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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.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ  

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – ลสิบอน – หอคอยเบเลง็ –มหาวิหารเจอโร นิโม 

วนัท่ี 3. ลสิบอน – เข้าชมพระราชวงัเปนา – ซินทรา - แหลมโรกา - ลสิบอน 
วนัท่ี 4. ลสิบอน - อลับูเฟย์รา – ลอ่งเรือชมปลาโลมา - ฟารู 

วนัท่ี 5. ฟารู – เซบียา่ - กอร์โดบา 

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

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

วนัท่ี 9. นัง่เรือ Abra Ride – ตลาดเคร่ืองเทศ,ตลาดทอง -  Dubai Mall – ขึน้ตกึเบิร์จคาลฟิาชัน้ 124 – สนามบิน 

วนัท่ี 10. กรุงเทพฯ 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ  
22.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอ

มิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าท่ี คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – ลิสบอน – หอคอยเบเล็ง – มหาวิหารเจอโรนิโม 
01.35 น. ออกเดินทางสูส่นามบินดไูบ ด้วยเท่ียวบิน EK 385 

** คณะเดินทางวนัท่ี 30 ต.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 01.05 น.และถึงดไูบ เวลา 05.00 น.** 
  04.45 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบรอเปลีย่นเคร่ือง 
07.25 น. ออกเดินทางตอ่ด้วยเท่ียวบิน EK 191 

***คณะเดินทางวนัท่ี 30 ต.ค. 62 จะออกเดินทางเวลา 07.25 น.และไปถึงลสิบอน เวลา 12.00 น.*** 
12.35 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ถึงสนามบินลิสบอน ประเทศโปรตุเกส (Portugal) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะ
เปลีย่นเป็น  ชัว่โมงในวนัท่ี 28 ตลุาคม 2562) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร น าท่านถ่ายภาพ
กับอนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอร่ีสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่งการสิน้พระชนม์ของเจ้าชาย
เฮนร่ี เดอะเนวิเกเตอร์ แวะถ่ายรูปกับหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดิมสร้างไว้กลางน า้เพื่อเป็นป้อม
รักษาการณ์ดแูลการเดินเรือเข้าออก เป็นจุดเร่ิมต้นของการเดินเรือออกไปส ารวจ และค้นพบโลกของ วาสโก ดา
กามา นกัเดินเรือชาวโปรตเุกส เป็นอีกหนึง่สถาปัตยกรรมแบบมานเูอลไลน์ท่ีสวยงาม น าเข้าชมมหาวิหารเจอโร 
นิโม (Jeronimos Monastry) ท่ีสร้างขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก่ วาสโกดากามา ท่ีเดินทางสูอิ่นเดียเป็นผลส าเร็จ ในปี 
ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอันเยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมท่ีเรียกกันว่ามานูเอลไลน์ (Manueline) ใช้เวลา
ก่อสร้างทัง้สิน้ถึง 70 ปี จึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ และได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ว่าให้เป็นมรดก
โลก (UNESCO World Heritage) 

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

 

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

 น าทา่น เข้าชมพระราชวังเปนา (Pena National Palace) พระราชวงัฤดรู้อนท่ีตัง้อยูบ่นเนินเขาเหนือเมืองซินต
ร้า หน่ึงเจ็ดส่ิงมหัศจรรยณ์ของโปรตุเกส ( 7 Wonders of Portugal) ในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีผู้ เข้าชมมาก
ท่ีสดุในโปรตเุกส โดยในอดีตเป็นท่ีประทบัของกษัตริย์โปรตุเกสมาตัง้แต่คริสต์ ศตวรรษท่ี  14 โดยตวัปราสาทถูก
สร้างตอ่เติมหลายยคุสมยั เดิมเร่ิมแรกตัง้แตส่มยัยคุกลางเป็นพียงโบสถ์ ตอ่มาในปี ค.ศ. 1493 King John II และ 
Queen Leonor สร้างต่อเติมจากโบสถ์ให้ใหญ่ขึน้เป็นอารามเพื่อร าลกึถึงนักบุญ St.Jerome โดยภายในถูก
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ตกแตง่ประดบัประดาอยา่งวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะพืน้กระเบือ้งท่ีว่ากันว่าสวยงามท่ีสดุในโปรตุเกส และในอดีต
อารามแหง่นีไ้ด้ถกูฟา้ผา่หลายตอ่หลงัครัง้ รวมทัง้ได้รับความเสยีหายจากแผน่ดินไหวครัง้ใหญ่เม่ือปี 1755 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (ชิมทาร์ตไข่โปรตุเกส) 
บ่าย จากนัน้เดินทางสู่เมืองซินทรา (Sintra) อีกหนึ่งเมืองตากอากาศยอดนิยมของนักท่องเท่ียว เป็นท่ีตัง้ของ

