat Jumeirah Souk – ทวัร์ทะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) 

วนัท่ี 9. นัง่เรือ Abra Ride – ตลาดเคร่ืองเทศ,ตลาดทอง -  Dubai Mall – ขึน้ตกึเบร์ิจคาลิฟาชัน้ 124 – สนามบนิ 

วนัท่ี 10. กรุงเทพฯ 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – ลิสบอน – หอคอยเบเล็ง – มหาวิหารเจอโรนิโม 
01.35 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิดไูบ ด้วยเท่ียวบิน EK 385 

** คณะเดนิทางวนัท่ี 30 ต.ค. 62 ออกเดนิทางเวลา 01.05 น.และถึงดไูบ เวลา 05.00 น.** 
  04.45 น. เดนิทางถึงสนามบนิดไูบรอเปล่ียนเคร่ือง 
07.25 น. ออกเดนิทางตอ่ด้วยเท่ียวบนิ EK 191 

***คณะเดนิทางวนัท่ี 30 ต.ค. 62 จะออกเดนิทางเวลา 07.25 น.และไปถึงลิสบอน เวลา 12.00 น.*** 
12.35 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ถึงสนามบินลิสบอน ประเทศโปรตุเกส (Portugal) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะ
เปล่ียนเป็น  ชัว่โมงในวนัท่ี 28 ตลุาคม 2562) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร น าท่านถ่ายภาพ
กับอนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอร่ีสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1960 เพ่ือฉลองการครบ 500 ปี แห่งการสิน้พระชนม์ของเจ้าชาย
เฮนร่ี เดอะเนวิเกเตอร์ แวะถ่ายรูปกับหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดิมสร้างไว้กลางน า้เพ่ือเป็นป้อม
รักษาการณ์ดแูลการเดินเรือเข้าออก เป็นจุดเร่ิมต้นของการเดินเรือออกไปส ารวจ และค้นพบโลกของ วาสโก ดา
กามา นกัเดนิเรือชาวโปรตเุกส เป็นอีกหนึง่สถาปัตยกรรมแบบมานเูอลไลน์ท่ีสวยงาม น าเข้าชมมหาวิหารเจอโร 
นิโม (Jeronimos Monastry) ท่ีสร้างขึน้เพ่ือเป็นเกียรติแก่ วาสโกดากามา ท่ีเดินทางสู่อินเดียเป็นผลส าเร็จ ในปี 
ค.ศ.1498 จดัเป็นผลงานอนัเย่ียมยอดของงานสถาปัตยกรรมท่ีเรียกกันว่ามานูเอลไลน์ (Manueline) ใช้เวลา
ก่อสร้างทัง้สิน้ถึง 70 ปี จึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ และได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ว่าให้เป็นมรดก
โลก (UNESCO World Heritage) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก RAMADA BY WYNDHAM หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 3 ลิสบอน – เข้าชมพระราชวังเปนา - แหลมโรกา – ซนิทรา – ลิสบอน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่น เข้าชมพระราชวังเปนา (Pena National Palace) พระราชวงัฤดรู้อนท่ีตัง้อยู่บนเนินเขาเหนือเมืองซินต
ร้า หน่ึงเจ็ดสิ่งมหัศจรรยณ์ของโปรตุเกส ( 7 Wonders of Portugal) ในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีผู้ เข้าชมมาก
ท่ีสดุในโปรตเุกส โดยในอดีตเป็นท่ีประทบัของกษัตริย์โปรตเุกสมาตัง้แตค่ริสต์ ศตวรรษท่ี  14 โดยตวัปราสาทถูก
สร้างตอ่เตมิหลายยคุสมยั เดมิเร่ิมแรกตัง้แตส่มยัยคุกลางเป็นพียงโบสถ์ ตอ่มาในปี ค.ศ. 1493 King John II และ 
Queen Leonor สร้างต่อเติมจากโบสถ์ให้ใหญ่ขึน้เป็นอารามเพ่ือร าลึกถึงนกับุญ St.Jerome โดยภายในถูก
ตกแตง่ประดบัประดาอย่างวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะพืน้กระเบือ้งท่ีว่ากนัว่าสวยงามท่ีสดุในโปรตเุกส และในอดีต
อารามแหง่นีไ้ด้ถกูฟ้าผา่หลายตอ่หลงัครัง้ รวมทัง้ได้รับความเสียหายจากแผน่ดนิไหวครัง้ใหญ่เม่ือปี 1755 



  4  Fairytale Castle: Pena Palace of Portugal with Stop Dubai 10 DAYS 7 NIGHTS EK            [GQ3LIS-EK004] 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (ชิมทาร์ตไข่โปรตุเกส) 
บ่าย จากนัน้พาทา่นเดินทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จดุท่ีเป็นปลายด้านตะวนัตกสดุของทวีปยโุรป ซึ่งท่าน

