วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
(ไทย)
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9
แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
วันที่สอง
ดูไบ-กรุงมาดริด-พระราชวังหลวง-นํ้าพุไซเบเลส-พลาซ่า มายอร์
(ยูเออี-สเปน)
01.15 น. ออกเดิ นทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เที่ ยวบินที่ EK
385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
04.45 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
07.35 น. เดินทางสู่กรุงมาดริด ประเทศสเปน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 141
(บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
13.25 น. เดิ นทางถึ ง สนามบินกรุ งมาดริด ประเทศสเปน ผ่ านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้วนํ า
ท่านชมภายในพระราชวังหลวงแห่งสเปน แห่งกษัตริยฮ์ วน คาร์ลอส มีความสวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้
พระราชวังอื่นๆ ในทวีปยุโรป เนื่ องจากแนวความคิดเปรียบเทียบความใหญ่โตของพระราชวังแวร์ซายส์ และ
ความสวยงามของพระราชวังลูฟว์ ในฝรัง่ เศส ตั้งอยู่บนเนิ นเขาริมฝั ่งแม่น้ําแมนซานาเรส สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.
1735 ใช้เวลาสร้างถึ ง 25 ปี ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวอิตาเลียน โดยการผสมผสานระหว่างศิ ลปะแบบ
ฝรัง่ เศสและอิตาเลียนประกอบด้วยห้องต่างๆ มากมายถึง 2,830 ห้อง (แต่เปิ ดให้เข้าชมเพียง12ห้อง) ซึ่ง
นอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็ นที่เก็บภาพเขียนชิ้ นสําคัญ ที่วาดโดยศิลปิ นในยุคนั้น รวมทั้ง
สิ่งของมีค่าต่ างๆ อาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนั งสื อ, เครื่ องใช้, อาวุ ธ ฯลฯ พร้อมชมความสวยงามของ
อุทยานหลวง อุทยานไม้ดอกไม้ประดับที่มีการเปลี่ยนพันธุ ไ์ ม้ทุกฤดูกาลทําให้มีความสวยงามทั้งปี จากนั้น
นําถ่ายรูปกับ นํ้าพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ที่สร้างอุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน เป็ นสถานที่ที่ใช้ในการ
เฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆของเมือง ผ่านชมประตูชยั อาคาล่า (Puerta De Alcala) ที่สร้างถวายพระเจ้า
ชาร์ลส์ที่ 3 นํ าท่านสู่ พลาซ่ า มายอร์ (Plaza Mayor) ใกล้เขตปูเอต้าเดลซอล หรือประตูพระอาทิ ตย์ ซึ่ ง
เป็ นจตุรสั ใจกลางเมือง นับเป็ นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย์) และยังเป็ นศูนย์กลางรถไฟ
ใต้ดินและรถเมล์ทุกสาย นอกจากนี้ ยังเป็ นจุดตัดของถนนสายสําคัญของเมืองที่ หนาแน่ นด้วยร้านค้าและ
ห้างสรรพสินค้าใหญ่มากมาย
คํา่
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านสู่ที่พกั  ณ Axor Feria Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันที่สาม เมืองเซโกเวีย-มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย-Las
Rozas
Village
Outlet-ระบําฟลาเมงโก้
(สเปน)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่ เมืองเซโกเวีย เป็ นเมืองหลักของจังหวัด
เซโกเบีย ในแคว้นคาสตีลและเลออนของประเทศสเปน ตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบระหว่างแม่น้ําเอเรสมา กับ
แม่น้ํากลาโมเรสณ เชิงเขากวาดาร์รามา โดยขณะที่อยูภ่ ายใต้การปกครองของชาวโรมันและชาวมัวร์ เมืองนี้
จึงมีชื่อเรียกว่า เซโกเบีย
นําท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย และสะพานส่งนํ้าโรมันที่ มี