พระราชวงัท่ีสวยงามท่ีได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก ความร่มร่ืนของเขตอุทยานเป็นท่ี
พกัผอ่นหย่อนใจในวนัหยุดของชาวเมือง เป็นอีกเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีค่อนข้างมีความโดดเด่นของแคว้นแก
รนด์ลิสบอน ประเทศโปรตุเกส จากนัน้พาท่านเดินทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดท่ีเป็นปลายด้าน
ตะวนัตกสดุของทวีปยโุรป ซึง่ทา่นสามารถซือ้ใบประกาศนียบัตร (Certificate) เป็นท่ีระลกึในการมาเยือน ณ ท่ี
แหง่นี ้

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

 

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

 จากนัน้น าทา่นเดินทางสูภู่มิภาคอังกราฟ (Algarve) อยู่ทางตอนใต้สดุของประเทศโปรตุเกสท่ีมีความสวยงาม
ของชายฝ่ังมหาสมุทรแอตเเลนติก ตลอดตามแนวชายฝ่ังระยะทางกว่า 150 กิโลเมตร เป็นภูมิภาคท่ีมีความ
สวยงามหลากหลาย รวมทัง้ความงามของสภาปัตยกรรมที่ทรงคณุคา่หลายเเห่งตัง้เเต่ยุคโรมัน เเละมีความดงัใน
เร่ืองของสนามกอล์ฟท่ีมีมากกวา่ 35 แหง่ เดินทางจนถึงเมืองอัลบูเฟย์รา (Albufeira) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านล่องเรือชมปลาโลมา (Cave & Dolphin Watching Cruise) อีกหนึ่งความประทับใจ ลอ่งเรือชม
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ปลาโลมาท่ีว่ายน า้เลน่อยู่ในมหาสมุทรแอตเเลนติก  ท่านจะได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของปลาโลมาแสนรู้ 
รวมถึงชมความสวยงามของถ า้ หน้าผา ซุ้มหิน ท่ีถูกกัดเซาะด้วยน า้ทะเล เกิดเป็นรูปร่างแปลตา และ สวยงาม 
องค์ประกอบรอบด้านท่ีลงตวั ทัง้น า้ทะเลสีครามและผาหินท่ีรวมอยู่ด้วยกันซึ่งท าให้ภาพออกมาสวยงามและลง
ตวัยิ่งขึน้ (ระยะเวลาในการเดินเรือของแต่ละวนั ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ,แรงลม,กระแสน า้ขึน้และน า้ลงในทะเล
ของวนันัน้ๆ ปกติจะใช้เวลาในการลอ่งเรือประมาณ 2 ชัว่โมง โอกาสในการพบเจอฝูงปลาโลมาประมาณ 90 % , 
ไม่สามารถคืนคา่ใช้จ่ายได้ หากในกรณีท่ีไม่พบฝงูปลาโลมา, กรณีไม่สามารถลอ่งเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการคืนคา่ใช้จ่าย 35 EURO และ น าทา่นเดินทางสูล่ากอส (Lagos) เป็นเมืองริมทะเลบท่ีอุดมไปด้วยชายหาด
งดงามทอดยาวอยูข้่างทาง โดยเมืองแหง่นีต้ัง้อยูใ่นแคว้นแอลการ์และเคยเกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนกัในปี ค.ศ. 
1755 เท่ียวชมเมืองก าแพงท่ีสร้างขึน้ในสมัยศตวรรษท่ี 14 ของลากอส (Lagos) มีประวติัศาสตร์ท่ียาวนานและ
สวยงาม ให้ท่านเดินเล่นอิสระชมเมืองท่ีสวยงาม ทดแทน ) จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองฟารู (Faro) 
เมืองทา่ท่ีส าคญัของโปรตเุกสโดยเมืองนีเ้ป็นเขตท่ีอยู่ทางใต้สดุของโปรตุเกส มีความส าคญัเพราะเป็นเมืองท่าท่ี
ติดกบัสเปน 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FARO หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 5 ฟารู – เซบีย่า - กอร์โดบา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