สามารถซือ้ใบประกาศนียบัตร (Certificate) เป็นท่ีระลกึในการมาเยือน ณ ท่ีแห่งนี ้จากนัน้เดินทางสู่เมืองซินท
รา (Sintra) อีกหนึ่งเมืองตากอากาศยอดนิยมของนักท่องเท่ียว เป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัท่ีสวยงามท่ีได้รับการ
รับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก ความร่มร่ืนของเขตอุทยานเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดของ
ชาวเมือง เป็นอีกเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีคอ่นข้างมีความโดดเดน่ของแคว้นแกรนด์ลิสบอน ประเทศโปรตเุกส  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก RAMADA BY WYNDHAM หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 4 ลิสบอน - อัลบูเฟย์รา – ล่องเรือชมปลาโลมา - ฟารู 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ภูมิภาคอังกราฟ (Algarve) อยู่ทางตอนใต้สดุของประเทศโปรตเุกสท่ีมีความสวยงาม
ของชายฝ่ังมหาสมุทรแอตเเลนติก ตลอดตามแนวชายฝ่ังระยะทางกว่า 150 กิโลเมตร เป็นภูมิภาคท่ีมีความ
สวยงามหลากหลาย รวมทัง้ความงามของสภาปัตยกรรมท่ีทรงคณุคา่หลายเเห่งตัง้เเตย่คุโรมนั เเละมีความดงัใน
เร่ืองของสนามกอล์ฟท่ีมีมากกวา่ 35 แหง่ เดนิทางจนถึงเมืองอัลบูเฟย์รา (Albufeira) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านล่องเรือชมปลาโลมา (Cave & Dolphin Watching Cruise) อีกหนึ่งความประทบัใจ ล่องเรือชม

ปลาโลมาท่ีว่ายน า้เล่นอยู่ในมหาสมุทรแอตเเลนติก  ท่านจะได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของปลาโลมาแสนรู้ 
รวมถึงชมความสวยงามของถ า้ หน้าผา ซุ้มหิน ท่ีถูกกัดเซาะด้วยน า้ทะเล เกิดเป็นรูปร่างแปลตา และ สวยงาม 
องค์ประกอบรอบด้านท่ีลงตวั ทัง้น า้ทะเลสีครามและผาหินท่ีรวมอยู่ด้วยกนัซึ่งท าให้ภาพออกมาสวยงามและลง
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ตวัยิ่งขึน้ (ระยะเวลาในการเดินเรือของแต่ละวนั ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ ,แรงลม,กระแสน า้ขึน้และน า้ลงในทะเล
ของวนันัน้ๆ ปกติจะใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 2 ชัว่โมง โอกาสในการพบเจอฝงูปลาโลมาประมาณ 90 % , 
ไมส่ามารถคืนคา่ใช้จ่ายได้ หากในกรณีท่ีไม่พบฝงูปลาโลมา, กรณีไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการคืนคา่ใช้จา่ย 35 EURO และ น าทา่นเดนิทางสู่ลากอส (Lagos) เป็นเมืองริมทะเลบท่ีอดุมไปด้วยชายหาด
งดงามทอดยาวอยู่ข้างทาง โดยเมืองแห่งนีต้ัง้อยู่ในแคว้นแอลการ์และเคยเกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนกัในปี ค.ศ. 
1755 เท่ียวชมเมืองก าแพงท่ีสร้างขึน้ในสมยัศตวรรษท่ี 14 ของลากอส (Lagos) มีประวตัิศาสตร์ท่ียาวนานและ
สวยงาม ให้ท่านเดินเล่นอิสระชมเมืองท่ีสวยงาม ทดแทน )  จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองฟารู (Faro) 
เมืองท่าท่ีส าคญัของโปรตเุกสโดยเมืองนีเ้ป็นเขตท่ีอยู่ทางใต้สดุของโปรตเุกส มีความส าคญัเพราะเป็นเมืองท่าท่ี
ตดิกบัสเปน 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก FARO หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 5 ฟารู – เซบีย่า - กอร์โดบา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองเซบีย่า (Seville) เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 4 ของสเปน  ชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza De 

