คอร์โดบ้าร์ – มัสยิดเมสกิตา้ – มหาวิหารแห่งเซวีญ่า
ลิสบอน – เคป เดอรอก้า – บาดาจอซ – แมดดริด
มหาวิหารเมืองโทเลโด้ ... เมืองประวัติศาสตร์ – พระราชวังหลวง
*** ชิมอาหารพื้นเมือง...ข้าวผัดสเปน + ชมระบาฟลามิงโก้ ***
กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ าก่อนเดินทาง 1 เดือน เพราะวีซ่าทาการ 15 วัน

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – แมดดริด (สเปน)
22.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้ นที่ 4 ผู้โดยสารขาออก ประตูทางเข้ าที่
เคาน์ เตอร์ 9 สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ
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วันทีส่ องของการเดินทาง
แมดดริด – คอร์ โดบ้ าร์
00.55 น.
ออกเดินทางสู่ กรุ งแมดดริ ด ประเทศสเปน โดยเที่ยวบินที่ EK371/EK141
(แวะเปลีย่ นเครื่องทีเ่ มืองดูไบเวลา 05.35 – 07.40 น.)
14.05 น. เดินทางถึง
กรุงแมดดริ ด เมืองหลวงของประเทศสเปน มหานครอันทันสมัยลํ้ายุค ที่ซ่ ึ ง
กษัตริ ยฟ์ ิ ลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาไว้ที่นี่ และประกาศให้แมดดริ ด
ขึ้นเป็ นเมืองหลวงใหม่ของพระองค์ และได้ชื่อว่าเป็ นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งใน
โลก และสู งสุ ดแห่งหนึ่งในยุโรป
(เวลาทีป่ ระเทศสเปน ... ฤดูร้อน ช้ ากว่ าทีป่ ระเทศไทย 5 ชั่วโมง)
จากนั้น นําท่านเดินทางสู่
เมืองคอร์ โดบ้ าร์ เมืองในระบบกาหลิบที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื องที่สุดของ
ยุโรปในศตวรรษที่ 10 มีการสร้างมหาวิทยาลัย เน้นการเรี ยนรู้ดา้ นวรรณกรรมและ
วิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย์ เลาะเลียบผ่านผ่านเขตกําแพงเมืองเก่าที่ดา้ นหลังเป็ น
ชุมชนชาวยิว ปราสาท อัลคาซาร์ และสะพานแบบโรมัน ทอดตัวข้ามแม่น้ าํ กวาดัลกีบีร์
19.30 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
นําท่านเดินทางสู่ ที่พกั โรงแรม AYRE CORDOBA หรือเทียบเท่า
วันทีส่ ามของการเดินทาง
คอร์ โดบ้ าร์ – เซวีญ่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นําท่านชม
ภายนอก สุ เหร่ าเมซกีต้า สุ เหร่ าที่มีขนาดใหญ่ของบรรดา
กาหลิบแห่งอูมยั ยาด หากจะเปรี ยบเทียบความใหญ่โต คงจะไม่
สร้างความประหลาดใจ แต่ ณ ที่แห่งนี้คือบทสรุ ปของ
การปลูกฝังคริ สต์ศาสนา ลงบนอาณาเขตอันยิง่ ใหญ่ของ
มุสลิมเดิม ซึ่ งท่านจะได้เห็นศิลปะการสร้างโบสถ์ของ
ชาวคริ สต์อนั ยิง่ ใหญ่ และศิลปะหลายแบบถูกบรรจงเติม
แต่งให้สมบูรณ์ จึงเป็ นสถาปัตยกรรมที่เปรี ยบเป็ นความ
หฤหรรษ์อย่างลึกซึ้ งแห่งงานศิลปะ และความเจริ ญรุ่ งเรื องทางศาสนา แต่ในขณะเดียวกัน