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

Espana) ท่ีสร้างขึน้เมือปี ค.ศ. 1982 เป็นกลุม่อาคารรูปคร่ึงวงกลมซึ่งรวมความเป็นสถาปัตยกรรมแบบสเปนท่ี
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เรียงตอ่กนัเป็นแนวยาวสวยงามยิ่งนกั แต่ละซุ้มโค้งประตูมีตราประจ าจังหวดัไลเ่รียงตามตวัอักษร อิสระให้ท่าน
เก็บภาพความงามรอบบริเวณ น าท่านถ่ายรูปกับหอคอยฆีรัลดา (Giralda Tower) หอศกัด์ิสิทธ์ิแห่งนีเ้ป็น
หอคอยท่ีสร้างขึน้โดยชาวมุสลิม เป็นตึกทรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสงู 93 เมตร ติดกันกับมหาวิหารเป็นลานส้มและ
น า้พ ุเพื่อใช้ในพิธีช าระร่างกายของชาวมสุลมิ จากนัน้น าทา่นชมภายนอกและถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองเซบี
ย่า (Seville Cathedral) เร่ิมสร้างใน ค.ศ.1042 และสร้างเสร็จ ค.ศ.1519 ซึง่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสาม รองจาก
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ท่ีกรุงโรม และเซนต์ปอลท่ีลอนดอน และใหญ่ท่ีสุดในสเปน สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค 
ภายในตกแต่งได้อย่างวิจิตรตระการตา สร้างขึน้แทนท่ีตัง้ของสเุหร่าเดิม โดยต้องการให้ยิ่ง ใหญ่แบบไม่มีใคร
เทียบเทียมได้ ในห้องเก็บทรัพย์สมบติัล า้คา่ มีทัง้ภาพเขียน เคร่ืองใช้ในศาสนพิธี ท่ีท ามาจากทองค าและเงินล้วน
แล้วแตป่ระเมินคา่มิได้ ตอนกลางโบสถ์เป็นท่ีตัง้ของสสุานคริสโตเฟอร์โคลมับสั ซึง่สร้างอยา่งยิ่งใหญ่สมเกียรติยศ 
เป็นหีบศพหินอ่อนท่ีตัง้อยูบ่นบา่ของรูปสลกัชายหนุม่ 4 คน ซึง่เป็นผู้แทนของราชอาณาจักรของกษัตริย์คาธอลิค
ทัง้  2 พระองค์อนัได้แก่คสัตีล เลออน อาราก็อน และนาวาร์เร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองกอร์โดบา (Cordoba) เมืองท่ีสวยงามในแบบมูเดก้าและเป็นเมืองที

เจริญรุ่งเรืองท่ีสดุในยคุท่ีมวัร์ปกครอง น าทา่นชมเมืองเก่าท่ียงัคงมีสถาปัตยกรรมนา่ประทบัใจหลายแห่งท่ีย้อนไป
เม่ือครัง้เมืองนีเ้ป็นเมืองหลวงท่ีเจริญรุ่งเรือง ชมสะพานโรมนัเป็นสะพานส าหรับการสญัจรข้ามแม่น า้กัวดัลกิบีร์ 
(Guadalquivir) เส้นเลอืดท่ีหลอ่เลีย้งนครแหง่นีม้าแตค่รัง้โบราณ โดยความเก่าแก่ของสะพานก็มีอายุราว 2 พนัปี 
เพราะถกูสร้างขึน้เม่ือราวคริสต์ศตวรรษท่ี 1 สมยัท่ีอาณาจกัรโรมนัเรืองอ านาจในดินแดนแถบนี ้โดยบริเวณเมือง
เก่ายงัเป็นท่ีตัง้ของมหาวิหารกอร์โดบา   หรือในอดีต คือ มัสยิดใหญ่แห่งกอร์โดบา  The Mosque–Cathedral of 
Córdoba หนึง่ในมรดกโลก 

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

 

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

 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองโทเลโด (Toledo)  เมืองหลวงเก่าของสเปน เมืองแห่งนีต้ัง้อยู่ทางภาคกลางของประเทศ
สเปน องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองนีเ้ป็นแหลง่มรดกโลกทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม มีทศันีภาพท่ี
สวยงาม โดยมีแม่น า้เทกสั ไหลผา่นเมือง ลกัษณะผงัเมืองโทเลโดเป็นเอกลกัษณ์ท่ีน่าช่ืนชมท่ีสดุของการจัดสร้าง
เมืองโบราณอนัสมบูรณ์แบบตวัเมืองรายล้อมด้วยเนินเขาประดุจก าแพงธรรมชาติด้วยหุบผา 3 แห่ง จากนัน้น า
ทา่นเข้าชมมหาวิหารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) เป็นวิหารท่ีใหญ่เป็นอันดบั 2 ของสเปน รองจากวิหาร
เมืองเซบีญ่า ท่ีสร้างตัง้แต่ศตวรรษท่ี 13  ความงดงามอลงัการสไตล์โกธิก ภายในมหาวิหารมีการตกแต่งอย่าง
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งดงามวิจิตรด้วยไม้แกะสลกัและภาพสลกัหินอ่อน 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่กรุงมาดริด (Madrid) เมืองหลวงของประเทศสเปน ตัง้อยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ใน