Espana) ท่ีสร้างขึน้เมือปี ค.ศ. 1982 เป็นกลุ่มอาคารรูปคร่ึงวงกลมซึ่งรวมความเป็นสถาปัตยกรรมแบบสเปนท่ี
เรียงตอ่กันเป็นแนวยาวสวยงามยิ่งนกั แตล่ะซุ้มโค้งประตมีูตราประจ าจงัหวดัไล่เรียงตามตวัอกัษร อิสระให้ท่าน
เก็บภาพความงามรอบบริเวณ น าท่านถ่ายรูปกับหอคอยฆีรัลดา (Giralda Tower) หอศกัดิ์สิทธ์ิแห่งนีเ้ป็น
หอคอยท่ีสร้างขึน้โดยชาวมสุลิม เป็นตึกทรงรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าสูง 93 เมตร ติดกันกบัมหาวิหารเป็นลานส้มและ
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น า้พ ุเพ่ือใช้ในพิธีช าระร่างกายของชาวมสุลิม จากนัน้น าทา่นชมภายนอกและถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองเซบี
ย่า (Seville Cathedral) เร่ิมสร้างใน ค.ศ.1042 และสร้างเสร็จ ค.ศ.1519 ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสาม รองจาก
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ท่ีกรุงโรม และเซนต์ปอลท่ีลอนดอน และใหญ่ท่ีสุดในสเปน สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค 
ภายในตกแต่งได้อย่างวิจิตรตระการตา สร้างขึน้แทนท่ีตัง้ของสุเหร่าเดิม โดยต้องการให้ยิ่งใหญ่แบบไม่มีใคร
เทียบเทียมได้ ในห้องเก็บทรัพย์สมบตัลิ า้คา่ มีทัง้ภาพเขียน เคร่ืองใช้ในศาสนพิธี ท่ีท ามาจากทองค าและเงินล้วน
แล้วแตป่ระเมินคา่มิได้ ตอนกลางโบสถ์เป็นท่ีตัง้ของสสุานคริสโตเฟอร์โคลมับสั ซึง่สร้างอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติยศ 
เป็นหีบศพหินอ่อนท่ีตัง้อยู่บนบา่ของรูปสลกัชายหนุ่ม 4 คน ซึ่งเป็นผู้แทนของราชอาณาจกัรของกษัตริย์คาธอลิค
ทัง้  2 พระองค์อนัได้แก่คสัตีล เลออน อาราก็อน และนาวาร์เร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองกอร์โดบา (Cordoba) เมืองท่ีสวยงามในแบบมูเดก้าและเป็นเมืองที

เจริญรุ่งเรืองท่ีสดุในยคุท่ีมวัร์ปกครอง น าทา่นชมเมืองเก่าท่ียงัคงมีสถาปัตยกรรมน่าประทบัใจหลายแห่งท่ีย้อนไป
เม่ือครัง้เมืองนีเ้ป็นเมืองหลวงท่ีเจริญรุ่งเรือง ชมสะพานโรมนัเป็นสะพานส าหรับการสญัจรข้ามแม่น า้กัวดัลกิบีร์ 
(Guadalquivir) เส้นเลือดท่ีหลอ่เลีย้งนครแห่งนีม้าแตค่รัง้โบราณ โดยความเก่าแก่ของสะพานก็มีอายรุาว 2 พนัปี 
เพราะถกูสร้างขึน้เม่ือราวคริสต์ศตวรรษท่ี 1 สมยัท่ีอาณาจกัรโรมนัเรืองอ านาจในดินแดนแถบนี ้โดยบริเวณเมือง
เก่ายงัเป็นท่ีตัง้ของมหาวิหารกอร์โดบา   หรือในอดีต คือ มสัยิดใหญ่แห่งกอร์โดบา  The Mosque–Cathedral of 
Córdoba หนึง่ในมรดกโลก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก AYRE CORDOBA หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 6 กอร์โดบา – โทเลโด – เข้าชมมหาวหิารแห่งโทเลโด - มาดริด 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองโทเลโด (Toledo)  เมืองหลวงเก่าของสเปน เมืองแห่งนีต้ัง้อยู่ทางภาคกลางของประเทศ
สเปน องค์การยเูนสโกได้ประกาศให้เมืองนีเ้ป็นแหล่งมรดกโลกทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม มีทศันีภาพท่ี
สวยงาม โดยมีแมน่ า้เทกสั ไหลผ่านเมือง ลกัษณะผงัเมืองโทเลโดเป็นเอกลกัษณ์ท่ีน่าช่ืนชมท่ีสดุของการจดัสร้าง
เมืองโบราณอนัสมบูรณ์แบบตวัเมืองรายล้อมด้วยเนินเขาประดจุก าแพงธรรมชาติด้วยหุบผา 3 แห่ง จากนัน้น า
ท่านเข้าชมมหาวิหารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) เป็นวิหารท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของสเปน รองจากวิหาร
เมืองเซบีญ่า ท่ีสร้างตัง้แต่ศตวรรษท่ี 13  ความงดงามอลงัการสไตล์โกธิก ภายในมหาวิหารมีการตกแต่งอย่าง
งดงามวิจิตรด้วยไม้แกะสลกัและภาพสลกัหินออ่น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่กรุงมาดริด (Madrid) เมืองหลวงของประเทศสเปน ตัง้อยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ใน
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ระดบัความสงู 650 เมตร เป็นมหานครอนัทนัสมยัล า้ยุค ท่ีซึ่งกษัตริย์ฟิลลิปท่ี 2 ได้ทรงย้ายท่ีประทบัจากเมือง
โทเลโดมาท่ีน่ี และประกาศให้มาดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ ยกเว้นในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมืองมาดริด
ได้ช่ือว่าเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหนึ่งในโลก และสูงสดุแห่งหนึ่งในยโุรป น าท่านเที่ยวชมกรุงแมดริด ท่ีมี
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามอยู่มากมาย ทัง้อนุสาวรีย์น า้พุไซเบเลส (The Cibeles Fountain) ตัง้อยู่ท่ีจัตุรัสรัสซิ
เบเลส (Plaza de Cibeles)  ซึ่งเป็นวงเวียนส าคญัและสวยท่ีสดุแห่งหนึ่งของกรุงมาดริด  โดยบริเวณนี ้มีอาคาร
สวยงามและส าคญั ประจ าอยู่ทัง้ 4 มุมได้แก่ ธนาคารแห่งชาติสเปน,กองบญัชาการทหารบก,ท่ีท าการใหญ่
ไปรษณีย์ ประตชูยัอาคาล่า และศนูย์วฒันธรรมทวีปอเมริกาโดยประตูชัยอาคาล่า มาดริด (Splendid puerta 

