โปรตุเกสสเปน 8 วัน 5 คืน
ลิสบอน ซินทรา เซวิลญ่า คอร์โดบา โทเลโด
สะพานส่งนําเซอโกเวีย พระราชวังมาดริด ช้อปปิ ง Las Rozas Outlet

พิเศษ!!! ชมโชว์ระบําฟลาเมงโก้ ชิมหมูหัน Suckling
Pig (Michelin recommended)

วันแรก
กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
(ไทย)
22.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน+ 4 ประตู 9 แถว T
สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
วันที5สอง
ดูไบ-ลิ สบอน-เคป ดา รอคค่า-เมืองซินทรา
(ยูเออี -โปรตุเกส)
01.35 น.
ออกเดินทางสู ่เมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เทียวบินทีEK385(
บริ การอาหารและเครื องดืมบนเครื องบิน)
04.45 น.
ถึงสนามบินเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลียนเครื อง
07.25 น.
เดินทางสู ก่ รุงลิ สบอน ประเทศโปรตุเกส โดยสายการบินเอมิเรตส์เทียวบินที EK191
( บริ การอาหารและ เครื องดืมบนเครื องบิน)

12.35 น.
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เดินทางถึงสนามบิ นกรุงลิ สบอน ประเทศโปรตุเกส ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องเรี ยบร้อยแล้ว นําท่าน
ชม เคป ดา รอคค่ า (Cabo da roca) อันเป็ นแหลมทีตัง/ อยู ป่ ลายสุ ดทางทิศตะวันตกของทวีป ยุ โรป ถัดไปเป็ น
มหาสมุ ทรแอตแลนติก จากนั/นเดินทางสู เ่ มื องซิ นทรา (Sintra) อีกหนึ งเมืองตากอากาศยอดนิ ยมของนักท่องเทียว
เป็ นทีตัง/ ของพระราชวังทีสวยงามทีได้รับการรับรองจากองค์การยู เนสโก้ให้เป็ นมรดกโลก ความร่มรื นของเขตอุ ทยาน
เป็ นทีพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุ ดของชาวเมือง เป็ นอีกเมืองทีมีสถาปั ตยกรรมทีค่อนข้างมีความโดดเด่นของแคว้นแก
รนด์ลิสบอน ประเทศโปรตุเกส
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านสู ท่ พัี ก ณ NH Lisboa Campo Grande หรื อระดับเดียวกัน
ลิ สบอน-หอคอยเบเล็ ง-มหาวิหารเจอรานิ โม-เมืองเซวิ ลญ่า(โปรตุเกส-สเปน)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมหลังจากนั/นนําท่านเดินทางสู ม่ หาวิ หารเจอโร นิ โม ทีสร้างขึ/นเพือ
เป็ นเกียรติแก่ วาสโก ดากามา ซึงได้เดินเรื อสู ป่ ระเทศอินเดียได้เป็ นผลสําเร็จในปี ค.ศ. 1498 ซึงมหาวิหารแห่งนี/เป็ น
ผลงานอันเยียมยอดของงานสถาปั ตยกรรมแบบมานู เอลไลน์ (Manueline) ใช้เวลาก่อสร้างทัง/ สิ/ นถึง 70 ปี จึงแล้ว
เสร็ จสมบู รณ์ และได้รับการรับรองจากองค์การยู เนสโกขึ/นทะเบียนเป็ นมรดกโลกนํ าท่านถ่ายรู ปหอคอยเบเล็ ง
(Belem Tower) เดิมสร้างไว้กลางนํ/าเพือเป็ นป้อมรักษาการณ์
ดูแลการเดินเรื อ เป็ นจุ ดเริ มต้นของการเดินเรื อออกไปสํารวจ และ
ค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา และนักเดินเรื อชาวโปรตุ เกส เป็ น
อีกหนึ งสถาปั ตยกรรมแบบมานู เอลไลน์ทสวยงาม
ี
จากนั/นนําท่าน
บันทึกภาพกับ อนุ สาวรียด์ ิสคัฟเวอรี สร้างขึ/นในปี ค.ศ. 1960 เพือ
ฉลองการครบ 500 ปี แห่งการสิ/ นพระชนม์ข อง เจ้าชายเฮนรี
เดอะเนวิเกเตอร์
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนําท่านเดินทางสู ่นําท่านเดินทางสู ่ เมื องเซวิ ลญ่ า (Seville) ซึ งตัง/ อยู ใ่ น