ระดบัความสงู 650 เมตร เป็นมหานครอันทนัสมัยล า้ยุค ท่ีซึ่งกษัตริย์ฟิลลิปท่ี 2 ได้ทรงย้ายท่ีประทบัจากเมือง
โทเลโดมาท่ีน่ี และประกาศให้มาดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ ยกเว้นในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมืองมาดริด
ได้ช่ือวา่เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสดุแห่งหนึ่งในโลก และสงูสดุแห่งหนึ่งในยุโรป น าท่านเที่ยวชมกรุงแมดริด ท่ีมี
สถาปัตยกรรมที่สวยงามอยูม่ากมาย ทัง้อนุสาวรีย์น า้พุไซเบเลส (The Cibeles Fountain) ตัง้อยู่ท่ีจัตุรัสรัสซิ
เบเลส (Plaza de Cibeles)  ซึง่เป็นวงเวียนส าคญัและสวยท่ีสดุแหง่หนึง่ของกรุงมาดริด  โดยบริเวณนี ้มีอาคาร
สวยงามและส าคัญ ประจ าอยู่ทัง้ 4 มุมได้แก่ ธนาคารแห่งชาติสเปน,กองบญัชาการทหารบก,ท่ีท าการใหญ่
ไปรษณีย์ ประตชูยัอาคาลา่ และศนูย์วฒันธรรมทวีปอเมริกาโดยประตูชัยอาคาล่า มาดริด (Splendid puerta 

de alcala) สร้างขึน้ในปี 1599 ประตชูยัแหง่นีส้ร้างขึน้เพื่อถวายแดพ่ระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 3 ตัง้ตระหงา่นทางตะวนัออก
ของใจกลางเมือง ชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza de espana)  เพื่อแวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้ 
(Donquixote) น าท่านสู ่พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor of Madrid) ใกล้เขตปูเอต้าเดลซอล หรือประตูพระ
อาทิตย์ ซึง่เป็นจตรัุสใจกลางเมือง นบัเป็นจุดนบักิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรท่ีศูนย์) และยงัเป็นศูนย์กลาง
รถไฟใต้ดินและรถเมล์ทุกสาย นอกจากนีย้งัเป็นจุดตดัของถนนสายส าคัญของเมืองท่ีหนาแน่นด้วยร้านค้าและ
ห้างสรรพสนิค้าใหญ่มากมาย น าทา่นแวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นหมีเกาะต้นเชอร่ี (The bear and the cherry tree 

in Madrid) อนัเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัอีกแหง่ของกรุงมาดริด 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (ข้าวผัดสเปน) 
 ชมโชว์ ระบ าฟลามิงโก หนึง่ในการแสดงท่ีขึน้ช่ือลือชาไปทัว่โลกทัง้ท่วงท่าการร่ายร าประกอบเสียงดนตรีท่ีเร้าใจ
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สนกุสนาน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL MADRID CENTER หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 7 มาดริด – เซอโกเบีย – รางส่งน า้โรมัน -  พระราชวังหลวง – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองทอ่งเท่ียวอีกเมืองหนึง่ของสเปน องค์การ UNESCO ยงัได้ขึน้
ทะเบียนให้เมืองนีเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985 ชมรางส่งน า้โรมัน (Acueducto de Segovia) ท่ีสร้างขึน้ตัง้แต ่
ศตวรรษท่ี 1 โดยไม่มีการใช้กาวหรือวสัดเุช่ือมหินแตล่ะก้อนแตอ่ยา่งใด จึงได้รับการยกยอ่งวา่เป็นสิ่งก่อสร้างทาง
วิศวกรรมโดยชาวโรมันท่ีส าคัญท่ีสดุของสเปน และยงัมีสภาพสมบูรณ์ท่ีสุดอีกด้วย รางส่งน า้ประกอบขึน้จาก
หินแกรนิตกวา่ 25,000 ก้อน มีความยาว 818 เมตร มีโค้ง 170 โค้ง จุดท่ีสงูท่ีสดุสงูถึง 29 เมตร จุดเร่ิมต้นของราง
สง่น า้นี ้เร่ิมตัง้แตน่อกเมือง แล้วล าเลยีงสง่น า้เข้ามาในเมือง รางสง่น า้แห่งนีถื้อได้ว่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองเซอ
โกเบีย และเป็นไฮไลท์หลกัของเมือง น าทา่นเดินเลน่ในเขตเมืองเก่า ซึง่เต็มไปด้วยสนิค้านานาชนิดตลอดสองข้าง
ทาง 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (หมูหันสเปน) 
บ่าย 