de alcala) สร้างขึน้ในปี 1599 ประตชูยัแหง่นีส้ร้างขึน้เพ่ือถวายแดพ่ระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 3 ตัง้ตระหง่านทางตะวนัออก
ของใจกลางเมือง ชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza de espana)  เพ่ือแวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้ 
(Donquixote) น าท่านสู่ พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor of Madrid) ใกล้เขตปเูอต้าเดลซอล หรือประตพูระ
อาทิตย์ ซึ่งเป็นจตรัุสใจกลางเมือง นบัเป็นจดุนบักิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรท่ีศนูย์) และยงัเป็นศนูย์กลาง
รถไฟใต้ดินและรถเมล์ทุกสาย นอกจากนีย้งัเป็นจุดตดัของถนนสายส าคญัของเมืองท่ีหนาแน่นด้วยร้านค้าและ
ห้างสรรพสินค้าใหญ่มากมาย น าท่านแวะถ่ายรูปกบั รูปป้ันหมีเกาะต้นเชอร่ี (The bear and the cherry tree 

in Madrid) อนัเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัอีกแหง่ของกรุงมาดริด 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (ข้าวผัดสเปน) 
 ชมโชว์ ระบ าฟลามิงโก หนึ่งในการแสดงท่ีขึน้ช่ือลือชาไปทัว่โลกทัง้ท่วงท่าการร่ายร าประกอบเสียงดนตรีท่ีเร้าใจ

สนกุสนาน 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก NOVOTEL MADRID CENTER หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 7 มาดริด – เซอโกเบีย – รางส่งน า้โรมัน -  พระราชวังหลวง – สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองท่องเท่ียวอีกเมืองหนึ่งของสเปน องค์การ UNESCO ยงัได้ขึน้
ทะเบียนให้เมืองนีเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985 ชมรางส่งน า้โรมัน (Acueducto de Segovia) ท่ีสร้างขึน้ตัง้แต ่
ศตวรรษท่ี 1 โดยไมมี่การใช้กาวหรือวสัดเุช่ือมหินแตล่ะก้อนแตอ่ย่างใด จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งก่อสร้างทาง
วิศวกรรมโดยชาวโรมันท่ีส าคญัท่ีสุดของสเปน และยังมีสภาพสมบูรณ์ท่ีสุดอีกด้วย รางส่งน า้ประกอบขึน้จาก
หินแกรนิตกวา่ 25,000 ก้อน มีความยาว 818 เมตร มีโค้ง 170 โค้ง จดุท่ีสงูท่ีสดุสงูถึง 29 เมตร จดุเร่ิมต้นของราง
สง่น า้นี ้เร่ิมตัง้แตน่อกเมือง แล้วล าเลียงส่งน า้เข้ามาในเมือง รางส่งน า้แห่งนีถื้อได้ว่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองเซอ
โกเบีย และเป็นไฮไลท์หลกัของเมือง น าทา่นเดนิเลน่ในเขตเมืองเก่า ซึ่งเต็มไปด้วยสินค้านานาชนิดตลอดสองข้าง
ทาง 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (หมูหันสเปน) 
บ่าย 

 
 
 
 
 
 