ศิลปะแบบมุสลิมซึ่ งก็คือมีห์รับซึ่ งถือเป็ นสุ ดยอดสถาปั ตยกรรมชิ้นเอกบนกระเบื้องเซรามิค
ของศิลปิ นชาวมัวร์แท้ ๆ ได้รับการอนุรักษ์เก็บรักษาให้ทรงคุณค่าความงามจนแทบจะหา
ชมไม่ได้อีกแล้วบนโลกใบนี้
จากนั้น
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเซวีญ่า เมืองศูนย์กลางทางการเงิน วัฒนธรรม และศิลปะของภาคใต้
ของสเปน และยังเป็ นเมืองหลวงของแคว้นปกครองตนเองอันดาลูเซี ยอีกด้วย เป็ นเมืองใหญ่
อันดับ 4 ของสเปน และเคยเป็ นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โปเมื่อปี ค.ศ. 1992 รวมทั้งเป็ นเมือง
หลวงของแคว้นอันดาลูเซียด้วย ซึ่ งทั้งมวลนี้ลว้ นทําให้เซบีญาป็ นเมืองมีเสน่ห์ที่สุดในสาม
เมืองใหญ่ตอนใต้
เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเป็ นเมืองอกแตกที่ต้ งั อยูร่ ิ มสองฝั่งแม่น้ าํ
GUADALQUIVIR มีท่าเรื อที่มีความยาว 113 กิโลเมตรจากส่ วนของทะเลเข้ามา
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นําท่านชม
ภายนอก มหาวิหารแห่ งเมืองเซวีญ่า ที่มีความสําคัญมากแห่งหนึ่งของสเปน เป็ น
มหาวิหารทีม่ ีขนาดใหญ่เป็ นอันดับที่ 3 ของโลก ถัดจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในกรุ งโรม
และมหาวิหารเซนต์ปอล แห่งกรุ งลอนดอน มหาวิหารแห่งนี้ เป็ นอาคารสถาปั ตยกรรม ที่
สร้างด้วยศิลปะสไตล์โกธิ ค ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ ค .ศ. 1402-1506 ว่ากันว่าเป็ น
จุดประสงค์ ของคณะบาทหลวงในปี 1401 ที่จะสร้างโบสถ์ให้ดี อย่างไม่มีใครเทียบเทียมได้
ภายในวิหาร มีสมบัติที่ประเมินค่ามิได้หลายอย่าง จากนั้น นําท่านชม หอคอยกิรัลดา ซึ่ง
เป็ นตึกทรงผอมรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าสู ง 93 เมตร ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเซวีญ่า
จากนั้น
นําท่านชม พลาซ่ าเอสปัญญ่า แห่งเซวีญ่าที่สวยงามยิง่ ใหญ่อลังการด้วยตึกรู ปโค้ง ครึ่ ง
วงกลม ได้ ชื่อว่ าเป็ นจัตุรัสทีส่ วยทีส่ ุ ดแห่ งหนึ่งในยุโรป เคยใช้เป็ นสถานที่จดั งาน เอ็กซ์ โปปี
1929 ของกลุ่มประเทศทีพ่ ูดภาษาสเปน และนําท่านผ่านชม หอคอยทองคา TORREDEL
ORO (GOLDEN TOWER) ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี
20.30 น.
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พร้อม ชมระบาฟลามิงโก้
อันลือชื่อ ด้ วยจังหวะกระทืบเท้ามัน ๆ ในสไตล์ ของสเปน ศิลปะที่มี
รู ปแบบซับซ้อนทั้งเพลงดนตรี และการเต้นรําซึ่งเป็ นศิลปะประจําชาติ
และสร้างชื่อของชาวสเปน
จากนั้น
นําท่านเดินทางสู่ ที่พกั โรงแรม VERTICE หรือเทียบเท่า
วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง
เซวีญ่า – ลิสบอน (โปรตุเกส)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นําท่านเดินทางสู่
กรุงลิสบอน เมืองหลวงเก่าแก่มีประวัติยาวนานกว่า 800 ปี ของประเทศ
โปรตุเกส เมืองที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ตั้งอยูใ่ นทวีปยุโรป
ตอนใต้บนคาบสมุทรไอบีเรี ย มีแม่น้ าํ เตโย ( TEJO) ที่ไหลผ่านใจกลางเมืองลิสบอน เป็ น
แม่น้ าํ ที่กว้างใหญ่ไพศาลราวกับทะเล
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นําท่านชม กรุงลิสบอน นครเก่าแก่นครหนึ่งในทวีปยุโรป ทั้งยังเป็ นเมืองท่าที่สาํ คัญ และ
เป็ นศูนย์กลาง ทางการเมือง การค้า อุตสาหกรรม พร้อมทั้งยังเป็ นอุทยาน นครที่เขียวชอุ่ม
ร่ มรื่ น ชมทัศนียภาพของแม่น้ าํ เตโย ( TEJO) ที่ไหลผ่านใจกลางเมืองลิสบอน เป็ นแม่น้ าํ ที่
กว้างใหญ่ไพศาลราวกับทะเล และยิง่ กว่านั้นโปรตุเกสถูกโอบล้อมด้วยชายหาดยาวกว่า 170
กม. ของผืนมหาสมุทรแอตแลนติก ชมบริ เวณเมืองเก่าลิสบอน “โอลด์ซิต้ ี” และจัตุรัสการค้า
สร้างขึ้นในสมัยมาร์ ควิส เดอ ปอมแปล เป็ นนายกรัฐมนตรี