แคว้นอันดาลู เซีย เป็ นเมื องทีมีมรดกทางวัฒนธรรม เป็ นเมื องทีเต็มไปด้วยความเขียวขจี สวนสาธารณะและสวน
ดอกไม้งานเทศกาลทีจัดขึ/นในเมื องเซบีญา่ ได้รับการกล่าวขานมากทีสุ ด เนื องจากเป็ นเมื องทีมีชวี ิตชีวามากทีสุ ดใน
แคว้นอัลดาลูซยี เมืองนี/เคยอยูภ่ ายใต้การปกครองของแขกมัวร์มานานกว่า 800 ปี จึงได้รับอิทธิพลศิลปะแบบแขกมัวร์
ค่อนข้างมาก
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านสู ท่ พัี ก ณ IlunionAlcoraSevillaหรื อระดับเดียวกัน
มหาวิหารแห่งเซวิลญ่า-หอคอยฆี รลั ดา-คอร์โดบา-มัสยิ ดเมซกี ตา้
(สเปน)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรมจากนั/ น นํ า ท่า นชมมหาวิ ห ารแห่ ง เซวิ ล ญ่ า (seville
cathedral) วิหารแห่งเมืองเซบีญา มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ3 รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ทกรุ
ี งโรม และเซนต์ปอลที
ลอนดอน และใหญ่ทสุี ดในสเปนสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิ ค ภายในตกแต่งได้อย่างงามวิ จิตร สร้างขึ/นแทนทีตัง/ ของ
สุ เหร่าเดิม โดยต้องการให้ยิงใหญ่แบบไม่มใี ครเทียบเทียมได้ ในห้องเก็บทรัพย์สมบัติลาํ/ ค่า มีทงั/ ภาพเขียน,เครื องใช้ใน
พิธีของศาสนาทีทํามาจากทองคําและเงินล้วนแต่ประเมินค่ามิได้ อีกทัง/ ยังเป็ นทีเก็บศพของโคลัมบัสอีกด้วย นําท่าน
ถ่ายรู ปหอคอยฆี รลั ดา (giralda)หอคอยฆีรัลดา ตึกทรงรู ปสีเหลียมผืนผ้าสู ง 93 เมตร (ไม่แนะนําสําหรับท่านที
สุ ขภาพไม่เอื/ออํานวย) ติดกันกับมหาวิหารเป็ นลานส้มและนํ/าพุ เพือใช้ในพิธีชาํ ระร่างกายของอิสลาม ด้านหน้าเป็ น
ลานกว้างมีปราสาทอัลคาซาร์ สถาปั ตยกรรมทียังคงมีคราบเงาความบรรเจิด และความคิดสร้างสรรค์ของชาวมัวร์ ใน
อดีตเคยเป็ นพระราชวังของกษัตริ ยส์ เปนมาก่อน
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บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนําท่านเดินทางสู เ่ มื องคอร์โดบา (Cordoba) ครั/งหนึ งเคยถู กครอบครอง
โดยชาวโรมันและชาวมัวร์จากอาหรับ เมืองคอร์โดบาตัง/ อยู ร่ ิ มฝังแม่นํ/ากัวดัลกีเบีย เป็ นเมืองศู นย์กลางของวัฒนธรรม
มุ สลิมในประเทศสเปน องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองคอร์โดบาเป็ นเมืองมรดกโลกของประเทศสเปน เมืองนี/เป็ น
เมืองในระบบกาหลิบทีมีความเจริ ญรุ ่งเรื องทีสุ ดของยุโรปในสมัยศตวรรษที 10 มีการสร้างมหาวิทยาลัยเน้นการเรียนรู ้
ด้านวรรณกรรม, วิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย์นําท่านเข้าชมมัสยิ ดเมซกี ตา้ ทีมีขนาดใหญ่โตและออกแบบ
อย่างวิจิตรด้วยการใช้เสาหิ นจํานวนมากถึง 850 ต้น ต่อยอดเสาด้วยโครงสร้างคานโค้งแบบศิลปะโรมัน ผสมกับ
ลวดลายแบบมัวริ ช ประดับด้วยเครื องกระเบื/องเคลือบ อิฐ และหินฉลุลาย ทัวทัง/ อาคาร ด้านในสุ ดของมัสยิดจะสร้างมี
หรับ อันเป็ นเครื องหมายแสดงทิศทางของเมืองเมกกะ ต่อมาเมือชาวคริ สต์เข้ามายึดครองเมืองคอร์โดบา จึงได้มกี าร
สร้างโบสถ์ข/ ึนบริ เวณกึงกลางของมัสยิด และสร้างหอระฆังสู ง 93 เมตร ขึ/นในบริ เวณสวนส้มและลานนํ/าพุ