 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัเข้าสู่กรุงมาดริด เพ่ือน าท่านเข้าชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) ซึ่งตัง้อยู่บน
เนินเขาริมฝ่ังแมน่ า้แมนซานาเรส สวยงามโออ่า่อลงัการไมแ่พ้พระราชวงัใดในทวีปยโุรป พระราชวงัหลวงแห่งนีถ้กู
สร้างในปี ค.ศ. 1738 ด้วยหินทัง้หลงัในสไตล์บาโรค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิตาเลียน 
ประกอบด้วยห้องตา่งๆกวา่ 2,830 ห้อง ซึง่นอกจากจะมีการตกแตง่อย่างงดงามแล้ว ยงัเป็นคลงัเก็บภาพเขียนชิน้
ส าคญัท่ีวาดโดยศิลปินในยคุนัน้ รวมทัง้สิ่งของมีคา่ต่างๆอาทิ พดัโบราณ , นาฬิกา, หนงัสือ, เคร่ืองใช้, อาวุธ 
(หากไม่สามารถเข้าชมพระราชวังหลวงมาดริดได้ เนืองจากมีพระราชพิธีภายในหรือตั๋วเต็ม ทางบริษัท
ขอน าท่านชม Royal Palace of Aranjuez เป็นการทดแทน) จากนัน้น าท่านชมอทุยานหลวงท่ีมีการเปล่ียน
พันธุ์ ไ ม้ทุกฤดูกาล ชมอนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปนท่ีตัง้อยู่ เหนืออนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้ใน
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สวนสาธารณะ 
17.30 น. น าทา่นเดนิทางสู่ สนามบินมาดริด เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือก

ซือ้สินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 
22.05 น. ออกเดนิทางกลบัสูด่ไูบ เท่ียวบนิท่ี EK 144 

** คณะเดนิทางวนัท่ี 30 ต.ค. 62 ออกเดนิทาง เวลา 21.40 น.และไปถึงดไูบ เวลา 07.45 น.** 
 

วันที่ 8 
ดูไบ -  The Palm Project -  Medinat Jumeirah Souk – ทวัร์ทะเลทราย 
(Dune Safari & BBQ Dinner) 

07.15 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 3 ชัว่โมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากร จากนัน้น าท่านขึน้รถไฟ Monorail เข้าสู่ The Palm Project เป็นสดุยอดโครงการของ U.A.E. โดยการ
ถมทะเลให้เป็นเกาะเทียม สร้างเป็นรูปต้นปาล์ม จ านวน 3 เกาะ มีทัง้โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้นต์ ร้านค้า 
ภตัตาคาร รวมทัง้ส านกังานตา่ง ๆ นบัว่าเป็นสิ่งมหศัจรรย์อนัดบัท่ี 8 ของโลก ให้ท่านต่ืนตาต่ืนใจกบัความความ
ยิ่งใหญ่ของโรงแรม Atlantis อนัหรูหราอลงัการ น าท่านแวะถ่ายรูปด้านนอกกบัโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสดุ
หรูระดบั 7 ดาว รูปทรงคล้ายเรือใบท่ีงดงามและหรูหราท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก ตัง้อยู่ริมอ่าวอาหรับ เป็นท่ีพกัอาศยั
ของเศรษฐีท่ีมีช่ือเสียงชาวตะวนัออกกลาง ถือเป็นสถานท่ีท่ีทุกคนใฝ่ฝันจะมีโอกาสเข้าไปสมัผสัสักครัง้ ในชีวิต 
จากนัน้ชม Medinat Jumeirah Souk หรือเรียกว่า เวนิสแห่งดูไบ เป็นตลาดติดแอร์ ตัง้อยู่ในส่วนเดียวกับ
โรงแรมหรูระดบั 5 ดาว Mina Al Salam ของตระกลู Al Maktoum ออกแบบและตกแตง่เป็นศิลปะพืน้เมืองแบบ
อาหรับคลาสสิก ภายในมีสินค้าระดบั Premium มากมาย อาทิ ของท่ีระลกึ พวงกญุแจ ขวดทราย พรมอิหร่าน หวั
น า้หอม โคมไฟ ของประดับตกแต่งบ้าน ขนมหวาน และถั่วรสช็อกโกแลต เป็นต้น   จากนัน้น าท่านผ่านชม
พระราชวังท่านชีค (Shiekh Palace) ต่ืนตาต่ืนใจกบัพระราชวงัสดุอลงัการของครอบครัว Shiekh Al Maktoum 
อนัยิ่งใหญ่ ซึ่งมีความร่มร่ืน เต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดและบรรดาเหล่านกยูง ผ่านชม New Palace ซึ่งเป็น
พระราชวงัแห่งใหม่ของครอบครัว  Shiekh Al Maktoum ท่ีก่อสร้างยงัไม่แล้วเสร็จ น าท่านผ่านชมสุเหร่าจูไมร่า 
(Jumeirah Mosque) สเุหร่าคูบ้่านคูเ่มืองของดไูบ สร้างด้วยหินอ่อนทัง้หลงั และได้ช่ือว่าเป็นสเุหร่าท่ีสวยงาม
มากท่ีสดุแหง่หนึง่ในนครดไูบ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย 

