วันแรก
กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
(ไทย)
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T
สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
วันที่สอง
ดูไบ-ลิสบอน-หอคอยเบเล็ ง-มหาวิหารเจอโรนิ โม
(ยูเออี-ลิสบอน)
01.05 น. ออกเดิ น ทางสู ่ เมื อ งดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ เที่ยวบิ นที่ EK 385
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
05.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
07.15 น. เดินทางสู ก่ รุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 191
(บริ การอาหารและ เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
12.00 น. เดิ นทางถึ ง สนามบิ นกรุงลิ สบอน ประเทศโปรตุเกส ผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมื องเรี ยบร้อยแล้ว นาท่าน
ชม เคป ดา รอคค่า (Cabo da roca) อันเป็ นแหลมที่ตัง้ อยูป่ ลายสุ ดทางทิ ศตะวันตกของทวีป ยุโรป ถัดไปเป็ น
มหาสมุทรแอตแลนติก นาท่านเดินทางสู ่ เมืองซินทรา (Sintra) อีกหนึ่ งเมื องตากอากาศยอดนิ ยมของนักท่องเที่ยว
เป็ นที่ตงั้ ของพระราชวังที่สวยงามที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลก ความร่ มรื่ นของเขตอุทยาน
เป็ นที่พักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดของชาวเมื อง เป็ นอีกเมื องที่มี สถาปัตยกรรมที่คอ่ นข้างมี ความโดดเด่นของแคว้น
แกรนด์ลิสบอน ประเทศโปรตุเกส
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านสูท่ ่ ีพกั  ณ Sana Metropolitan Hotel หรื อระดับเดียวกัน
วันที่สาม เคป ดา รอคค่า-เมืองซินทรา-บาดาจอซ
(สเปน)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู ่ เมืองลิสบอน (Lisbon) เมื องหลวงของโปรตุเกส
ตัง้ อยู ่ริม ฝั่ง แม่น้ าเตจู ้ (Tejo) โดยผ่านเส้น ทางมอเตอร์ เวย์ส ายส าคัญ ที่ ท่า นจะได้เพลิ ดเพลิ น กับ ภาพชี วิ ต ชนบท
ชาวไร่ ชาวสวน และป่ าคอร์ค (Cock) ตลอดการเดิ นทางท่านจะได้ให้ภูมิประเทศที่แตกต่าง ทัง้ ริ มฝั่งมหาสมุทรและ
ฝั่ง แผ่น ดิ น ใหญ่ ลิ ส บอนเป็ นเมื อ งที่ มี ป ระวัติ ศ าสตร์ ยาวนานกว่า
800 ปี และเคยประสบกับเหตุการณ์แผ่นดิ นไหวในศตวรรษที่ 17
จึ งทาให้อ าคารเก่าแก่โบราณได้รับ ความเสี ยหายเป็ นจานวนมาก
ผู น้ าคนสาคัญ ของเมื องในสมัยนั้ น คื อ มาร์คิส เดอร์ ปองปาล
(Marquis de Pombal) ได้เริ่ มบู ร ณะและจัดวางผังเมื อ งลิ ส บอน
ใหม่ให้ทนั สมัย เกิ ดการสร้า งถนนและอาคารสมัยใหม่ก ลายเป็ น
เมื องลิ ส บอน ที่ ส วยงามมี เอกลั ก ษ ณ์ เป็ นของตน เองจน ถึ งปั จ จุ บั น น าท่ า น ถ่ า ยรู ป ห อ ค อย เบ เล็ ง
(Belem Tower) เดิมสร้างไว้กลางน้าเพื่ อเป็ นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรื อ เป็ นจุดเริ่ มต้นของการเดินเรื อออกไป
สารวจ และค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา และนักเดินเรื อชาวโปรตุเกส เป็ นอีกหนึ่ งสถาปัตยกรรมแบบมานู เอลไลน์
ที่สวยงาม จากนั้นนาท่านบันทึกภาพกับ อนุ สาวรี ยด์ ิ สคัฟเวอรี่ สร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1960 เพื่ อฉลองการครบ 500 ปี
แห่งการสิ้ นพระชนม์ของ เจ้าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์
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บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านถ่ายรู ปด้านหน้า มหาวิหารเจอโร นิ โม ที่สร้างขึ้นเพื่ อเป็ นเกียรติแก่