จากนั้น นําท่านชม
สะพานแขวนทีย่ าวทีส่ ุ ดในยุโรป ซึ่ งสะพานนี้มีชื่อว่า PONTE 25 APRIL (ซึ่ง
เมื่อวันที่ 25 APRIL ปี 1974 ได้เกิดการปฏิวตั ิเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ ระบอบ
ประชาธิปไตย) จากนั้น นําท่านชม หอคอยบีเล็ม (BELEM TOWER) โบราณสถานที่สร้าง
ขึ้นในศตวรรษที่ 16 สร้างตามแบบสถาปั ตยกรรมเก่า สมัยที่นครลิสบอนอยูภ่ ายใต้การยึด
ครองของชนชาติมวั ร์ เดิมสร้างไว้กลางนํ้า เพื่อใช้เป็ นป้ อมปราการและประภาคาร รวมทั้ง
เป็ นคุกอีกด้วย อดีตเคยเป็ นป้ อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรื อเข้าออก และเป็ นจุดเริ่ มต้นของ
การเดินเรื อออกไปสํารวจ และค้นพบโลกของวาสโก ดากามา และนักเดินเรื อชาวโปรตุเกส
เป็ นอีกตัวอย่างหนึ่งของสถาปั ตยกรรมมานูเอลไลน์ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง
จากนั้น นําท่านผ่านชม
วิหารเจโรนิโมส วิหารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 16 โดยกษัตริ ย ์ แมนนู
เอลที่ 1 องค์สาํ คัญที่สุดที่สร้างชื่อเสี ยงให้โปรตุเกส ผูซ้ ่ ึ งประสบความสําเร็ จจากการส่ งนัก
เดินเรื อล่องมหาสมุทร เพื่อค้นพบแผ่นดินใหม่ในโลก และมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์
โดยเฉพาะเป็ นที่ฝังศพของวาสโกดากามา ( VASCO DA GAMA) ที่ สร้างขึ้นเพื่อเป็ น
เกียรติแก่วาสโกดากามา นักเดินเรื อชื่อดัง ที่ได้เดินทางสู่ อินเดียเป็ นผลสําเร็ จ ในปี ค.ศ. 1498
จัดเป็ นผลงานอันเยีย่ มยอดของงานสถาปั ตยกรรมที่เรี ยกกันว่า มานูเอลไลน์
(MANUELINE) ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้ น 70 ปี จึงเสร็ จสมบูรณ์ และได้รับการรับรองจาก
องค์ การยูเนสโก้ ว่าเป็ นมรดกโลก วิหารแห่งนี้มีความสวยงามด้วยศิลปะ แบบโกธิ ค ซึ่ งจะมี
ความแปลกกว่าที่อื่น คือ มีความผสมผสานแบบมานูเอลรึ ซึม
19.30 น.
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
นําท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม TRYP ORIENTE หรือเทียบเท่า
วันทีห่ ้ าของการเดินทาง
ลิสบอน – เคปเดอรอก้า – บาดาจอซ (สเปน)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น

นําท่านเดินทางเลาะเลียบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ผ่านเมืองเล็ก ๆ น่ารักแถบชาน
เมืองลิสบอน เพื่อเดินทางสู่ เค้ ป เดอรอก้า ซึ่งเป็ น จุดตะวันตกสุ ดของทวีปยุโรป เป็ นที่ที่ มี
แผ่นดินเป็ นที่สุดท้าย ก่อนเป็ นมหาสมุทรแอตแลนติค
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นําท่านเดินทางสู่
เมืองบาดาจอซ เมืองชายแดนทางตะวันตกของสเปน
19.00 น.
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
นําท่านเดินทางสู่ ที่พกั โรงแรม CENTER หรือเทียบเท่า
วันทีห่ กของการเดินทาง
บาดาจอซ – โทเลโด้ – แมดดริด
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด้ เมืองประวัติศาสตร์ ซึ่ งมีความหมายว่า ”เมืองป้ อมน้อย” ใน
อดีตเป็ นเมืองหลวงเก่าของสเปน และเคยถูกชาวโรมันเข้ายึดครองเมืองเมื่อ 2,200 ปี มาแล้ว
ปั จจุบนั อารยธรรมของชนต่างชาติครั้งก่อน ยังคงฝังแน่นคละกันอยูใ่ นชีวติ ประจําวันของ
ชาวเมือง ลักษณะผังเมืองโทเลโด้ เป็ นเอกลักษณ์ที่น่าชื่นชมที่สุดของการจัดสร้างเมือง
โบราณอันสมบูรณ์แบบ ตัวเมืองรายล้อมด้วยเนินเขามากมาย ประดุจ กําแพงธรรมชาติดว้ ย
หุบผา 3 แห่งโดยมีแม่น้ าํ ทาโคเป็ นเส้นทางคมนาคม นอกจากนี้ เมืองโทเลโด้เป็ นใจกลาง
ของประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ปัจจุบนั ได้รับรองจาก
ยูเนสโก้ ประกาศให้ เมืองโทเล
โด้ เป็ นเมืองมรดกโลก

12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (*** ชิมข้ าวผัดสเปน ***)
บ่าย นําท่านชม
นครโทเลโด้ ซึ่ งเป็ นนครที่คงความงดงามและความเป็ นมาในฐานะเมืองเก่าอัน
เปรี ยบเป็ นอนุสรณ์แห่ง
ประวัติศาสตร์ น้ นั ยังคงได้รับการยอมรับและบันทึกเอาไว้โดย
องค์ การสหประชาชาติว่าเป็ น “เมืองมรดกโลก” จากนั้น นําท่านชมภายนอก มหาวิหารแห่ ง
โทเลโด้ มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในสเปน เริ่ มสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1227 อันเป็ นสมัยที่ศิลปะ
แบบโกธิ ค กําลังแพร่ หลายอยูใ่ นยุโรป และเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ. 1493 ถือเป็ นมหา
วิหารสไตส์โกธิ คที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง และเป็ นศูนย์กลางแห่งศาสนาคริ สต์ในประเทศ
สเปนอีกด้วย นําท่านเดินลัดเลาะตามตึกรามบ้านช่องเก่าแก่สมัยโรมัน ท่านจะประทับใจกับ
ความงดงามและความเก่าแก่ของโทเลโด้ ซึ่ งเหมือนกับพิพิธภัณฑ์ท้ งั เมือง นําชม
โรงงานผลิตเครื่ องถมของสเปนดามาสกิโน่ ที่สวยงามด้วยการนําทองและเงินมาตีเป็ นเส้น
และตอกลงบนโลหะสี ดาํ เป็ นงานฝี มือที่มีชื่อเสี ยงของโทเลโด้มาช้านาน