 
 
 

 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั เพ่ือเปล่ียนเคร่ืองแตง่กายพร้อมตะลุยทะเลทราย ระหว่างทางแวะน าท่าน
ชมโรงงานเคร่ืองประดบัเพชรพลอย 
น าท่านเดินทางไปทัวร์ทะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) (อย่าลืมเสือ้แจ็คเกต แว่นตากันแดด 

รองเท้าฟองน า้ ติดตัวไปด้วย) น าท่านขึน้รถ 4WD (รถขับเคล่ือน 4 ล้อ) ไปทวัร์ทะเลทราย ท่านจะได้
สนกุสนานและต่ืนเต้นไปกบัประสบการณ์อนัแปลกใหม่ น่ังรถตะลุยไปบนเนินทรายทัง้สูงและต ่าสลับกันไป 
(Sand Dune) 
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ค ่า จากนัน้ให้ท่านได้รับประทานอาหารค ่า และ เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรับ ด่ืมด ่า
บรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตย์ตกดินท่ีแสนสวยงาม และสมัผัสชีวิตแบบชาวพืน้เมือง (เบดูอิน) อาทิ 
การสวมชดุพืน้เมืองชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นท่ีระลึก การเพ้นท์มือแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสบู มา
ราก ูกลิ่นผลไม้ (Shi Sha) ชมโชว์ระบ าหน้าท้อง (Belly Dance) ซึ่งเป็นศิลปะการร่ายร าท่ีเน้นการเคล่ือนไหวของ
กล้ามเนือ้ท้องและสะโพก รวมถึงสนกุสนานกบัการข่ีอฐู 
หมายเหตุ ทา่นท่ีเมารถ กรุณาทานยาแก้เมาล่วงหน้าอย่างน้อยคร่ึงชัว่โมง หรือควรแจ้งหวัหน้าทวัร์ให้ทราบก่อน
ไปทวัร์ทะเลทราย ทางทวัร์จะไม่รับผิดชอบ และไม่อนุญาตให้ผู้ ท่ีเป็นโรคหวัใจขัน้รุนแรงนัง่รถไป Dune Safari 
โดยเด็ดขาด *** ส าหรับท่านท่ีไม่ร่วมเดินทาง Dune Safari ท่านต้องรอคณะอยู่ท่ีโรงแรม โดยทางบริษัท ไม่
สามารถคืนคา่ทวัร์ให้ได้ รวมทัง้อาหารมือ้ค ่า *** 

ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 9 
น่ังเรือ Abra Ride – ตลาดเคร่ืองเทศ และ ตลาดทอง -  Dubai Mall - 
– ขึน้ “เบร์ิจคาลิฟา” ชัน้ 124 – สนามบนิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสู ่Dubai Creek เป็นทะเลท่ีสร้างขึน้โดยการขดุเข้ามาในชายฝ่ัง ซึง่แบง่นครดไูบออกเป็น 2 สว่น 

คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีทา่จอดเรือ 8 ทา่ ให้ทา่นได้ชมและถ่ายรูป
กบัทศันียภาพสองฟากฝ่ังของแมน่ า้ Creek ตามอธัยาศยั ให้ทา่นได้ถ่ายรูปในยา่น Bastakiya และน าทา่นน่ัง
เรือ Abra Ride สมัผสัมนต์เสนห์่ทางวฒันธรรมผา่นวิถีชีวิตสองฝ่ังน า้ของแมน่ า้ Creek จากนัน้เดินสูต่ลาด
เคร่ืองเทศ (Gold & Spicy Souk) และตลาดทอง (Gold Souk) เป็นตลาดทองท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก จ าหนา่ย
ผลิตภณัฑ์ Jewelry ทกุประเภท เชน่ มกุ อญัมณีตา่ง จากนัน้น าท่านสูห้่างดูไบ (Dubai Mall) ห้างท่ีใหญ่ท่ีสดุใน
โลก และมีพิพิธภณัฑ์สตัว์น า้ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกอยูภ่ายใน ให้ทา่นได้ถ่ายรูปหน้าตู้ปลา ท่ีมีขนาดใหญ่กวา่คนสิบ
คนยืนเรียงกนั ให้เวลาทา่นอิสระเลือกซือ้สินค้าในห้าง ให้ทา่นได้เลือกซือ้ของฝาก สินค้าแบรนด์เนมช่ือดงั
มากมาย ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผ้าสภุาพบรุุษและสภุาพสตรี กระเป๋าถือ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองกีฬา เป็นต้น 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าทา่นขึน้ “เบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ชัน้ 124 ตกึท่ีสงูท่ีสดุในโลก มีความสงูถึง 828 เมตร มีทัง้หมด 160 ชัน้ 