วาสโก ดากามา ซึ่งได้เดินเรื อสูป่ ระเทศอินเดียได้เป็ น ผลสาเร็ จในปี ค.ศ. 1498 ซึ่งมหาวิหารแห่งนี้ เป็ นผลงานอันเยี่ยม
ยอดของงานสถาปัตยกรรมแบบมานู เอลไลน์ (Manueline) ใช้เวลาก่อสร้างทัง้ สิ้ นถึง 70 ปี จึงแล้วเสร็ จสมบูรณ์ และ
ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก นาท่านเดิ นทางสู ่ เมื องบาดาจอซ เมื องพรมแดน
ตะวันตกสุดของประเทศสเปน
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านสูท่ ่ ีพกั  ณ AC Hotel Badajoz by Marriott หรื อระดับเดียวกัน
เซวิลญ่า-มหาวิหารแห่งเซวิลญ่า-หอคอยฆีรลั ดา-คอร์บา
(สเปน)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดิ นทางสู ่ เมื องเซวิ ลญ่ า (Seville) ซึ่ งตัง้ อยูใ่ นแคว้น
อันดาลูเซี ย เป็ นเมื องที่มีมรดกทางวัฒนธรรม เป็ นเมื องที่เต็ มไปด้วยความเขียวขจี สวนสาธารณะและสวนดอกไม้
งานเทศกาลที่จัดขึ้ นในเมื องเซบีญา่ ได้รับการกล่าวขานมากที่สุ ด เนื่ องจากเป็ นเมื องที่มี ชีวิตชีวามากที่สุดในแคว้น
อัลดาลูซีย เมื องนี้ เคยอยูภ่ ายใต้การปกครองของแขกมัวร์มานานกว่า 800 ปี จึ งได้รับอิ ทธิ พลศิ ลปะแบบแขกมัวร์
ค่อนข้างมาก นาท่านชม มหาวิ หารแห่งเซวิ ลญ่ า (seville cathedral) วิ หารแห่งเมื องเซบีญา มีขนาดใหญ่เป็ น
อันดับ 3 รองจากมหาวิ หารเซนต์ปีเตอร์ท่ ีกรุ งโรม และเซนต์ปอลที่ลอนดอน และใหญ่ท่ ีสุดในสเปนสร้างด้วยศิ ลปะ
แบบโกธิ ค ภายในตกแต่งได้อย่างงามวิ จิตร สร้างขึ้ นแทนที่ตัง้ ของสุ เหร่าเดิ ม โดยต้อ งการให้ย่ ิ งใหญ่แบบไม่มีใคร
เที ยบเทียมได้ ในห้อ งเก็ บทรัพ ย์ส มบัติลา้ ค่า มี ทงั้ ภาพเขี ยน,เครื่ องใช้ในพิ ธีข องศาสนาที่ ทามาจากทองคาและเงิ น
ล้วนแต่ป ระเมิ น ค่ามิ ได้ อี ก ทัง้ ยังเป็ นที่ เก็ บ ศพของโคลัม บัส อี ก ด้ว ย น าท่า นถ่า ยรู ป หอคอยฆี ร ลั ดา (giralda)
หอคอยฆี รัลดา ตึ ก ทรงรู ป สี่ เหลี่ยมผื น ผ้าสู ง 93 เมตร (ไม่แนะน าส าหรับ ท่านที่ สุ ข ภาพไม่เอื้ ออ านวย) ติ ดกันกับ
มหาวิ หารเป็ นลานส้มและน้าพุ เพื่ อใช้ในพิ ธีชาระร่างกายของอิ สลาม ด้านหน้าเป็ นลานกว้างมี ปราสาทอัลคาซาร์
สถาปัตยกรรมที่ยงั คงมีคราบเงาความบรรเจิ ด และความคิ ดสร้างสรรค์ของชาวมัวร์ ในอดีตเคยเป็ นพระราชวังของ
กษัตริ ยส์ เปนมาก่อน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางสู ่ เมืองคอร์โดบา (Cordoba) ครั้งหนึ่ งเคยถูกครอบครอง
โดยชาวโรมันและชาวมัวร์จากอาหรับ เมื องคอร์โดบาตัง้ อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ากัวดัลกีเบีย เป็ นเมื องศูนย์กลางของวัฒนธรรม
มุสลิมในประเทศสเปน องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมื องคอร์โดบาเป็ นเมื องมรดกโลกของประเทศสเปน เมื องนี้ เป็ น
เมื องในระบบกาหลิบที่มีความเจริ ญรุ ่งเรื องที่สุดของยุโรปในสมัยศตวรรษที่ 10 มีการสร้างมหาวิทยาลัยเน้นการเรี ยนรู ้
ด้านวรรณกรรม, วิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย์
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านสูท่ ่ ีพกั  ณ Macia Alfaros Hotel หรื อระดับเดียวกัน
มัสยิดเมซกีตา้ -โทเลโด-มหาวิหารโทเลโด-มาดริด-น้ าพุไซเบเลส-พลาซ่า มายอร์
(สเปน)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม น าท่า นชม
มัส ยิ ด เมซกี ต ้า ที่ มี ข นาดใหญ่ โ ตและออกแบบอย่า งวิ จิ ต ร
ด้ว ยการใช้เ สาหิ นจ านวนมากถึ ง 850 ต้น ต่อ ยอดเสาด้ว ย
โครงสร้า งคานโค้งแบบศิ ลปะโรมัน ผสมกับ ลวดลายแบบมัวริ ช
ประดับด้วยเครื่ องกระเบื้ องเคลื อบ อิฐ และหิ นฉลุลาย ทัว่ ทัง้ อาคาร