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านสู ท่ พัี ก ณ Ayre CordobaHotelหรื อระดับเดียวกัน
คอร์โดบา-เมืองโทเลโด-มหาวิหารโทเลโด-กรุงมาดริ ด
(สเปน)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู ่ เมื องโทเลโด (Toledo) อดีตเมืองหลวงเก่าของ
สเปนตัง/ แต่คริ สต์ศตวรรษที 13 เป็ นเมืองแห่งศู นย์กลางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสเปน ชือเมืองหมายถึงการ
ผสมผสานของ 3 วัฒนธรรม คือ คริ สเตียน, อิสลามและฮีบรู ตัวเมืองตัง/ อยู บ่ นหน้าผาสู งเบื/องล่างล้อมรอบไปด้วยแม่
นํ/าตาโค (Tajo) ซึงเหมาะแก่การป้องกันการรุ กรานจากข้าศึก นําท่านเทียวชมเมือง ข้ามสะพานแบบโรมันดัง/ เดิม (ปู
เอนเต เด อัลกานตารา) บนเนิ นเขาท่านจะเห็นกัสตีโย เด ซาน เซร์บานโด ป้อมปราการ ขนาดใหญ่ทชาวโรมั
ี
นสร้าง
ขึ/ น เพื อปกปั ก ษ์ รั ก ษาเมื อ ง นํ า ท่า นสู ่เ ขตเมื อ งเก่า ผ่า น ประตู เ มื อ งปู เ อร์ ต าเดบิ ซ ากรา หนึ งในประตู เ มื อ งทีมี
ความสําคัญทีสุ ด นําท่านชมการผสมผสานของสถาปั ตยกรรมอารบิค, มู เดฆาร์โกธิค เรเนสซองส์
บริ การอาหารกลางวั น ณ ภัต ตาคารจากนั/ น นํ า ท่ า นถ่ า ยรู ปด้า นหน้ า มหาวิ ห ารโทเลโด (Toledo
Cathedral) สถาปั ตยกรรมแบบโกธิ คทียิงใหญ่สวยงามแห่งหนึ งของโลกใช้เวลาสร้างยาวนาน แต่เดิมชาวมุ สลิมใช้
เป็ นสุ เหร่า ต่อมาได้กอ่ สร้างรู ปทรงแบบโกธิคในปี 1226 และเพิมศิลปะแบบมู เดฆาร์บาร็อคและนีโอคลาสสิ ค จนแล้ว
เสร็จสมบู รณ์ในอีก 300 ปี ถดั มา ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรด้วยไม้แกะสลักและภาพสลักหิ นอ่อน มุ มด้าน
ในเป็ นอัลคาซาร์ ผลงานของสถาปนิ กระดับสุ ดยอดในสมัยศตวรรษที 16 จากนั/นนําท่านแวะถ่ายรู ปบริ เวณจุ ดชมวิว
เพือชมทิวทัศน์ของเมืองโทเลโด ซึ งเป็ นทิวทัศน์ทจิี ตรกรชือดังของสเปน เอลเกรโก (Ei Greco) ได้เคยจําลองลงบน
แผ่นภาพอย่างสวยงามจากนั/นนําท่านเดินทางสู ก่ รุงมาดริ ด เมื องหลวงของประเทศสเปน ตัง/ อยู ใ่ จกลางแหลมไอบี
เรียน ในระดับความสู ง 650 เมตร เป็ นมหานครอันทันสมัยลํา/ ยุ คทีกษัตริ ยฟ์ ิลลิปที 2 ได้ทรงย้ายทีประทับจากเมือง
โทเลโดมาทีนีและประกาศให้มาดริ ดเป็ นเมืองหลวงใหม่ ยกเว้นในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมือพระเจ้าฟิลลิป
ที 3 ได้ยา้ ยเมืองหลวงไปทีเมื องวัลลาโดลิด มาดริ ดได้ชือว่าเป็ นเมื องหลวงทีสวยทีสุ ดแห่งหนึ งในโลก และสู งสุ ดแห่ง
หนึ งในยุโรป
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคารนําท่านสู ท่ พัี ก ณ Axor Feria Hotelหรื อระดับเดียวกัน
เมืองเซโกเวีย-สะพานส่งนํ+ าโรมัน-Las Rozas Village Outlet-โชว์ระบําฟลาเมงโก้(สเปน)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนําท่านเดินทางสู เ่ มื องเซโก
เวีย เป็ นเมืองหลักในแคว้นคาสตีลและเลออนของประเทศสเปน ตัง/ อยูบ่ ริ เวณ
จุ ดบรรจบระหว่างแม่นํ/าเอเรสมา กับแม่นํ/ากลาโมเรสณ เชิงเขากวาดาร์รามา
โดยขณะทีอยู ภ่ ายใต้การปกครองของชาวโรมันและชาวมัวร์ นําท่านถ่ายรู ป
กับ มหาวิ หารแห่งเมื องเซโกเวี ย และสะพานส่งนํ+ าโรมันทีมีชือเสียง นํา
ชมเขตเมื องเก่าซึ งล้อมรอบด้วยกําแพงทีสร้างขึ/นตัง/ แต่คริ สต์ศตวรรษที 8