ออกแบบโดยนายเอเดรียน สมิธ สถาปนิกจากชิคาโก ซึง่คณะจะได้มีโอกาสขึน้ลิฟท์ท่ีมีความเร็วท่ีสดุในโลกคือ 
18 เมตร ตอ่วินาที หรือ 65 กิโลเมตร ตอ่ชัว่โมง ไปถึงชัน้ 124 เพ่ือชมวิวจากของนครดไูบได้ทัว่ทกุทิศท่ีสวยงาม 
โดยตกึนีอ้อกแบบตบแตง่ภายในโดย Giorgio Armani น าทา่นแวะถ่ายรูปกบัดูไบเฟรม  (Dubai frame) 
สญัลกัษณ์ใหมข่องดไูบ ซึง่เป็นกรอบรูปฉาบทองค าความสงูขนาด 150 เมตร กว้าง 93 เมตรท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก  
ใช้เวลาในการก่อสร้างมาถึง 10 ปีเตม็ ด้วยจ านวนเงินประมาณ 43.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 
พนัล้านบาท   
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18.00 น. เดินทางสู่ สนามบินดูไบ อิสระให้ท่านช้อปปิง้ใน Duty Free เพลิดเพลินกบัสินค้าแบรนด์เนม และน า้หอมย่ีห้อ

ดงัมากมาย 
22.30 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเท่ียวบนิท่ี EK 374 

** คณะเดนิทางวนัท่ี 30 ต.ค 62 ออกเดนิทาง เวลา 22.35 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 07.35 น.** 
 

วันที่ 10 กรุงเทพฯ 
08.00 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวสัดภิาพ   

 

**************************************************************************************************************************************************************** 
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อัตราค่าบริการ Fairytale Castle: Pena Palace of Portugal with Stop Dubai 
โปรตุเกส สเปน + ดูไบ 10 วัน 7 คืน 

โดยสายการบนิเอมิเรตส์ (EK)  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 20 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่ 25 ก.ย.-04 ต.ค. 62 57,900.- 57,900.- 57,900.- 40,900.- 9,900.- 

วันที่ 09-18 ต.ค. 62 57,900.- 57,900.- 57,900.- 40,900.- 9,900.- 

วันที่ 16-25 ต.ค. 62 57,900.- 57,900.- 57,900.- 40,900.- 9,900.- 

วันที่ 30 ต.ค.-08 พ.ย. 62 57,900.- 57,900.- 57,900.- 40,900.- 9,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซา่ในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
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 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศโปรตุเกส (ผู้ ยื่นวีซ่าช าระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวนัยื่นจ านวนเงินโดยประมาณ 

3,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (30 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (30 ยโูร) 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ที่ค่อนข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 
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4. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบัทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสอืเดินทาง ต้องเหลอืวา่งส าหรับติดวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
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9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (โปรตุเกส) 
ใช้เวลาท าการอนุมัตวีิซ่านับจากวันย่ืนประมาณ 15-20 วันท าการ 

ย่ืนวีซ่าแสดงตนท่ีศูนย์ย่ืนวีซ่า TLS Contact 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการ 

และทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 
ในระหว่างย่ืนวีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดงึเล่มหนังสือเดินทางออกมาก่อนได้ 

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวีซ่าอย่าง
น้อย 2 หน้า อายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสือเดินทางจะต้องไม่
ช ารุด (หนงัสอืเดินทางเลม่เก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซา่ด้วย)  
***ในกรณีทีถื่อพาสปอร์ต สญัชาติไทย แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนกัเรียน นกัศึกษา
ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทนัที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ 
ข้อก าหนดของทางสถานทูตต้องการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได ้
ข้อก าหนดนีร้วมไปถึงผูเ้ดินทางทีถื่อพาสปอร์ตต่างชาติดว้ย *** 
 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 นิว้ หรือ 3.5 x 4.5 ซม.จ านวน 2 ใบ  
 *** ใบหนา้สูง 2.5-3 ซม. ข้ึนอยู่กบัลกัษณะใบหนา้ของแต่ละบคุคล พืน้หลงัขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รวบ

ผม ให้เห็นหู เห็นค้ิว ห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก.และไม่มีร่องรอย
ช ารุด*** 

 ตัวอย่างรูป 
 
 
 
 
 
 
 
3. หลักฐานการท างาน   

-  เจ้าของกิจการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน (DBD) ที่มีช่ือของผู้ เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นสว่น 
อายไุม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) (ต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ และมีตรา
ประทบัจากร้านแปล) 
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- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ้จงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน โฉนดที่ดิน 
สญัญาเช่าที่ (ต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ และมีตราประทบัจากร้านแปล) เป็นต้น 