 
 
 
 
 

จากนัน้น าทา่นเดินทางกลบัเข้าสูก่รุงมาดริด เพื่อน าท่านเข้าชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) ซึ่งตัง้อยู่บน
เนินเขาริมฝ่ังแม่น า้แมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่าอลงัการไม่แพ้พระราชวงัใดในทวีปยโุรป พระราชวงัหลวงแหง่นีถู้ก
สร้างในปี ค.ศ. 1738 ด้วยหินทัง้หลงัในสไตล์บาโรค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิตาเลียน 
ประกอบด้วยห้องตา่งๆกวา่ 2,830 ห้อง ซึง่นอกจากจะมีการตกแตง่อยา่งงดงามแล้ว ยงัเป็นคลงัเก็บภาพเขียนชิน้
ส าคญัท่ีวาดโดยศิลปินในยุคนัน้ รวมทัง้สิ่งของมีค่าต่างๆอาทิ พดัโบราณ , นาฬิกา, หนงัสือ, เคร่ืองใช้, อาวุธ 
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(หากไม่สามารถเข้าชมพระราชวังหลวงมาดริดได้ เนืองจากมีพระราชพิธีภายในหรือตั๋ วเต็ม ทางบริษัท
ขอน าท่านชม Royal Palace of Aranjuez เป็นการทดแทน) จากนัน้น าท่านชมอุทยานหลวงท่ีมีการเปลี่ยน
พันธ์ุไม้ทุกฤดูกาล ชมอนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปนท่ีตัง้อยู่เหนืออนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้ใน
สวนสาธารณะ 

17.30 น. น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินมาดริด เพื่อให้ทา่นมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือก
ซือ้สนิค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

22.05 น. ออกเดินทางกลบัสูด่ไูบ เท่ียวบินท่ี EK 144 
** คณะเดินทางวนัท่ี 30 ต.ค. 62 ออกเดินทาง เวลา 21.40 น.และไปถึงดไูบ เวลา 07.45 น.** 
 

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

07.15 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากร จากนัน้น าทา่นขึน้รถไฟ Monorail เข้าสู ่The Palm Project เป็นสดุยอดโครงการของ U.A.E. โดยการ
ถมทะเลให้เป็นเกาะเทียม สร้างเป็นรูปต้นปาล์ม จ านวน 3 เกาะ มีทัง้โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้นต์ ร้านค้า 
ภตัตาคาร รวมทัง้ส านกังานตา่ง ๆ นบัวา่เป็นสิ่งมหศัจรรย์อันดบัท่ี 8 ของโลก ให้ท่านต่ืนตาต่ืนใจกับความความ
ยิ่งใหญ่ของโรงแรม Atlantis อนัหรูหราอลงัการ น าทา่นแวะถ่ายรูปด้านนอกกับโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสดุ
หรูระดบั 7 ดาว รูปทรงคล้ายเรือใบที่งดงามและหรูหราที่สดุแหง่หนึง่ของโลก ตัง้อยูริ่มอ่าวอาหรับ เป็นท่ีพกัอาศยั
ของเศรษฐีท่ีมีช่ือเสียงชาวตะวนัออกกลาง ถือเป็นสถานท่ีท่ีทุกคนใฝ่ฝันจะมีโอกาสเข้าไปสมัผสัสกัครัง้ ในชีวิต 
จากนัน้ชม Medinat Jumeirah Souk หรือเรียกว่า เวนิสแห่งดูไบ เป็นตลาดติดแอร์ ตัง้อยู่ในสว่นเดียวกับ
โรงแรมหรูระดบั 5 ดาว Mina Al Salam ของตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะพืน้เมืองแบบ
อาหรับคลาสสกิ ภายในมีสนิค้าระดบั Premium มากมาย อาทิ ของท่ีระลกึ พวงกญุแจ ขวดทราย พรมอิหร่าน หวั
น า้หอม โคมไฟ ของประดับตกแต่งบ้าน ขนมหวาน และถั่วรสช็อกโกแลต เป็นต้น   จากนัน้น าท่านผ่านชม
พระราชวังท่านชีค (Shiekh Palace) ต่ืนตาต่ืนใจกบัพระราชวงัสดุอลงัการของครอบครัว Shiekh Al Maktoum 
อันยิ่งใหญ่ ซึ่งมีความร่มร่ืน เต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดและบรรดาเหลา่นกยูง ผ่านชม New Palace ซึ่งเป็น
พระราชวงัแหง่ใหม่ของครอบครัว  Shiekh Al Maktoum ท่ีก่อสร้างยงัไม่แล้วเสร็จ น าท่านผ่านชมสุเหร่าจูไมร่า 
(Jumeirah Mosque) สเุหร่าคู่บ้านคู่เมืองของดูไบ สร้างด้วยหินอ่อนทัง้หลงั และได้ช่ือว่าเป็นสเุหร่าท่ีสวยงาม
มากท่ีสดุแหง่หนึง่ในนครดไูบ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย 