กลางวัน

คํา5
วันที5เจ็ด
เช้า

กลางวัน

22.05น.
วันที5แปด
07.15น.
08.45น.
18.15 น.

และได้รับการบู รณะในระหว่างคริ สต์ศตวรรษที 15
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนําท่านเดินทางสู L่ as Rozas Village Outlet อิสระให้ทา่ นได้เดินเล่นเลือก
ซื/อสินค้ามีกว่าร้อยร้านค้า อาทิ เช่น Amani, Barbour, Coach, Diesel, Furla, OnisukaTiger,Polo Ralph lauren,
Hugo Boss, Samsonite, Camper, Burbury, Superdry, Tag Heuer, Bvlgari, Calvin Klein ฯลฯถึงเวลาอัน
สมควรนําท่านเดินทางกลับสู ก่ รุ งมาดริ ด
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชมการ แสดงระบําฟลาเมงโก้ โชว์ชือดังซึงเป็ นสัญลักษณ์
ของประเทศสเปน จากนั/นนําท่านสู ท่ พัี ก ณ Axor Feria Hotelหรื อระดับเดียวกัน
(สเปน-ยูเออี)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมจากนั/นนําท่านชมภายในพระราชวังหลวงแห่งสเปน ของกษัตริ ย ์
ฮวน คาร์ลอส มีความสวยงามโอ่อา่ อลังการไม่แพ้พระราชวังอืนๆ ในทวีปยุ โรป เนื องจากแนวความคิดเปรียบเทียบ
ความใหญ่โตของพระราชวังแวร์ซายส์ และความสวยงามของพระราชวังลู ฟว์ ในฝรังเศส ตัง/ อยู บ่ นเนิ นเขาริ มฝังแม่นํ/า
แมนซานาเรส สร้า งขึ/ น ในปี ค.ศ.1735 ใช้เ วลาสร้า งถึ ง 25 ปี ออกแบบโดยสถาปนิ ก ชาวอิ ตาเลีย น โดยการ
ผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรังเศสและอิตาเลียนประกอบด้วยห้องต่างๆ มากมายถึง 2,830 ห้อง (แต่เปิ ดให้เข้าชม
เพียง12ห้อง) ซึงนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็ นทีเก็บภาพเขียนชิ/นสําคัญ ทีวาดโดยศิลปิ นในยุ คนั/น
รวมทัง/ สิงของมีคา่ ต่างๆ อาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสื อ, เครื องใช้, อาวุ ธ ฯลฯ พร้อมชมความสวยงามของอุ ทยาน
หลวง อุทยานไม้ดอกไม้ประดับทีมีการเปลียนพันธุ ไ์ ม้ทุกฤดูกาลทําให้มคี วามสวยงามทัง/ ปี
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั/นนําท่านเดินทางสู ่ พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor) ใกล้เขตปู เอต้า
เดลซอล หรื อประตู พระอาทิตย์ ซึ งเป็ นจตุ รัสใจกลางเมื อง นับเป็ นจุ ดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรทีศู นย์)
และยังเป็ นศู นย์กลางรถไฟใต้ดินและรถเมล์ทุกสาย นอกจากนี/ยงั เป็ นจุ ดตัดของถนนสายสําคัญของเมืองทีหนาแน่น
ด้วยร้านค้าและห้างสรรพสิ นค้าใหญ่มากมายจากนั/นนําถ่ายรู ป
กับ นํ+ าพุ ไซเบเลส (Cibeles Fountain) ทีสร้า งอุ ทิศ ให้แ ก่
เทพธิ ดาไซเบลีน เป็ นสถานทีทีใช้ในการเฉลิมฉลองในเทศกาล
ต่างๆของเมือง ผ่านชมประตู ชยั อาคาล่า (Puerta De Alcala) ที
สร้างถวายพระเจ้าชาร์ลส์ท ี 3จากนั/นนําท่านสู ถ่ นนเซอร์ราโน่
แหล่งช้อปปิ/ งสินค้าแบรนด์เนมใจกลางกรุ งมาดริ ด อาทิเช่น Louis
Vuitton, Prada, Gucci, Hermes, Loewe, Furla, Zara,
Camper เป็ นต้นสมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู ส่ นามบิน
ออกเดินทางสู เ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินทีEK144
( บริ การอาหารและ เครื องดืมบนเครื องบิน)
ดูไบ-กรุงเทพฯ
(ยูเออี -ไทย)
ถึงสนามบินเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลียนเครื อง
เดินทางสู ส่ นามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินเอมิเรตส์เทียวบินที EK370
( บริ การอาหารและ เครื องดืมบนเครื องบิน)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม
ทัง/ นี/ข/ ึนอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
ราคา