-  เป็นพนกังาน หนงัสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน (ขอเป็น
ภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนช่ือสถานทตูที่ยื่น) 

-  นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่ ก าลังศึกษาอยู่ (ขอเป็น
ภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนช่ือสถานทตูที่ยื่น) 

-  กรณีที่เกษียณอายจุากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญมาด้วย 
 

4. หลักฐานการเงนิ 
4.1   กรณีผู้ เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บญัชีออมทรัพย์ ย้อนหลงั 3 เดือน ที่ออกจาก

ทางธนาคาร (รบกวนลกูค้าท ารายการเดินบญัชี โดยการฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล้ว ค่อยขอ 
Statement เพื่อให้อพัเดทไมเ่กิน 15-20 วนั) 

4.2   กรณีผู้ เดินทางไมไ่ด้ออกคา่ใช้จ่ายเอง ใช้ 
          - ส าเนา Bank Statement บญัชีออมทรัพย์ย้อนหลงั 3 เดือนของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ (เง่ือนไข

หลกัฐานการเงินเหมือนข้อ4.1) 
 - ท าหนงัสอืรับรองคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) ระบช่ืุอเจ้าของบญัชี   
 (ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้) ต้องสะกดช่ือ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบคุคลที่เจ้าของบญัชีออก

คา่ใช้จ่ายให้ (ผู้ เดินทาง) ต้องสะกดช่ือ – สกลุ ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต โดยจะต้องระบคุวามสมัพนัธ์
มาโดยชดัเจนวา่เก่ียวข้องกนัอยา่งไร เป็นฉบบัภาษาองักฤษ  

 * Bank Statement จะต้องมีตราประทบัจากทางธนาคาร และสะกดช่ือ-นามสกุลให้ตรงกบัพาสปอร์ต 
แสดงเลขที่บญัชีครบทกุตวั และจะต้องมีแสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หน้า * 

**สถานทตูไมรั่บพิจารณาบญัชีตดิลบ บญัชีกระแสรายวนั 
พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 
5. กรณีเด็กอายไุมถ่ึง 18 ปี ไมไ่ด้เดินทางไปตา่งประเทศพร้อมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ า เภอต้นสงักัด (โดยมารดา
จะต้องคดัหนงัสอืยินยอมระบุให้บตุรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชน
หรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะต้องมีหนงัสอืยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสงักดั (โดยบิดาจะต้องคดั
หนงัสอืยินยอมระบใุห้บตุรเดินทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตบิดามาด้วย 

- หากเด็กไมไ่ด้เดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะต้องคดัหนงัสอืระบยุินยอมให้บตุร
เดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสมัพนัธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสงักัด พร้อมแนบ
ส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 
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- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยา่ร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่าย
ใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบตุรแตเ่พียงผู้ เดียว 

- * กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี บิดาและมารดาต้องเซ็นก ากบัในแบบฟอร์มสมคัรวีซ่า โดยลายเซ็นจะต้อง
ตรงตามพาสปอร์ต หรือ ใบยินยอม (ในกรณีไมไ่ด้เดินทางด้วย) 

** กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปี เอกสารที่เป็นภาษาไทย ที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่า จะต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ 
และเอกสารต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงตา่งประเทศของไทย (แปลประทบัตราจากกงศลุ) เทา่นัน้ 

** กรณีอายตุัง้แต ่18 ปี ขึน้ไป เอกสารที่เป็นภาษาไทย ที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่า จะต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ 
และเอกสารต้องได้รับการรับรองจากร้านแปลที่มีตราประทบัเทา่นัน้ 

** เอกสารภาษาไทย ที่ต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ ทางผู้สมคัรจะต้องน าไปแปลด้วยตวัเอง ที่ร้านแปล หรือที่
กรมการกงศลุ คา่ใช้จ่าย ประมาณ 200 – 500 บาท/ใบ 

 
6. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- บตัรประชาชน 
- สตูิบตัร (กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถ้ามี) 
- ใบเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ (ถ้ามีการเปลีย่น) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถกูต้อง ให้ทา่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซา่เทา่นัน้  
 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิ่มเตมิได้ทุกเวลา 
หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศโปรตเุกส 

    (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มลูนีใ้นการจองควินดั

หมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลงัจะตอ้งตรง

กบัขอ้มลูทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ัน้) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………..… 
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11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่* 

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

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

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ*............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได*้.................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้)* 

     ....................................................................................................... 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา*  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่.........................ถงึวนัที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ยอ้นหลงัไมเ่กนิ 5 ปี แนบมา

ดว้ย เพราะจ าเป็นตอ้งใชใ้นการกรอกขอ้มลู** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 
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17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่-สกลุ และความสมัพันธ ์..................  

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

  

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 

 

 