กลางวัน

คา่
วันที่หก
เช้า

กลางวัน

คา่

ด้านในสุ ดของมัสยิ ดจะสร้างมีหรับ อันเป็ น เครื่ องหมายแสดงทิศทางของเมื องเมกกะ ต่อมาเมื่ อชาวคริ สต์เข้ามายึ ด
ครองเมื องคอร์โดบา จึ งได้มี กา รสร้างโบสถ์ข้ ึ นบริ เวณกึ่ งกลางของมัส ยิ ด และสร้างหอระฆังสู ง 93 เมตร ขึ้ นใน
บริ เวณสวนส้มและลานน้าพุ
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดิ นทางสู ่ เมื องโทเลโด (Toledo) อดีตเมื องหลวงเก่าของสเปน
ตัง้ แต่ค ริ ส ต์ศตวรรษที่ 13 เป็ นเมื องแห่งศู นย์กลางประวัติศาสตร์และวัฒ นธรรมของสเปน ชื่ อเมื องหมายถึ งการ
ผสมผสานของ 3 วัฒนธรรม คื อ คริ สเตียน, อิ สลามและฮีบรู ตัวเมื องตัง้ อยูบ่ นหน้าผาสู งเบื้ องล่างล้อมรอบไปด้วย
แม่น้าตาโค (Tajo) ซึ่ งเหมาะแก่การป้องกันการรุ กรานจากข้าศึ ก นาท่านเที่ยวชมเมื อ ง ข้ามสะพานแบบโรมันดัง้ เดิ ม
(ปูเอนเต เด อัลกานตารา) บนเนิ นเขาท่านจะเห็ นกัสตีโย เด ซาน เซร์บานโด ป้ อมปราการ ขนาดใหญ่ท่ ีชาวโรมัน
สร้างขึ้ นเพื่ อปกปักษ์รักษาเมื อง นาท่านสู ่เขตเมื องเก่า ผ่าน ประตูเมื องปู เอร์ตาเดบิ ซากรา หนึ่ งในประตูเมื องที่มี
ความสาคัญ ที่สุ ด นาท่านชมการผสมผสานของสถาปัตยกรรมอารบิ ค , มูเดฆาร์โกธิ ค เรเนสซองส์ นาท่านถ่ายรู ป
ด้านหน้า มหาวิ หารโทเลโด (Toledo Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิ คที่ยิ่ งใหญ่ส วยงามแห่งหนึ่ งของโลก
ใช้เวลาสร้างยาวนาน แต่เดิ มชาวมุสลิ มใช้เป็ นสุ เหร่า ต่อมาได้กอ่ สร้างรู ปทรงแบบโกธิ คในปี 1226 และเพิ่ มศิ ลปะ
แบบมูเดฆาร์ บาร็ อค และนี โอคลาสสิ ค จนแล้วเสร็ จสมบู รณ์ในอีก 300 ปี ถดั มา ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงาม
วิ จิ ต รด้ว ยไม้แ กะสลัก และภาพสลัก หิ นอ่อ น มุ ม ด้า นในเป็ นอัล คาซาร์ ผลงานของสถาปนิ กระดับ สุ ด ยอด
ในสมัยศตวรรษที่ 16 จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรู ปบริ เวณจุ ดชมวิ วเพื่ อชมทิ วทัศน์ของเมื องโทเลโด ซึ่ งเป็ นทิ วทัศน์ท่ ี
จิตรกรชื่ อดังของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco) ได้เคยจาลองลงบนแผ่นภาพอย่างสวยงาม
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านสู ่ท่ ีพัก  ณ Holiday Inn Madrid Calle Alcala Hotel หรื อระดับ
เดียวกัน
เซโกเวีย-มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย-Las Rozas Village Outlet
(สเปน)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู เ่ มืองเซโกเวีย เป็ นเมื องหลักของจังหวัดเซโกเบีย
ในแคว้นคาสตีลและเลออนของประเทศสเปน ตัง้ อยูบ่ ริ เวณจุดบรรจบระหว่างแม่น้าเอเรสมา กับแม่น้ากลาโมเรสณ
เชิ งเขากวาดาร์รามา โดยขณะที่อยูภ่ ายใต้การปกครองของชาวโรมันและชาวมัวร์ เมื องนี้ จึ งมี ช่ ื อเรี ยกว่า เซโกเบีย
นาท่านถ่ายรู ปกับ มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย และสะพานส่งน้าโรมันที่มีช่ ื อเสียง นาชมเขตเมื องเก่าซึ่ งล้อมรอบ
ด้วยกาแพงที่สร้างขึ้นตัง้ แต่คริ สต์ศตวรรษที่ 8 และได้รับการบูรณะในระหว่างคริ สต์ศตวรรษที่ 15
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร น าท่า นเดิ น ทางสู ่
Las Rozas Village Outlet อิสระให้ทา่ นได้เดินเล่นเลื อกซื้ อสิ นค้า
มี ก ว่า ร้อ ยร้า นค้า 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 การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านชมการแสดงระบาฟลาเมงโก้ โชว์ช่ ื อดังซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์
ของประเทศสเปน นาท่านสูท่ ่ ีพกั  ณ Holiday Inn Madrid Calle Alcala Hotel หรื อระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด
เช้า