กําหนดการเดินทาง

กรกฎาคม

27 ก.ค.-3 ส.ค. 2562

สิ งหาคม

10-17 ส.ค. 2562

กันยายน

4-11 ก.ย. 2562

ตุลาคม

12-19 / 21-28 ต.ค. 2562

52,900
52,900
47,900
47900

อัตราค่าบริ การ
เด็ก (อายุตํา5 กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี5ยว

ลดท่านละ
เพิ5มท่านละ

2,000 บาท
10,000

บาท

กรุณาอ่านรายละเอี ยดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื5อท่านทําการซื+อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื5อนไขต่างๆของบริษทั
อัตรานี+ รวม
ค่าตัวw เครื องบินชัน/ ประหยัด (ECONOMY CLASS)โดยสายการบินเอมิเรตส์(เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
ค่าทีพัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีระบุ ในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิz ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีทไม่
ี สามารถ
เข้าพักทีเมืองนั/นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
ค่าวีซา่ เชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนําเทียวตามทีระบุ ในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที และค่าธรรมเนียมตามทีระบุ ในรายการ
ค่าอาหารตามทีระบุ ในรายการ
ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
หัวหน้าทัวร์ผูม้ ปี ระสบการณ์นําเทียวและมัคคุ เทศก์ทอ้ งถินคอยดู แลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง(ไม่รวมค่า
ทิป)
อัตรานี+ ไม่รวม
ค่าภาษี มูลค่าเพิ5ม 7% ภาษี หกั ณ ที5จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
ค่านํ/าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ งคน

ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื องดืมในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ าใน
โรงแรม
ค่าทิปคนขับรถท้องถิ5 น (2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร / คน)
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ5 น (2 ยูโรx 3 วัน = 6 ยูโร / คน)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท
เงื5อนไขในการจองทัวร์
1.
สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาทพร้อมสําเนาหนังสื อเดินทาง (หลังจองภายใน 2 วัน)
2.
ชําระยอดส่วนทีเหลือทัง/ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
3.
หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4.
หากท่านทีต้องการออกตัวw โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู ต่ า่ งจังหวัด) เพือมายืนวีซา่ หรื อวันเดินทาง ให้ทา่ น
ติดต่อเจ้าหน้าที ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั/ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าทีทราบทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิz ไม่
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึ/น
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1
.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 65 วันขึ/นไป คืนมัดจําทัง/ หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วันเก็บค่าใช้จา่ ยเบื/องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน เก็บเงินมัดจําทัง/ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั/ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั/ หมด
6.
กรณี เจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิz เรียกเก็บ
ค่าใช้จา่ ยตามทีเกิดขึ/นจริ ง
กรณี วีซ่าถูกปฏิ เสธจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน)ทางบริ ษัทจะทําการเก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเกิดขึ/นจริ ง เช่น ค่าวีซา่ และ
7.
ค่าบริ การยืนวีซา่ ค่ามัดจําตัวw เครื องบินหรื อค่าตัวw เครื องบิน เป็ นต้น
หมายเหตุ
1.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิzยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผูี เ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึ/นตามจริ ง
2.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิzทจะเปลี
ี
ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมือเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีทสูี ญหาย สู ญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บทีนอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3.
เนื องจากรายการทัวร์น/ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิzการใช้บริ การใดๆ หรื อถู กปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิzไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
เมือท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทัง/ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯทีได้ระบุ ไว้โดยทัง/ หมด
5.
สําหรับทีนัง LONG LEG หรื อทีนังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผู โ้ ดยสารทีมีคุณสมบัติตามทีสายการบินกําหนด
เช่น ต้องสามารถสื อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มปี ั ญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลือผู อ้ ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิ นและอํานาจในการให้ทนัี ง LONG LEG ขึ/นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าทีสายการบินตอนเวลาทีเช็คอินเท่านั/น
6.
โรงแรมทีพัก ในยุ โรปส่ว นใหญ่ไ ม่มีเ ครื องปรั บ อากาศเนื องจากเป็ นภู มิ ป ระเทศทีมีอ ากาศเย็น และห้อ งพัก 3 ท่า น
(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BEDซึงขึ/นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม

เอกสารเบื+องต้นในการขอยื5 นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื5 น 15 วันทําการ ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกนลายนิ+ วมือ
ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที5นดั หมาย (เอกสารและขัน+ ตอนการยื5 นวีซ่าแต่ละสถานทูตมี ความต่างกันและ
อาจจะมีการเปลี5 ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที5อีกครัง+ เพื5อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื5อยื5 นวีซ่า)
1.
พาสปอร์ตทียังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตากว่
ํ า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวซี า่ ใน
กลุม่ เชงเก้นหรื อไม่กต็ าม ควรนําไปแสดงด้วยเพือเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวซี า่
2.
รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ/ วจํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั/นและควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
3.
สําเนาทะเบียนบ้าน/ สําเนาบัตรประชาชน / หรื อสําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4.
ใบรับรองการทํางานจากบริ ษัททีท่านทํางานอยู ต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน+ โดยระบุ ตาํ แหน่ง, อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุ บนั , วันเดือนปี ทเริี มทํางานกับบริ ษัทนี/ และช่วงเวลาทีขอลางาน เพือเดินทางไปยุโรป หลังจากนั/นจะกลับมาทํางาน
ตามปกติหลังครบกําหนด
5.
กรณีทเป็
ี นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองที5 คดั ไว้ไม่เกิ น 3 เดื อน พร้อมวัตถุ ประสงค์หรื อ
ใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน
6.
STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปั จจุ บนั ) ควรเลือกเล่มทีมีการเข้าออกของเงินสมําเสมอและมีจาํ นวนไม่
ตํากว่า 6 หลัก เพือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ทีจะครอบคลุ มกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถทีจะ
ใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือกลับสู ภ่ ูมิลาํ เนา ท่านต้องปรับสมุ ดถึงเดือนปั จจุ บนั โดยการปรับยอดสมุ ดในบัญชี ต้องมี
ยอดอัพเดตไม่เกิน 15 ก่อนวันนัดหมายยืนวีซา่ และหนังสื อรับรองจากทางธนาคาร ต้องมีอายุ ไม่เกิน 15 วัน นับจาก
วันยืน สถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชี กระแสรายวัน
7.
ในกรณี เป็ น Sponserให้กนั ในครอบครัวหรือญาติกนั
- ผูท้ 5ีรบั รองค่าใช่จ่ายให้ ต้องใช้ BANKGARUNTEE รับรองผู ร้ ่วมเดินทางหรื อ ผู ท้ ให้
ี ออกค่าใช้จา่ ยให้
- ผูท้ 5ีให้รบั รองค่าใช้จ่ายให้ ต้องขอรายการเดินบัญย้อนหลัง 6 เดือน(Statement) และ BANKGARUNTEE มีอายุ 15 วัน

8.