จากนั้น นําท่านเดินทางกลับกรุ งแมดดริ ด จากนั้น นําท่านชมย่านเมืองเก่า
พลาซ่ าร์ มายอร์ (PLAZA
MAYOR) เป็ นจตุรัสใหญ่ใจกลางเมืองเก่าอดีตใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็ นที่
ประกอบพิธีราชาภิเษก และงานฉลองพิธีสาํ คัญ ๆ เป็ นที่ประลองฝี มือของบรรดาอัศวิน
และเคยเป็ นแหล่งสู ้รบอย่างดุเดือด ระหว่างทหารของนโปเลียนกับชาวสเปน ปั จจุบนั ยังคง
มีบรรยากาศ และความงามสมัยศตวรรษที่ 17
จากนั้น นําท่านสู่ จุดศูนย์กลางของเมือง คือ
ปัวร์ ต้า เดล โซล หรื อจุดกึ่งกลางเมืองกิโลเมตรที่ศูนย์
หรื อประตูพระอาทิตย์ ซึ่ งเชื่อกันว่า หากตั้งจิตอธิ ษฐานในระหว่างที่เหยียบบนจุดกลางเมือง
นี้ จะสมปราถนาในสิ่ งที่หวังไว้ทุกอย่าง
19.30 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
นําท่านเดินทางสู่ ที่พกั โรงแรม CONFORTEL ALCALA NORTE หรือเทียบเท่า
วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง
แมดดริด – ช้ อปปิ้ ง OUTLET กรุ งเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําคณะท่านผ่านชม นา้ พุทจี่ ัตุรัสซีเบเลส ชมรู ปแกะสลักหิ นอ่อนเทพธิ ดาซี
เบเลส นัง่ บนรถ ซึ่ งเทียมด้วยสิ งห์โต 2 ตัว ซึ่ งแกะสลักด้วยหิ นอ่อนเช่นกัน
จากนั้น นําท่านชมสัญลักษณ์ที่สาํ คัญของกรุ งแมดริ ด คือ รูปปั้น ดอน กิโฆเต
วีรบุรุษนักฝันผูย้ งิ่ ใหญ่ ผูจ้ ุดประกายไฟแห่งความหวังใหม่ ในชีวติ ที่ดีกว่า
ให้แก่มวลมนุษยชาติภายใต้ขอ้ กล่าวหาว่า เป็ นนักอุดมคติลม ๆ แล้ง ๆ จาก
วรรณกรรมสเปนชื่อดัง “Don Quixote de la Moncha”
นําท่านชม
ภายนอกของ พระราชวังหลวง ( PALACIO REAL) ตั้งอยูบ่ นเนินเขาบริ เวณริ ม
ฝั่งแม่น้ าํ แมนซานาเรส
ที่มีความงดงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังอื่นในทวีปยุโรป
เนื่องจากแนวความคิดเปรี ยบเทียบความใหญ่โตของพระราชวังแวร์ ซายส์ และความ
สวยงามของพระราชวังลูฟว์ในฝรั่งเศส พระราชวังหลวงแห่งนี้จึงถูกสร้างด้วยหิ นทั้งหลัง
ในปี ค.ศ. 1738 ในสไตล์บาร็ อค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศส และ อิ
ตาเลียน ชมความยิง่ ใหญ่ภายในวังซึ่ งประกอบด้วยห้องต่าง ๆ มากมายถึง
2,830 ห้อง
ภายในตกแต่ งอย่างวิจิตรตระการตา ด้วยภาพเขียนสี บนเพดาน โคมไฟแก้วเจียรไน เสาหิ น
อ่อน และประดับประดาทัว่ วังด้วยงานศิลปะมากมาย ซึ่ งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่าง
งดงามแล้ว ยังเป็ นที่เก็บภาพเขียนชิ้นสําคัญ ที่วาดโดยศิลปิ นในยุคนั้น รวมทั้งสิ่ งของมีค่า
ต่างๆ อาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสื อ, เครื่ องใช้, อาวุธ ฯลฯ แล้วชมอุทยานหลวงที่มีการ
เปลี่ยนพันธุ์ไม้ทุกฤดูกาลดอกไม้งดงามตลอดปี
นําท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆที่ LA ROCA VILLAGE OUTLET
ได้เวลานําท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน
22.05 น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK144 / EK 418
(แวะเปลีย่ นเครื่องทีเ่ มืองดูไบเวลา 00.45 – 03.00 น.)
วันทีแ่ ปดของการเดินทาง
กรุ งเทพฯ

18.10 น.