 
 

สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสูท่ี่พกั เพื่อเปลี่ยนเคร่ืองแต่งกายพร้อมตะลยุทะเลทราย ระหว่างทางแวะน าท่าน
ชมโรงงานเคร่ืองประดบัเพชรพลอย 
น าท่านเดินทางไปทัวร์ทะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) (อย่าลืมเสือ้แจ็คเกต แว่นตากันแดด 
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รองเท้าฟองน า้ ติดตัวไปด้วย) น าท่านขึน้รถ 4WD (รถขับเคล่ือน 4 ล้อ) ไปทวัร์ทะเลทราย ท่านจะได้
สนกุสนานและต่ืนเต้นไปกบัประสบการณ์อนัแปลกใหม่ น่ังรถตะลุยไปบนเนินทรายทัง้สูงและต ่าสลับกันไป 
(Sand Dune) 

ค ่า จากนัน้ให้ท่านได้รับประทานอาหารค ่า และ เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรับ ด่ืมด ่า
บรรยากาศสดุโรแมนติกของพระอาทิตย์ตกดินท่ีแสนสวยงาม และสมัผัสชีวิตแบบชาวพืน้เมือง (เบดูอิน) อาทิ 
การสวมชุดพืน้เมืองชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นท่ีระลกึ การเพ้นท์มือแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสบู มา
ราก ูกลิน่ผลไม้ (Shi Sha) ชมโชว์ระบ าหน้าท้อง (Belly Dance) ซึง่เป็นศิลปะการร่ายร าท่ีเน้นการเคลื่อนไหวของ
กล้ามเนือ้ท้องและสะโพก รวมถึงสนกุสนานกบัการขี่อูฐ 
หมายเหตุ ทา่นท่ีเมารถ กรุณาทานยาแก้เมาลว่งหน้าอยา่งน้อยคร่ึงชัว่โมง หรือควรแจ้งหวัหน้าทวัร์ให้ทราบก่อน
ไปทวัร์ทะเลทราย ทางทวัร์จะไม่รับผิดชอบ และไม่อนุญาตให้ผู้ ท่ีเป็นโรคหวัใจขัน้รุนแรงนัง่รถไป Dune Safari 
โดยเด็ดขาด *** ส าหรับท่านท่ีไม่ร่วมเดินทาง Dune Safari ท่านต้องรอคณะอยู่ท่ีโรงแรม โดยทางบริษัท ไม่
สามารถคืนคา่ทวัร์ให้ได้ รวมทัง้อาหารมือ้ค ่า *** 

ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรือเทียบเท่า 
 

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

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

คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีทา่จอดเรือ 8 ทา่ ให้ทา่นได้ชมและถ่ายรูป
กบัทศันียภาพสองฟากฝ่ังของแม่น า้ Creek ตามอธัยาศยั ให้ทา่นได้ถ่ายรูปในยา่น Bastakiya และน าทา่นน่ัง
เรือ Abra Ride สมัผสัมนต์เสน่ห์ทางวฒันธรรมผา่นวิถีชีวิตสองฝ่ังน า้ของแม่น า้ Creek จากนัน้เดินสูต่ลาด
เคร่ืองเทศ (Gold & Spicy Souk) และตลาดทอง (Gold Souk) เป็นตลาดทองท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก จ าหนา่ย
ผลติภณัฑ์ Jewelry ทกุประเภท เช่น มกุ อญัมณีตา่ง จากนัน้น าทา่นสูห้่างดูไบ (Dubai Mall) ห้างท่ีใหญ่ท่ีสดุใน
โลก และมีพิพิธภณัฑ์สตัว์น า้ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกอยูภ่ายใน ให้ทา่นได้ถ่ายรูปหน้าตู้ปลา ท่ีมีขนาดใหญ่กวา่คนสบิ
คนยืนเรียงกัน ให้เวลาทา่นอิสระเลอืกซือ้สนิค้าในห้าง ให้ทา่นได้เลอืกซือ้ของฝาก สนิค้าแบรนด์เนมช่ือดงั
มากมาย ไม่วา่จะเป็นเสือ้ผ้าสภุาพบุรุษและสภุาพสตรี กระเป๋าถือ เคร่ืองใช้ไฟฟา้ เคร่ืองกีฬา เป็นต้น 