กลางวัน

21.10 น.
วันที่แปด
07.15 น.
09.35 น.
18.40 น.

มาดริด-พระราชวังหลวง-สนามฟุตบอลซานเตียโก้เบอร์นาบิล-น้าพุไซเบเลส-พลาซ่า มายอร์
(สเปน-ยูเออี)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านชมภายในพระราชวังหลวงแห่งสเปน แห่งกษั ตริ ยฮ์ วน
คาร์ลอส มีความสวยงามโอ่อา่ อลังการไม่แพ้พระราชวังอื่ นๆ ในทวีปยุโรป เนื่ องจากแนวความคิ ดเปรี ยบเทียบความ
ใหญ่โตของพระราชวังแวร์ซ ายส์ และความสวยงามของพระราชวังลูฟว์ ในฝรั่งเศส ตัง้ อยูบ่ นเนิ นเขาริ มฝั่งแม่น้ า
แมนซานาเรส สร้า งขึ้ น ในปี ค.ศ.1735 ใช้เวลาสร้า งถึ ง 25 ปี ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวอิ ต าเลี ย น โดยการ
ผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียนประกอบด้วยห้องต่างๆ มากมายถึง 2,830 ห้อง (แต่เปิ ดให้เข้าชม
เพียง12ห้อง) ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็ นที่เก็บภาพเขียนชิ้นสาคัญ ที่วาดโดยศิ ลปิ นในยุคนั้น
รวมทัง้ สิ่ งของมี ค า่ ต่า งๆ อาทิ พัดโบราณ, นาฬิ ก า, หนั งสื อ, เครื่ องใช้, อาวุ ธ ฯลฯ พร้อ มชมความสวยงามของ
อุทยานหลวง อุทยานไม้ดอกไม้ประดับที่มี การเปลี่ ยนพันธุ ์ไม้ทุกฤดูกาลทาให้มีค วามสวยงามทัง้ ปี นาท่านถ่ายรู ป
ด้านหน้าสนามฟุตบอลซานเตี ยโก้เบอร์นาบิ ล ของทีมราชันชุดขาวรี ลมาดริ ด ซึ่ งเป็ นสนามฟุตบอลที่มีช่ ื อเสี ยง
ระดับ โลก มี นั ก เตะที่ มี ช่ ื อเสี ยงเล่น อยู ม่ ากมาย อาทิ เช่น คริ ส เตี ยโน่ โรนัลโด้, ดาวิ ด บี ญ ่า , กาก้า ฯลฯ ให้ค ณะ
ได้เลื อกซื้ อเลื อกชมสิ นค้ามากมายอาทิเช่น ผ้าพันคอ, หมวก, เสื้ อฟุตบอล, ลูกฟุตบอล, แก้วน้า, มาสคอตของทีม ฯลฯ
ซึ่ งเป็ นสิ นค้าของแท้จากสโมสรรี ลแมดริ ดไว้เป็ นที่ระลึก
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท่านผ่านชมน้าพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ที่สร้างอุทิศให้แก่เทพธิ ดา
ไซเบลีน เป็ นสถานที่ท่ ีใช้ในการเฉลิ มฉลองในเทศกาลต่างๆของเมื อง ผ่านชมประตูชยั อาคาล่า (Puerta De Alcala)
ที่สร้างถวายพระเจ้าชาร์ลส์ท่ ี 3 นาท่านสู ่ พลาซ่ า มายอร์ (Plaza Mayor) ใกล้เขตปู เอต้าเดลซอล หรื อประตู
พระอาทิตย์ ซึ่ งเป็ นจตุรัสใจกลางเมื อง นับเป็ นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย์) และยังเป็ นศูนย์กลาง
รถไฟใต้ดิน และรถเมล์ทุก สาย นอกจากนี้ ยังเป็ นจุ ดตัดของถนนสายส าคัญ ของเมื อ งที่ หนาแน่ นด้วยร้านค้าและ
ห้างสรรพสิ นค้าใหญ่มากมาย นาท่านสู ่ถนนเซอร์ราโน่ แหล่งช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมอาทิ เช่น Louis Vuitton,
Prada, Gucci, Hermes, Loewe, Furla, Zara, Camper เป็ นต้น อิ ส ระท่านช้อ ปปิ้ งตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา
นาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดิ น ทางสู ่ เมื อ งดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ เที่ยวบิ นที่ EK 144
(บริ การอาหารและ เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