กลางวัน

คํา่
วันที่สี่
เช้า

กลางวัน

คํา่

ชื่อเสียง นําชมเขตเมืองเก่าซึ่งล้อมรอบด้วยกําแพงที่สร้างขึ้ นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 8 และได้รบั การบูรณะ
ในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 15
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินทางสู่
Las Rozas Village Outlet อิสระให้
ท่านได้เดินเล่นเลือกซื้ อสินค้ามีกว่าร้อยร้านค้า อาทิ เช่น Amani, Barbour, Coach, Diesel, Furla, Onisuka
Tiger,Polo Ralph lauren, Hugo Boss, Samsonite, Camper, Burbury, Superdry, Tag Heuer, Bvlgari,
Calvin Klein ฯลฯ
บริ การอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนํ าท่ านชมการแสดงระบําฟลาเมงโก้ โชว์ชื่อดังซึ่ งเป็ น
สัญลักษณ์ของประเทศสเปน นําท่านสู่ที่พกั  ณ Axor Feria Hotel หรือระดับเดียวกัน
เมืองโทเลโด-มหาวิหารโทเลโด-เมืองคอร์โดบา
(สเปน)
บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ นํ าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื องโทเลโด
(Toledo) อดีตเมืองหลวงเก่าของสเปนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 เป็ นเมืองแห่งศูนย์กลางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมของสเปน ชื่อเมืองหมายถึงการผสมผสานของ 3 วัฒนธรรม คือ คริสเตียน, อิสลามและฮีบรู
ตัวเมืองตั้งอยูบ่ นหน้าผาสูงเบื้ องล่างล้อมรอบไปด้วยแม่น้ําตาโค (Tajo) ซึ่งเหมาะแก่การป้ องกันการรุกราน
จากข้าศึ ก นําท่านเที่ยวชมเมือง ข้ามสะพานแบบโรมันดั้งเดิม(ปูเอนเต เด อัลกานตารา) บนเนิ นเขาท่าน
จะเห็นกัสตีโย เด ซาน เซร์บานโด ป้ อมปราการ ขนาดใหญ่ที่ชาวโรมันสร้างขึ้ นเพื่อปกปั กษ์รกั ษาเมือง นํ า
ท่านสู่เขตเมืองเก่า ผ่าน ประตูเมืองปูเอร์ตาเดบิซากรา หนึ่ งในประตูเมืองที่มีความสําคัญที่สุด นําท่านชม
การผสมผสานของสถาปั ตยกรรมอารบิค, มูเดฆาร์โกธิค เรเนสซองส์ นําท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหาร
โทเลโด (Toledo Cathedral) สถาปั ตยกรรมแบบโกธิ คที่ยิ่งใหญ่ สวยงามแห่งหนึ่ งของโลกใช้เวลาสร้าง
ยาวนาน แต่เดิ มชาวมุ สลิมใช้เป็ นสุ เหร่า ต่อมาได้ก่อสร้างรูปทรงแบบโกธิ คในปี 1226 และเพิ่มศิลปะ
แบบมูเดฆาร์ บาร็อค และนี โอคลาสสิค จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปี ถัดมา ภายในมีการตกแต่งอย่าง
งดงามวิจิตรด้วยไม้แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน มุมด้านในเป็ นอัลคาซาร์ ผลงานของสถาปนิ กระดับสุ ด
ยอด
ในสมัยศตวรรษที่ 16 จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรูปบริเวณจุดชมวิวเพื่อชมทิวทัศน์ของเมือง
โทเลโด ซึ่ งเป็ นทิ วทัศน์ ที่
จิตรกรชื่อดังของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco) ได้เคยจําลองลงบนแผ่ น
ภาพอย่างสวยงาม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นํ าท่ านเดินทางสู่ เมื องคอร์โดบา (Cordoba) ครั้งหนึ่ งเคยถู ก
ครอบครองโดยชาวโรมันและชาวมัวร์จากอาหรับ เมืองคอร์โดบาตั้งอยู่ริมฝั ่งแม่น้ํ ากัวดัลกีเบีย เป็ นเมือง
ศูนย์กลางของวัฒนธรรมมุสลิมในประเทศสเปน องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองคอร์โดบาเป็ นเมือง
มรดกโลกของประเทศสเปน เมืองนี้ เป็ นเมืองในระบบกาหลิบที่ มีความเจริญรุ่งเรืองที่ สุดของยุ โรปในสมัย
ศตวรรษที่ 10 มีการสร้างมหาวิทยาลัยเน้นการเรียนรูด้ า้ นวรรณกรรม, วิทยาศาสตร์ ปรัชญาและ
การแพทย์
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านสู่ที่พกั  ณ Ayre Cordoba Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่หา้
เช้า