เดินทางถึงกรุ งเทพฯ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 2 ผูโ้ ดยสารขาเข้า โดยสวัสดิภาพ….

*********************************************************
หมายเหตุ กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือ
ความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ

อัตราค่ าใช้ จ่าย
กาหนดเดินทาง

3-10 พ.ย // 10-17 พ.ย
17-24 พ.ย
24 พ.ย – 1 ธ.ค

ผูใ้ หญ่

เด็กต่ากว่า 12
กับ 1 ผู้ใหญ่

49,999.-

เด็กต่ากว่า 12
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่ มีเตียงเสริม

พักเดี่ยว
เพิ่ม

8,500

** ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ ราคาของภาษีนา้ มัน
และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่ าวีซ่า **
อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศ
เนื่องจากอยู่ในภูมปิ ระเทศทีม่ อี ากาศหนาวเย็น ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับ
เทศกาลงานแฟร์ หรือการประชุมต่าง หรืออื่นๆ อันมีผลทาให้ตอ้ งมีการเปลีย่ นย้ายเมืองโดยทางบริษทั ฯ จะ
คานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ)
5. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
6. ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์
7. ค่าวีซ่าสเปน
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ (ค่า
รักษาพยาบาลสําหรับคนไข้ใน จากอุบตั ิเหตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่ งศพหรื ออัฐกลับประเทศ
(เท่านั้น)
อัตรานีไ้ ม่ รวม

1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสื อเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางของไทย
2. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณี ที่ตอ้ งการใบกํากับภาษี
3. ค่าใช้จา่ ยส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่ องดื่ม
สั่งพิเศษ, ค่าบริ การพิเศษต่างๆ
4. ทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 20 ยูโร
5. ทิปคนขับรถท่านละ 12 ยูโร

กรุณาจองก่อนล่วงหน้ า พร้ อมชาระเงินค่ามัดจา ท่ านละ 30,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะขอรับลูกค้ ารายต่ อไป ...
ชาระส่วนที่เหลือ 15 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง มิฉะนัน้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ ามัดจาทัง้ หมด













เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระงวดแรก 30,000 บาท
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าจ่ายท่านละ 2,000.-บาท
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ ท้ งั หมด
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน ไม่คืนเงินมัดจําไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ ท้ งั หมด
บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ ขายทัวร์ แก่ ลูกค้ าทีเ่ ดินทางแล้ วมีความประพฤติไม่ น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่
รังเกียจของคนส่ วนใหญ่ เช่ น ไม่ รักษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุ ราบนรถ ก่ อเสี ยงดังราคาญรบกา
วนผู้อนื่ เอาแต่ ใจตนเอง ชั กชวนผู้อนื่ ให้ ก่อนความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุ ขของผู้เดินทางสวน
ใหญ่)
บริษัทไม่ ขายทัวร์ แก่ท่านทีม่ ีครรภ์ เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย)
บริษัทไม่ ขายทัวร์ แก่ ท่านทีม่ ีเด็กทารกอายุต่ากว่ า 2 ขวบ (กรุ ณาแจ้ งทางบริษัทฯ ก่ อนจองทัวร์ เพือ่ หา
ข้ อสรุ ปร่ วมกัน) ต้ องขออภัยท่ าน เพราะหากเด็กงอแง จะไปรวบกวนผู้ร่วมเดินทางอืน่
บริษัทไม่ ขายทัวร์ แก่ท่าน ทีต่ ้ องใช้ รถเข็น (กรุ ณาแจ้ งบริษัทฯ ก่ อนจองทัวร์ เพือ่ หาข้ อสรุ ป) ต้ องขออภัย
เพือ่ ความสะดวกและรวดเร็วในหมู่คณะเป็ นส่ วนใหญ่
หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณี ที่ไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่าง
น้อย 30 ท่าน ( ผูใ้ หญ่ ) และ/หรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30

ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ีทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่น
ให้ถา้ ต้องการ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย
จนไม่อาจ แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ทรัพย์สินสู ญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ
หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานฑูต
เพื่อให้อยูใ่ น ดุลพินิจของสถานฑูต เรื่ องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูก
บันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระ
ผ่านตัวแทนของ บริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบ
และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
 การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ น
การถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหาก
ต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไป
สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯจะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความ
สะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถาน ทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษทั ฯใคร่ ขอ
รบกวนท่านจัดส่ งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวให้แก่ทางสถานทูตด้วย
 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้วทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูต
เพื่อให้อยูใ่ นดุลพินิจของทางสถานทูตเรื่ องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก
บันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ ตัวแทนอานวยความสะดวกในขั้นตอนการยืน่ วีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมตั ิวซี ่า
จะอยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตฯ เท่านั้น ซึ่ งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริ ษทั ฯ จึง
ต้องขออภัยมา ณ ที่น้ ี
หมายเหตุข้อสาคัญ
1. บริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ทําให้ไม่สามารถกิน-เที่ยว
และพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ ที่ระบุ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น เพราะถือเป็ นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริ ษทั ฯ
ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้ นจากทางสายการบิน

3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรื อยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าบริ การได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการ
ท่องเที่ยวในกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับท่าน
4. หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรื อ
ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรื อ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทําให้ท่านไม่สามารถ
เดินทางต่อไปได้ ซึ่ งถือเป็ นเหตุซ่ ึ งอยูน่ อกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั
ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมด
5. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิก
เที่ยวบิน , การล่าช้าของสายการบิน , อุบตั ิเหตุ , ภัยธรรมชาติ , การจลาจล, การนัดหยุดงาน , และ
ทรัพย์สินส่ วนตัวสู ญหาย หรื อหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่ งเหตุการณ์ดงั กล่าวอยู่
นอกเหนืออํานาจการควบคุมของบริ ษทั ฯ
6. ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใด ๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ให้ ถือว่า
ท่านได้สละสิ ทธิ์ และไม่สามารถเรี ยกร้องขอเงินคืนค่าบริ การได้
7. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา และเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่ านผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหา
โรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย
และเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความ
เสี ยหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม,
วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู ้
มีอาํ นาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิ ทธิ พิเศษทางการทูต ) ซึ่ง
อยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่
ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผรู ้ ่ วม
เดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ /หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก
หรื อ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฎิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความ
คุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ จะไม่
คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็ น หรื อเพื่อความ
เหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีก้ ารขอสงวนสิ ทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและ
คานึงถึงผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของท่ านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ไม่ขายทัวร์ แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรื อมี
พฤติกรรมเป็ นที่รักเกียจของคนส่ วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุ ราบนรถ ก่อเสี ยง