ดูไบ-กรุงเทพฯ
(ยูเออี-ไทย)
ถึง สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
เดินทางสู ่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372
(บริ การอาหารและ เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

******************************
อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง
สิงหาคม
2561

8-15 ส.ค. 61

ผูใ้ หญ่

เด็กอายุต่ากว่า
12 ปี (ไม่มีเตียง)

พักเดียว

53,900 51,900 10,000

อัตรานี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์
ค่าที่พกั (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
ค่าวีซา่ เชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี )
ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าบริ การหัวหน้าทัวร์ ไกด์ทอ้ งถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริ การท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม
คนขับรถท้องถิ่ น (2 ยูโร / วัน / คน)
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่ น (2 ยูโร / วัน / คน)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง
2.
ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คื นมัดจาทัง้ หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด

หมายเหตุ
1. บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ีผูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ท่ ีสูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็ บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมื อง
เป็ นต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นในทุกกรณี
4. เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
5. กรณี ท่ ีทา่ นต้องออกตัว๋ ภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น (ตัว๋ เครื่ องบิน,ตัว๋ รถทัวร์,ตัว๋ รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุก
ครั้งก่อนทาการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรื อเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
มิเช่นนั้นทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิ้ น

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น ยื่นสถานฑูตสเปน ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ
( ** ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตนเพื่อทาการสแกนลายนิ้ วมือ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่นดั หมาย** )
1. พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดื อน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ใน
กลุม่ เชงเก้นหรื อไม่ก็ตาม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่ อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวีซา่
2. รู ปถ่ายสี จานวน 2 ใบ ขนาด 1.5  2 นิ้ ว (ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้นและควรมีอายุ
ไม่เกิน 6 เดื อน)

3. สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี / ใบสูติบตั ร
(ในกรณี ที่เด็กอายุตา่ กว่า18ปี )
4. หนังสื อ รับ รองการท างานจากบริ ษั ทที่ ท่านท างานอยู ่ต อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น โดยระบุ ตาแหน่ ง , อัตรา
เงินเดื อนในปัจจุบนั , วันเดื อนปี ท่ ีเริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่ อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะ
กลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณี ท่ ีเป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองที่ คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อ
ใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดื อน (ฉบับภาษาอังกฤษ)
6. รายการเดิ น บัญ ชี ย ้อ นหลัง 6 เดื อ น(Statement) และ หนั ง สื อ รับ รองการเงิ น จากธนาคาร (Bank
Certificate) ใช้ยื่นคู่กนั ออกโดยธนาคาร 15 วันก่อนยื่ นวี ซ่า ควรเลื อกเล่มที่มีการเข้าออกของเงิ นสม่ าเสมอ
และมีจานวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่ อแสดงให้เห็ นว่ามีฐานะการเงิ นเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
และสามารถที่ จะใช้จ ่ายได้อ ย่า งไม่เดื อ ดร้อ น เมื่ อกลับ สู ่ภูมิ ล าเนา **สถานฑู ต ไม่ ร บั พิ จ ารณาบัญ ชี ก ระแส
รายวัน**
6.1 ผูเ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จา่ ยเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จา่ ยได้ ต้องเป็ น พ่อ แม่ พี่นอ้ ง ที่สามารถสื บ
ความสัมพันธ์ได้ หรื อ สามี ภรรยา เท่านั้น) เอกสารที่ ต้องใช้เพิ่ มเติ ม คื อ Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคาร
พร้อมกับ Statement ย้อนหลัง 6 เดื อนยื่ นคูก่ นั เท่านั้น ระบุช่ ื อเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จา่ ย) และระบุบชื่ อผู ้
เดินทาง ต้องสะกดชื่ อ– นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต เป็ นฉบับภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคาร 7 วันก่อน
ยื่ นวีซ่า และ ผูเ้ ดินทางจะต้องแสดงเอกสารสถานะการเงินขอตนเองด้วยเช่นกัน
7. กรณี ท่ ีเป็ นนักเรี ยน นั กศึ กษา จะต้อ งมี หนังสื อรับรองจากทางสถาบันการศึ กษาเป็ นภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง)
เท่านั้น
8. กรณี ท่ ีเด็ กอายุต่ ากว่า 20 ปี เดิ นทางไปกับบิ ดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยิ นยอม โดยที่บิ ดา,
มารดา และบุตรจะต้องไปยื่ นเรื่ องแสดงความจานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การ
อาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมื อชื่ อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
และต้องมาแสดงตัวพร้อมกันในวันยื่ นวีซ่า พร้อมเซ็นชื่ อในใบคาร้องขอวีซ่าต่อหน้าเจ้าหน้าที่ สถานฑูต
9. การบิ ดเบื อนข้อเท็ จจริ งประการใดก็ ตาม อาจจะถูกระงับมิ ให้เดิ นทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่ นคาร้องใหม่ก็ตอ้ ง
ชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมื อในการเชิญ
ท่านไปสัมภาษณ์ตามนั ดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้ บริ ษั ทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
10. กรณี ยกเลิกการเดิ นทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตเพื่ อให้อยูใ่ นดุลพิ นิจของ
สถานฑูตฯเรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษัท
11.เมื่ อท่านได้ชาระเงิ นมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ
ทางบริ ษัทฯจะขอถื อว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่ อนไขต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทัง้ หมด

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ขัน้ ตา่ ฉบับละ 500 บาท **

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิม่ เติม

(สาคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ ใช้เพือ่ นัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง
คาถามเป็ นภาษาไทย เพือ่ ให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคาถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานทีเ่ กิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปัจจุบนั ……………………………………………….……..
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีส่ ามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ทีอ่ ยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ทีอ่ ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................

..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ทีท่ างาน..........................................โทรสารที่ทางาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อื่น.....................................จานวน.................................
แหล่งที่มา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชื่อ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดทีเ่ กิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นทีเ่ คยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่ ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที.่ .........................................ถึงวันที.่ ...............................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพือ่ การขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผอู ้ ื่นออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................
ทีอ่ ยู่…………………………………………………………………………………..

หมายเหตุ : การอนุมตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกีย่ วข้องใดๆทั้งสิ้ น
ทั้งนี้ บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น