กลางวัน

คํา่
วันที่หก
เช้า

มัสยิดเมซกีตา้ -เมืองเซวิลญ่า-มหาวิหารแห่งเซวิลญ่า-หอคอยฆีรลั ดา
(สเปน)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านชม มัสยิดเมซกีตา้ ที่มีขนาดใหญ่โตและออกแบบ
อย่างวิจิตรด้วยการใช้เสาหินจํานวนมากถึง 850 ต้น ต่อยอด
เสาด้วยโครงสร้างคานโค้งแบบศิ ลปะโรมัน ผสมกับลวดลาย
แบบมัวริช ประดับด้วยเครื่องกระเบื้ องเคลือบ อิฐ และหินฉลุ
ลาย ทัว่ ทั้งอาคาร ด้านในสุดของมัสยิดจะสร้างมีหรับ อันเป็ น
เครื่ อ งหมายแสดงทิ ศ ทางของเมื อ งเมกกะ ต่ อ มาเมื่ อ ชาว
คริ สต์เข้ามายึดครองเมืองคอร์โดบา จึงได้มีกา รสร้างโบสถ์
ขึ้ นบริเวณกึ่งกลางของมัสยิด และสร้างหอระฆังสูง 93 เมตร
ขึ้ นในบริเวณสวนส้มและลานนํ้าพุ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นํ าท่านเดินทางสู่ เมื องเซวิลญ่า (Seville) ซึ่ งตั้งอยู่ในแคว้นอัน
ดาลูเซี ย เป็ นเมืองที่ มีมรดกทางวัฒนธรรม เป็ นเมืองที่ เต็ มไปด้วยความเขียวขจี สวนสาธารณะและสวน
ดอกไม้งานเทศกาลที่จดั ขึ้ นในเมืองเซบีญ่าได้รบั การกล่าวขานมากที่สุด เนื่ องจากเป็ นเมืองที่มีชีวิตชีวามาก
ที่สุดในแคว้นอัลดาลูซีย เมืองนี้ เคยอยูภ่ ายใต้การปกครองของแขกมัวร์มานานกว่า 800 ปี จึงได้รบั อิทธิพล
ศิลปะแบบแขกมัวร์ค่อนข้างมาก นําท่านชม มหาวิหารแห่งเซวิลญ่า (seville cathedral) วิหารแห่งเมืองเซ
บีญา มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 3 รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุ งโรม และเซนต์ปอลที่ ลอนดอน และ
ใหญ่ที่สุดในสเปนสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแต่งได้อย่างงามวิจิตร สร้างขึ้ นแทนที่ต้ังของสุเหร่า
เดิ ม โดยต้องการให้ยิ่ งใหญ่ แ บบไม่มีใครเที ย บเที ย มได้ ในห้องเก็ บทรัพ ย์สมบัติล้ําค่า มีท้ังภาพเขีย น,
เครื่องใช้ในพิ ธีของศาสนาที่ ทํามาจากทองคําและเงิ นล้วนแต่ป ระเมินค่ามิได้ อี กทั้งยังเป็ นที่ เก็ บศพของ
โคลัมบัสอีกด้วย นําท่านถ่ายรูป หอคอยฆีรลั ดา (giralda)หอคอยฆีรลั ดา ตึกทรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง 93
เมตร (ไม่แนะนํ าสําหรับท่านที่ สุขภาพไม่เอื้ ออํานวย) ติดกันกับมหาวิหารเป็ นลานส้มและนํ้าพุ เพื่อใช้ใน
พิธีชาํ ระร่างกายของอิสลาม ด้านหน้าเป็ นลานกว้างมีปราสาทอัลคาซาร์ สถาปั ตยกรรมที่ ยงั คงมีคราบเงา
ความบรรเจิด และความคิดสร้างสรรค์ของชาวมัวร์ ในอดีตเคยเป็ นพระราชวังของกษัตริยส์ เปนมาก่อน
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านสู่ที่พกั  ณ Alcora sevilla Hotel หรือระดับเดียวกัน
เซวิลญ่า-เมืองลิสบอน-มหาวิหารเจอโร นิโม
(สเปน-โปรตุเกส)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่ เมื องลิสบอน (Lisbon) เมืองหลวงของ
โปรตุ เกสตั้งอยู่ริมฝั ่งแม่น้ํ าเตจู ้ (Tejo) โดยผ่ านเส้นทางมอเตอร์เวย์สายสําคัญที่ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับ
ภาพชีวิตชนบท
ชาวไร่ ชาวสวน และป่ าคอร์ค (Cock) ตลอดการเดินทางท่านจะได้ให้ภูมิประเทศที่
แตกต่าง ทั้งริมฝั ่งมหาสมุทรและ ฝั ่งแผ่นดินใหญ่ ลิสบอนเป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 800
ปี และเคยประสบกับเหตุ การณ์แผ่ นดิ นไหวในศตวรรษที่ 17 จึ งทําให้อาคารเก่าแก่โบราณได้รับความ
เสียหายเป็ นจํานวนมาก ผูน้ ํ าคนสําคัญของเมืองในสมัยนั้ น คือ มาร์คิส เดอร์ ปองปาล (Marquis de
Pombal) ได้เริ่ มบูรณะและจัดวางผังเมืองลิ สบอนใหม่ให้ทันสมัย เกิ ดการสร้างถนนและอาคารสมัยใหม่