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

ออกแบบโดยนายเอเดรียน สมิธ สถาปนิกจากชิคาโก ซึง่คณะจะได้มีโอกาสขึน้ลฟิท์ท่ีมีความเร็วท่ีสดุในโลกคือ 
18 เมตร ตอ่วินาที หรือ 65 กิโลเมตร ตอ่ชัว่โมง ไปถึงชัน้ 124 เพื่อชมวิวจากของนครดไูบได้ทัว่ทกุทิศท่ีสวยงาม 
โดยตกึนีอ้อกแบบตบแตง่ภายในโดย Giorgio Armani น าทา่นแวะถ่ายรูปกบัดูไบเฟรม  (Dubai frame) 
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สญัลกัษณ์ใหม่ของดไูบ ซึง่เป็นกรอบรูปฉาบทองค าความสงูขนาด 150 เมตร กว้าง 93 เมตรท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก  
ใช้เวลาในการก่อสร้างมาถึง 10 ปีเต็ม ด้วยจ านวนเงินประมาณ 43.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 
พนัล้านบาท   

 
18.00 น. เดินทางสู ่สนามบินดูไบ อิสระให้ท่านช้อปปิง้ใน Duty Free เพลิดเพลินกับสินค้าแบรนด์เนม และน า้หอมยี่ห้อ

ดงัมากมาย 
22.30 น. ออกเดินทางสูป่ระเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี EK 374 

** คณะเดินทางวนัท่ี 30 ต.ค 62 ออกเดินทาง เวลา 22.35 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 07.35 น.** 
 

วันที่ 10 กรุงเทพฯ 
08.00 น. ถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวสัดิภาพ   

 

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

เดก็อายุไม่เกิน 20 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่ 11-20 ก.ย. 62 57,900.- 57,900.- 57,900.- 40,900.- 9,900.- 

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 าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดแูลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
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3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศโปรตเุกส (ผู้ ย่ืนวีซ่าช าระเงินตรงกับศูนย์ย่ืนวีซ่าในวันย่ืนจ านวนเงินโดยประมาณ 

3,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (30 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (30 ยโูร) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 
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ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางต้องมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสือเดนิทาง ต้องเหลือวา่งส าหรับตดิวีซ่าไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคณุสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
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5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (โปรตุเกส) 
ใช้เวลาท าการอนุมัตวิีซ่านับจากวนัย่ืนประมาณ 30 วันท าการ 

ย่ืนวีซ่าแสดงตนที่ศนูย์ย่ืนวีซ่า TLS Contact 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการ 

และทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 
ในระหว่างย่ืนวีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มหนังสือเดินทางออกมาก่อนได้ 

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนังสือเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดนิทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่าง
น้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลบั  และหนังสือเดินทางจะต้องไม่
ช ารุด (หนงัสือเดนิทางเลม่เก่า กรุณาน ามาประกอบการย่ืนวีซ่าด้วย)  
***ในกรณีทีถื่อพาสปอร์ต สญัชาติไทย แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนกัเรียน นกัศึกษา
ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทนัที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ 
ข้อก าหนดของทางสถานทูตต้องการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได ้
ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถึงผูเ้ดินทางทีถื่อพาสปอร์ตต่างชาติดว้ย *** 
 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 นิว้ หรือ 3.5 x 4.5 ซม.จ านวน 4 ใบ (ใช้ในการย่ืนวีซ่าดไูบด้วย) 
 *** ใบหนา้สูง 2.5-3 ซม. ข้ึนอยู่กบัลกัษณะใบหนา้ของแต่ละบคุคล พืน้หลงัขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รวบ

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

 ตัวอย่างรูป 
 
 
 
 
 
 
 
3. หลักฐานการท างาน   

-  เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD) ท่ีมีช่ือของผู้ เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน 
อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และมีตรา
ประทบัจากร้านแปล) 
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- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ้จงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน โฉนดท่ีดิน 
สญัญาเช่าท่ี (ต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ และมีตราประทบัจากร้านแปล) เป็นต้น 

-  เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง , เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน (ขอเป็น
ภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนช่ือสถานทตูท่ีย่ืน) 

-  นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีก าลังศึกษาอยู่  (ขอเป็น
ภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนช่ือสถานทตูท่ีย่ืน) 

-  กรณีท่ีเกษียณอายจุากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญมาด้วย 
 

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

ทางธนาคาร (รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วนั แล้ว ค่อยขอ 
Statement เพ่ือให้อัพเดทไม่เกิน 15-20 วนั) และ ขอ Bank Certificate (หนังสือรับรองสถานะ
ทางการเงิน) ต้องสะกดช่ือ – สกลุ ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 

