โปรตุเกส สเปน 8 วัน 5 คืน
ลิสบอน ซินทรา เซบีญา คอโดบา โทเลโด เซอโกเวีย
มาดริด
พิเศษ!!! ชมโชว์ระบาฟลาเมงโก้ ชิมหมูหัน
Suckling Pig (Michelin recommended)

วันแรก
กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
(ไทย)
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T
สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
วันที่สอง
ดูไบ-ลิสบอน-หอคอยเบเล็ ง-มหาวิหารเจอโรนิ โม
(ยูเออี -ลิสบอน)
01.05 น. ออกเดินทางสู ่ เมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
05.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
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07.15 น. เดินทางสู ก่ รุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 191
(บริ การอาหารและ เครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
12.00 น. เดินทางถึง สนามบิ นกรุงลิ สบอน ประเทศโปรตุเกส ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นาท่าน
ชม เคป ดา รอคค่า (Cabo da roca) อันเป็ นแหลมที่ตงั้ อยู ป่ ลายสุ ดทางทิศตะวันตกของทวีป ยุ โรป ถัดไปเป็ น
มหาสมุทรแอตแลนติก นาท่านเดินทางสู ่ เมืองซินทรา (Sintra) อีกหนึ่ งเมืองตากอากาศยอดนิ ยมของนักท่องเที่ยว
เป็นที่ตงั้ ของพระราชวังที่สวยงามที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลก ความร่มรื่ นของเขตอุทยาน
เป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจในวันหยุ ดของชาวเมื อง เป็ นอีกเมืองที่มีสถาปั ตยกรรมที่คอ่ นข้างมีความโดดเด่นของแคว้น
แกรนด์ลิสบอน ประเทศโปรตุเกส
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านสู ท่ ่ พี กั  ณ Sana Metropolitan Hotel หรื อระดับเดียวกัน
วันที่สาม
เช้า

กลางวัน

คา่

เคป ดา รอคค่า-เมืองซินทรา-บาดาจอซ
(สเปน)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู ่ เมืองลิสบอน (Lisbon) เมืองหลวงของโปรตุเกส
ตัง้ อยู ร่ ิ ม ฝั่ง แม่น้ า เตจู ้ (Tejo) โดยผ่า นเส้นทางมอเตอร์ เ วย์ส ายส าคัญ ที่ท า่ นจะได้เ พลิดเพลินกับ ภาพชีวิ ตชนบท
ชาวไร่ ชาวสวน และป่ าคอร์ค (Cock) ตลอดการเดินทางท่านจะได้ให้ภูมิประเทศที่แตกต่าง ทัง้ ริ มฝั่งมหาสมุ ทรและ
ฝั่ง แผ่น ดิน ใหญ่ ลิ ส บอนเป็ น เมื อ งที่มีป ระวัติศ าสตร์ ยาวนานกว่า
800 ปี และเคยประสบกับเหตุ การณ์แผ่นดินไหวในศตวรรษที่ 17
จึ งทาให้อาคารเก่าแก่โบราณได้รับความเสียหายเป็ นจานวนมาก
ผู น้ าคนส าคัญ ของเมื องในสมัยนั้น คือ มาร์คิส เดอร์ ปองปาล
(Marquis de Pombal) ได้เริ่ มบู รณะและจัดวางผัง เมืองลิสบอน
ใหม่ให้ทนั สมัย เกิดการสร้างถนนและอาคารสมัยใหม่กลายเป็นเมือง
ลิสบอนที่สวยงามมีเอกลักษณ์เป็ นของตนเองจนถึงปั จจุ บนั นาท่านถ่ายรู ปหอคอยเบเล็ ง
(Belem
Tower) เดิมสร้างไว้กลางน้าเพื่อเป็ นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรื อ เป็ นจุ ดเริ่ มต้นของการเดินเรื อออกไปสารวจ
และค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา และนักเดินเรื อชาวโปรตุ เกส เป็ นอีกหนึ่ งสถาปั ตยกรรมแบบมานู เอลไลน์ท่ ี
สวยงาม จากนั้นนาท่านบันทึกภาพกับ อนุ สาวรียด์ ิสคัฟเวอรี่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่ง
การสิ้นพระชนม์ของ เจ้าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านถ่ายรู ปด้านหน้า มหาวิหารเจอโร นิ โม ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติแก่
วาสโก ดากามา ซึ่งได้เดินเรื อสู ป่ ระเทศอินเดียได้เป็นผลสาเร็จในปี ค.ศ. 1498 ซึ่งมหาวิหารแห่งนี้เป็นผลงานอันเยี่ยม
ยอดของงานสถาปั ตยกรรมแบบมานู เอลไลน์ (Manueline) ใช้เวลาก่อสร้างทัง้ สิ้นถึง 70 ปี จึงแล้วเสร็จสมบู รณ์ และ
ได้รับการรับรองจากองค์การยู เนสโกขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก นาท่านเดินทางสู ่ เมื องบาดาจอซ เมืองพรมแดน
ตะวันตกสุ ดของประเทศสเปน
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านสู ท่ ่ พี กั  ณ AC Hotel Badajoz by Marriott หรื อระดับเดียวกัน
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วันที่สี่
เช้า