กลางวัน

คํา่
วันที่เจ็ด
เช้า

กลางวัน

21.15 น.
วันที่แปด
08.05 น.
11.45 น.
21.25 น.

กลายเป็ นเมืองลิสบอนที่สวยงามมีเอกลักษณ์เป็ นของตนเองจนถึงปั จจุบนั
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเจอโร นิโม ที่สร้างขึ้ นเพื่อเป็ นเกียรติ
แก่ วาสโก ดากามา ซึ่งได้เดินเรือสู่ประเทศอินเดียได้เป็ นผลสําเร็จในปี ค.ศ. 1498 ซึ่งมหาวิหารแห่งนี้ เป็ น
ผลงานอันเยี่ยมยอดของงานสถาปั ตยกรรมแบบมานู เอลไลน์ (Manueline) ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้ นถึง 70 ปี
จึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ และได้รบั การรับรองจากองค์การยูเนสโกขึ้ นทะเบียนเป็ นมรดกโลก
บริการอาหารคํา่ ณ นําท่านสู่ที่พกั  ณ VIP Executive Art’s Hotel หรือระดับเดียวกัน
เมืองซินทรา-เคป ดา รอคค่า-เมืองลิสบอน-หอคอยเบเล็ง-สนามบิน
(โปรตุเกส-ยูเอ
อี)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่ เมืองซินทรา (Sintra) อีกหนึ่ งเมืองตาก
อากาศยอดนิ ยมของนั กท่องเที่ยว เป็ นที่ต้งั ของพระราชวังที่สวยงามที่ได้รบั การรับรองจากองค์การยูเนสโก้
ให้เป็ นมรดกโลก ความร่มรื่นของเขตอุทยานเป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจในวันหยุดของชาวเมือง เป็ นอีกเมืองที่มี
สถาปั ตยกรรมที่ ค่อนข้างมีความโดดเด่นของแคว้นแกรนด์ลิสบอน ประเทศโปรตุ เกส นําท่านชม เคป ดา
รอคค่ า (Cabo da roca) อัน เป็ นแหลมที่ ต้ั ง อยู่ ป ลายสุ ด ทางทิ ศ ตะวัน ตกของทวี ป ยุ โ รป ถั ด ไปเป็ น
มหาสมุทรแอตแลนติก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นํ าท่านถ่ายรูปหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดิ มสร้างไว้กลาง
นํ้าเพื่อเป็ นป้ อมรักษาการณ์ดูแลการเดิ นเรือ เป็ นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือออกไปสํารวจ และค้นพบโลก
ของ วาสโก ดากามา และนั กเดิ นเรือชาวโปรตุเกส เป็ นอีกหนึ่ งสถาปั ตยกรรมแบบมานู เอลไลน์ที่สวยงาม
จากนั้นนําท่านบันทึ กภาพกับ อนุ สาวรียด์ ิสคัฟเวอรี่ สร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี
แห่งการสิ้ นพระชนม์ของ เจ้าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดิ นทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เที่ ยวบินที่ EK
194 (บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
ดูไบ-กรุงเทพฯ
(ยูเออี-ไทย)
ถึง สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
เดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 370
(บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