รําคาญรบกวนผูอ้ ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรื อถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่ เกรงใจผูอ้ ื่นชักชวนผูผ้ นื่ ให้ก่อนความวุน่
วานในทัวร์ ฯลฯ (เพื่อความสุ ขของผูเ้ ดินทางเป็ นส่ วนใหญ่)
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ไม่ขายทัวร์ แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย
/ เว้นมีใบรับรองแพทย์)
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการขายหรื อไม่ขายทัวร์ แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่าํ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุ ณาแจ้ง
บริ ษทั ฯ ก่อนจองทัวร์ เพื่อหาข้อสรุ ป ร่ วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู ้
เดินทางท่านอื่น
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการขาย หรื อไม่ขายแก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ ก่อนซื้ อทัวร์ เพื่อ
หาข้อสรุ ปร่ วมกัน)
- ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ม สี น้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธ์ที่จะไม่
รับผิดชอบ หากท่านถูก ปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสื อ
เดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
- ท่านที่จะออกตัว๋ ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยัน
ว่าทัวร์ น้ นั ๆ ยืนยัน การเดินทาง หากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์ น้ นั ยกเลิก
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่ มงาน 08.00 น. ต้อง
จบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสี ยเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่าน
จองทัวร์และชําระมัดจําแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ แจ้วแล้วข้างต้น
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริ ษทั เป็ นผูน้ าํ พาการเดินทางในครั้งนี้ ”
เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์
 หนังสื อเดินทาง
- ต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือน (สําหรับท่านที่มีหนังสื อเดินทางเล่มเก่า กรุ ณานํามาประกอบการยืน่ วี
ซ่าด้วย เพื่อความรวดเร็ วในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
- หนังสื อเดินทาง ต้ องมีหน้ าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้ อย 2 หน้ า
 รู ปถ่ าย
- รู ปถ่ายปั จจุบนั หน้าตรง 2 x 1.5 นิ้ว จํานวน 3 ใบ (ใช้ รูปสี พนื้ หลังขาว ถ่ ายมาตรฐานไม่ เกิน 6 เดือน
ซึ่งขยายจากฟิ ล์ มเท่ านั้นรู ปโพลาลอยด์ /สติ๊กเกอร์ ใช้ ไม่ ได้ ) และกรุ ณาเขียนชื่อ -นามสกุลตัวบรรจง
ไว้ดา้ นหลังรู ป
 หลักฐานการเงิน (เป็ นภาษาอังกฤษ)
หนังสื อรับรอง ฐานะทางการเงิน จากธนาคาร 1 ฉบับ และ ให้ธนาคารปริ๊ นท์สเตทเม้นท์อพั เดท
ปัจจุบนั ย้อนหลังไปหกเดือน

 หลักฐานการทางาน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบันเท่ านั้น)
- กรณีเป็ นพนักงาน
- หนังสื อรับรองการทํางานจากบริ ษทั ฯ ระบุตาํ แหน่,งเงินเดือน, วันเริ่ มทํางานและช่วงเวลาที่อนุมตั ิ
ให้ลาหยุด
- กรณีเป็ นเจ้ าของกิจการ
- สําเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสื อรับรองการจดทะเบียน บริ ษทั ,ห้างหุ น้ ส่ วน ที่มีชื่อของผู้
เดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุ น้ ส่ วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนาและประทับตราบริ ษทั ฯ (อายุ
สาเนาไม่ เกิน 3 เดือน)

- กรณีเป็ นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
- หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยนหรื อสถาบันที่กาํ ลังศึกษาอยู่ และสําเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้ง
เซ็นชื่อรับรองสําเนา
 สาเนาทะเบียนบ้ าน , สาเนาบัตรประชาชน , สาเนาใบสู ติบัตร , สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ,สาเนาใบเปลีย่ น
นามสกุล (ถ้ ามี) กรุ ณาเซ็นชื่อรับรองสําเนาเอกสารทุกฉบับ

- กรณีทเี่ ด็กอายุต่ากว่า 20 ปี
จะต้องไปทําหนังสื อยินยอมให้เดินทางไ ป
ต่างประเทศจากอําเภอหรื อเขตที่ท่านอยู่ โดยระบุชื่อผูท้ ี่เด็กเดินทางไปด้วย พร้อมแนบบัตรประชาชน
ของบิดา/มารดา
- เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่
ภายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั เช่น สําเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่ งแสดงว่าเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบเด็กเด็กอยูใ่ นความปกครองของผูอ้ ื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การ
ปกครองของผูน้ ้ นั เช่น หนังสื อรับรองบุตร บุญธรรม เป็ นต้น
- กรณีสมรสแล้ ว สําเนาทะเบียนสมรส , สําเนาใบหย่า หรื อ สําเนาใบมรณะบัตร (กรณี คู่สมรส
เสี ยชีวติ ) พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนา
- ไม่ ได้ เดินทางพร้ อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง
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