9.
10.

11.
12.

13.

กรณีทบริ
ี ษัทของท่านเป็ นผู ร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผู เ้ ดินทางทัง/ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6
แล้ว ทางบริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ งฉบับเพือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับมาทํางานของ
ท่าน โดยระบุ รายชือผู เ้ ดินทาง และเหตุผลทีจัดการเดินทางนี/ในจดหมายด้วย
กรณี ทเป็
ี น นักเรี ย น นัก ศึ กษา จะต้อ งมี หนังสื อรับรองจากทางสถาบันการศึ กษาเป็ นภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง )
เท่านั/น
กรณีทเด็
ี กอายุ ตากว่
ํ า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยทีบิดา,
มารดา และบุ ตรจะต้องไปยืนเรื องแสดงความจํานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ งได้ ณ ทีว่าการ
อําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอหรื อผู อ้ าํ นวยการเขตลงลายมือชือและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถู กต้อง
รายละเอียดเกียวกับชือ,นามสกุล,วันเดือนปี เกิด,ญาติพน้ี อง,สถานทีเกิด และจํานวนบุ ตรของผู เ้ ดินทาง
การบิดเบื อนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถู กระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ ม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถู กปฏิเสธวีซา่ สถานทู ตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีได้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยืนคําร้องใหม่กต็ อ้ ง
ชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั/ง หากสถานทู ตมีการสุ ม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ
ท่า นไปสัมภาษณ์ตามนั ดหมาย และโปรดแต่ง กายสุ ภาพ ทัง/ นี/ บริ ษั ทฯ จะส่ง เจ้าหน้า ทีไปอํา นวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิมเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี า่ แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิz ในการแจ้งสถานทู ตเพือให้อยู ใ่ นดุ ลพินิจของ
สถานฑูตฯเรื องวีซา่ ของท่าน เนื องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถู กบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษัท

14.

15.

เพิ5 มเติ ม ในกรณี ที5 มี การรั บ รองค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ นทางให้ ผู ้ อื5 นโดยไม่ ใ ช่ ต นเอง จะต้ อ งขอ
BANKGARUNTEE ที5 ออกเป็ นสปอร์นเซอร์ ให้กบั ผูท้ ี5 ถูกรับรองค่าใช้จ่ายให้ พร้อมกับ Statement ย้อนหลัง
6 เดือนยื5 นคู่กนั พร้อมกับผูท้ 5ีถกู รับรองค่าใช้จ่ายก็ตอ้ งแสดงสถานะการเงินของตัวเองเช่นกัน
.การยืนวีซา่ นั/น ผู เ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั/น ถึงสามารถดําเนิ นการขัน/ ตอนการ
ยืนวีซา่ ได้
** เอกสารประกอบการยื5 นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน+ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดําเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ5 มเติมฉบับละ 500 บาท **

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิมเติม

(สําคัญมาก)

**ข้อมูลนี! ใช้เพือนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั!งหมดให้ครบถ้วน เพือประโยชน์ของตัวท่านเอง
คําถามเป็ นภาษาไทย เพือให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคําถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั!น ***
ชือ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชือตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานทีเกิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปั จจุบนั ……………………………………………….……..
ทีอยู่ปัจจุบนั ทีสามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชือตัว นามสกุล ทีอยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอํานาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานทีทํางานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ทีอยู่ทีทํางานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตําแหน่งงาน ..................................................................................................................................................

โทรศัพท์ทีทํางาน..........................................โทรสารทีทํางาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อืน.....................................จํ านวน.................................
แหล่งทีมา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด แต่งงาน
แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หม้าย
หย่า
ชือ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชือ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
ชือ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดทีเกิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นทีเคยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต! งั แต่วนั ที..........................................ถึงวันที................................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ! วมือเพือการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี!
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผูอ้ ืนออกให้
โปรดระบุ ชือ-นามสกุล............................................
ทีอยู่…………………………………………………………………………………..

*******************************************************************************
หมายเหตุ : การอนุ มตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกียวข้องใดๆ
ทั!งสิ! นทั!งนี! บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ ดินทางเท่านั!น