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

ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม
ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

เมษายน
พฤษภาคม

8-15 เมษายน 2562
23-30 เมษายน 2562
28 พฤษภาคม – 4
มิถุนายน 2562

ราคา

เด็ก
อายุตาํ ่ กว่า 6 ปี

พักเดี่ยว

59,900 57,900 10,000
50,900 48,900 10,000
50,900 48,900 10,000

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่าง ๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทําการซื้ อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั

อัตรานี้ รวม

ค่าตัว๋ เครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)

ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณี
ที่ ไม่สามารถเข้าพักที่ เมืองนั้ นๆได้ เช่น ติ ดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุ ม เหตุ สุดวิสยั ต่างๆ
ฯลฯ)

ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี)

ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ

ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นําเที่ ยวและมัคคุ เทศก์ทอ้ งถิ่ นคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
(ไม่รวมค่าทิป)

อัตรานี้ ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ

ค่านํ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่องดื่ มในห้องพัก พนั กงานยก
กระเป๋าในโรงแรม

ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร / คน)

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น (2 ยูโร x 3 วัน = 6 ยูโร / คน)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน
3 วัน)
2.
ชําระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาํ ระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4.
หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง
ให้ท่านติ ดต่ อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุ กครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้ นไป คืนมัดจําทั้งหมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้ องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
6.
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้ นจริง
7.
กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทําการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้ นจริง เช่น ค่า
วีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจําตัว๋ เครื่องบินหรือค่าตัว๋ เครื่องบิน เป็ นต้น
หมายเหตุ
1.
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงิน
โดยหัก
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นตามจริง

2.

3.
4.
5.

6.

1.
2.
3.
4.
5.

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิ ดชอบ
ใดๆ
ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสี ยหรือได้รบั บาดเจ็บที่ นอกเหนื อความรับผิ ดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ
ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่ านตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษัท
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
สําหรับที่นัง่ LONG LEG หรือที่นัง่ บริเวณทางออกฉุ กเฉิน จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบิน
กําหนด เช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลือผู อ้ ่ืนได้อย่าง
รวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอํานาจในการให้ที่นัง่ LONG LEG ขึ้ นอยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอน
เวลาที่เช็คอินเท่านั้น
โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3
ท่าน (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้ นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละ
โรงแรม
เอกสารเบื้ องต้นในการขอยืน่ วีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยืน่ 15 วันทําการ ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกน
ลายนิ้ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นดั หมาย (เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความ
ต่างกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งเพื่อความถูกต้องในการเตรียม
ตัวเพื่อยืน่ วีซ่า)
พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตาํ ่ กว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะ
เคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวีซ่า
รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ วจํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั้นและควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ ท่านทํางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตําแหน่ ง, อัตรา
เงิ น เดื อ นในปั จ จุ บัน , วัน เดื อ นปี ที่ เ ริ่ ม ทํา งานกับ บริ ษั ท นี้ และช่ ว งเวลาที่ ข อลางาน เพื่ อ เดิ น ทางไป
ยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
กรณี ที่ เ ป็ นเจ้า ของกิ จ การ ขอใบทะเบี ย นการค้า และหนั ง สื อ รับ รองที่ คัด ไว้ไ ม่ เ กิ น 3 เดื อ น พร้อ ม
วัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน

6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

รายการเดินบัญย้อนหลัง 6 เดือน(Statement) และ BANKGARUNTEE มีอายุ 15 วัน นับจากหนังสืออก
จากธนาคาร พร้อมสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจําหรือออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั )
ควรเลือกเล่มที่ มีการเข้าออกของเงินสมํา่ เสมอ และมีจํานวนไม่ตํา่ กว่า 6 หลัก เพื่ อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะ
การเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อ
กลับสู่ภูมิลาํ เนา **สถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
ในกรณีเป็ น Sponser ให้กนั ในครอบครัวหรือญาติกนั
วัน

- ผูท้ ี่รบั รองค่าใช่จา่ ยให้ ต้องใช้ BANKGARUNTEE รับรองผูร้ ่วมเดินทาง หรือ ผูท้ ี่ให้ออกค่าใช้จ่ายให้
- ผูท้ ี่ให้รบั รองค่าใช้จา่ ยให้ ต้องขอรายการเดินบัญย้อนหลัง 6 เดือน(Statement) และ BANKGARUNTEE มีอายุ 15

กรณีที่บริษัทของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทั้งหมด นอกเหนื อจากเอกสาร
ข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่อแสดงความรับผิ ดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการ
กลับมาทํางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ ในจดหมายด้วย
กรณี ที่เป็ นนั กเรี ยน นั กศึ กษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ (ตัว
จริง) เท่านั้น
กรณีที่เด็กอายุตาํ ่ กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดย
ที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ ง
ได้ ณ ที่วา่ การอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจาก
ทางราชการอย่างถูกต้อง
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปี เกิด,ญาติพี่นอ้ ง,สถานที่เกิด และจํานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร
และถึ งแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคํา
ร้องใหม่ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอ
ความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่
ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่ มเติ มทางบริษัทใคร่ขอ
รบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณี ยกเลิ กการเดิ นทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่ อให้อยู่ใน
ดุลพินิจของสถานฑูตฯเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่ องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนาม
ของบริษัท
เพิ่ ม เติ ม ในกรณี ที่ มี ก ารรั บ รองค่ า ใช้จ่ า ยในการเดิ น ทางให้ผู ้อื่ น โดยไม่ ใ ช่ ต นเอง จะต้อ งขอ
BANKGARUNTEE ที่ ออกเป็ นสปอร์น เซอร์ ให้กั บ ผู ้ที่ ถู ก รั บ รองค่ า ใช้จ่ า ยให้ พร้อ มกั บ Statement
ย้อนหลัง 6 เดือนยืน่ คู่กนั พร้อมกับผูท้ ี่ถูกรับรองค่าใช้จา่ ยก็ตอ้ งแสดงสถานะการเงินของตัวเองเช่นกัน
.การยื่นวีซ่านั้น ผูเ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดําเนิ นการ

ขัน้ ตอนการยื่นวีซ่าได้
** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดําเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิ่มเติม

(สําคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ ใช้เพื่อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง
คําถามเป็ นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคําถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานที่เกิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปั จจุบนั ……………………………………………….……..
ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่สามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอาํ นาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................

สถานที่ทาํ งานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ที่อยูท่ ี่ทาํ งานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตําแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ที่ทาํ งาน..........................................โทรสารทีท่ าํ งาน.........................................................................
รายได้ตอ่ เดือน......................................บาท รายได้อื่น.....................................จํานวน.................................
แหล่งที่มา........................................................................................................................................................
สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชื่อ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดที่เกิดของคูส่ มรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้งั แต่วนั ที่..........................................ถึงวันที่................................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................
ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผอู ้ ื่นออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................
ทีอ่ ยู…่ ………………………………………………………………………………..

*******************************************************************************
หมายเหตุ : การอนุ มตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ
ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ ดินทางเท่านั้น