4.2   กรณีผู้เดนิทางไมไ่ด้ออกคา่ใช้จ่ายเอง ใช้ 
          - ส าเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 3 เดือนของผู้ ท่ีออกค่าใช้จ่ายให้ (เง่ือนไข

หลกัฐานการเงินเหมือนข้อ4.1) 
              - Bank Certificate ท่ีออกจากธนาคาร ระบุช่ือเจ้าของบญัชีท่ีออกค่าใช้จ่าย พร้อมระบุช่ือบุคคลท่ี

เจ้าของบญัชีออกคา่ใช้จ่ายให้ (ผู้เดนิทาง) ต้องสะกดช่ือ – สกลุ ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต  
 - ท าหนงัสือรับรองคา่ใช้จ่ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter) ระบช่ืุอเจ้าของบญัชี   
 (ผู้ ท่ีออกคา่ใช้จ่ายให้) ต้องสะกดช่ือ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลท่ีเจ้าของบญัชีออก

คา่ใช้จ่ายให้ (ผู้เดนิทาง) ต้องสะกดช่ือ – สกลุ ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต โดยจะต้องระบุความสมัพนัธ์
มาโดยชดัเจนวา่เก่ียวข้องกนัอย่างไร เป็นฉบบัภาษาองักฤษ  

 * Bank Statement จะต้องมีตราประทบัจากทางธนาคาร และสะกดช่ือ-นามสกุลให้ตรงกับพาสปอร์ต 
แสดงเลขท่ีบญัชีครบทกุตวั และจะต้องมีแสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หน้า * 

**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชีตดิลบ บญัชีกระแสรายวนั 
พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 
5. กรณีเดก็อายไุมถ่ึง 18 ปี ไมไ่ด้เดนิทางไปตา่งประเทศพร้อมบดิา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ า เภอต้นสังกัด (โดยมารดา
จะต้องคดัหนงัสือยินยอมระบใุห้บตุรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชน
หรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเดก็เดนิทางกบัมารดา จะต้องมีหนงัสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสงักัด (โดยบิดาจะต้องคดั
หนงัสือยินยอมระบใุห้บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตบดิามาด้วย 
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- หากเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะต้องคดัหนงัสือระบุยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบ
ส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบดิาและมารดา 

- กรณีเดก็ท่ีบดิา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่าย
ใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบตุรแตเ่พียงผู้เดียว 

- * กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาต้องเซ็นก ากบัในแบบฟอร์มสมคัรวีซ่า โดยลายเซ็นจะต้อง
ตรงตามพาสปอร์ต หรือ ใบยินยอม (ในกรณีไมไ่ด้เดนิทางด้วย) 

** กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี เอกสารท่ีเป็นภาษาไทย ท่ีต้องใช้ในการย่ืนขอวีซ่า จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
และเอกสารต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงตา่งประเทศของไทย (แปลประทบัตราจากกงศลุ) เท่านัน้ 

** กรณีอายตุัง้แต ่18 ปี ขึน้ไป เอกสารท่ีเป็นภาษาไทย ท่ีต้องใช้ในการย่ืนขอวีซ่า จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
และเอกสารต้องได้รับการรับรองจากร้านแปลท่ีมีตราประทบัเท่านัน้ 

** เอกสารภาษาไทย ท่ีต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ ทางผู้สมคัรจะต้องน าไปแปลด้วยตวัเอง ท่ีร้านแปล หรือท่ี
กรมการกงศลุ คา่ใช้จ่าย ประมาณ 200 – 500 บาท/ใบ 

 
6. เอกสารสว่นตวัอย่างละ 2 ชดุ (ใช้ในการย่ืนวีซ่าดไูบด้วย) 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- บตัรประชาชน 
- สตูบิตัร (กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบตัร(ถ้ามี) 
- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ (ถ้ามีการเปล่ียน) 

7. ท่านไมจ่ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถกูต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่านัน้  
 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา 
หากทางสถานทตูแจ้งขอเพิ่มเติม 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศโปรตเุกส 

    (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มลูนีใ้นการจองควินดั

หมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลงัจะตอ้งตรง

กบัขอ้มลูทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ัน้) 

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

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

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
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3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

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…์……………..… 

 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่* 

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

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

   E-MAIL (ตอ้งระบุ)*............................................................................................ 

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

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

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา*  
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 ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.........................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ยอ้นหลงัไมเ่กนิ 5 ปี แนบมา

ดว้ย เพราะจ าเป็นตอ้งใชใ้นการกรอกขอ้มลู** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้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 ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 
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ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 