กลางวัน

คา่
วันที่หา้
เช้า

กลางวัน

เซวิลญ่า-มหาวิหารแห่งเซวิลญ่า-หอคอยฆีรลั ดา-คอร์บา
(สเปน)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู ่ เมื องเซวิ ลญ่ า (Seville) ซึ่ งตัง้ อยู ใ่ นแคว้น
อันดาลู เซีย เป็ นเมื องที่มีมรดกทางวัฒนธรรม เป็ นเมืองที่เต็มไปด้วยความเขียวขจี สวนสาธารณะและสวนดอกไม้
งานเทศกาลที่จดั ขึ้นในเมืองเซบีญา่ ได้รับการกล่าวขานมากที่สุด เนื่ องจากเป็ นเมืองที่มชี วี ิตชีวามากที่สุดในแคว้น
อัลดาลู ซีย เมื องนี้เคยอยู ภ่ ายใต้การปกครองของแขกมัวร์มานานกว่า 800 ปี จึงได้รับอิทธิ พลศิลปะแบบแขกมัวร์
ค่อนข้างมาก นาท่านชม มหาวิ หารแห่งเซวิ ลญ่ า (seville cathedral) วิหารแห่งเมืองเซบีญา มีขนาดใหญ่เป็ น
อันดับ 3 รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ท่ กี รุ งโรม และเซนต์ปอลที่ลอนดอน และใหญ่ท่ สี ุ ดในสเปนสร้างด้วยศิลปะ
แบบโกธิ ค ภายในตกแต่งได้อย่างงามวิจิตร สร้างขึ้นแทนที่ตงั้ ของสุ เหร่าเดิม โดยต้องการให้ย่ ิ งใหญ่แบบไม่มีใคร
เทียบเทียมได้ ในห้องเก็บทรัพย์สมบัติลา้ ค่า มีทงั้ ภาพเขียน,เครื่ องใช้ในพิธีของศาสนาที่ทามาจากทองคาและเงิ น
ล้ว นแต่ป ระเมิ น ค่า มิ ได้ อีก ทัง้ ยัง เป็ น ที่เ ก็บ ศพของโคลัมบัส อีกด้ว ย น าท่า นถ่า ยรู ป หอคอยฆี ร ลั ดา (giralda)
หอคอยฆีรัลดา ตึ กทรงรู ป สี่เหลี่ยมผืนผ้าสู ง 93 เมตร (ไม่แนะนาสาหรับท่า นที่สุ ขภาพไม่เ อื้ออานวย) ติดกันกับ
มหาวิหารเป็ นลานส้มและน้าพุ เพื่อใช้ในพิธีชาระร่างกายของอิสลาม ด้านหน้าเป็ นลานกว้างมีปราสาทอัลคาซาร์
สถาปั ตยกรรมที่ยงั คงมีคราบเงาความบรรเจิด และความคิดสร้างสรรค์ของชาวมัวร์ ในอดีตเคยเป็ นพระราชวังของ
กษัตริ ยส์ เปนมาก่อน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางสู ่ เมืองคอร์โดบา (Cordoba) ครั้งหนึ่ งเคยถู กครอบครอง
โดยชาวโรมันและชาวมัวร์จากอาหรับ เมืองคอร์โดบาตัง้ อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ากัวดัลกีเบีย เป็ นเมืองศู นย์กลางของวัฒนธรรม
มุสลิมในประเทศสเปน องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองคอร์โดบาเป็ นเมืองมรดกโลกของประเทศสเปน เมืองนี้เป็ น
เมืองในระบบกาหลิบที่มคี วามเจริ ญรุ ่งเรื องที่สุดของยุโรปในสมัยศตวรรษที่ 10 มีการสร้างมหาวิทยาลัยเน้นการเรียนรู ้
ด้านวรรณกรรม, วิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย์
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านสู ท่ ่ พี กั  ณ Macia Alfaros Hotel หรื อระดับเดียวกัน
มัสยิดเมซกีตา้ -โทเลโด-มหาวิหารโทเลโด-มาดริด-น้าพุไซเบเลส-พลาซ่า มายอร์
(สเปน)
บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม น าท่า นชม
มัส ยิ ด เมซกี ต ้า ที่มี ข นาดใหญ่โ ตและออกแบบอย่า งวิ จิ ต ร
ด้ว ยการใช้เ สาหิ น จ านวนมากถึ ง 850 ต้น ต่อ ยอดเสาด้ว ย
โครงสร้า งคานโค้ง แบบศิ ลปะโรมัน ผสมกับ ลวดลายแบบมัว ริ ช
ประดับด้วยเครื่ องกระเบื้องเคลือบ อิฐ และหินฉลุลาย ทัว่ ทัง้ อาคาร
ด้า นในสุ ด ของมัส ยิ ด จะสร้า งมีห รั บ อัน เป็ น เครื่ องหมายแสดง
ทิศทางของเมืองเมกกะ ต่อมาเมื่อชาวคริ สต์เข้ามายึดครองเมืองคอร์โดบา จึงได้มี กา รสร้างโบสถ์ข้ ึนบริ เวณกึ่งกลาง
ของมัสยิด และสร้างหอระฆังสู ง 93 เมตร ขึ้นในบริ เวณสวนส้มและลานน้าพุ
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางสู ่ เมื องโทเลโด (Toledo) อดีตเมืองหลวงเก่าของสเปน
ตัง้ แต่คริ สต์ศตวรรษที่ 13 เป็ นเมืองแห่งศู นย์กลางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสเปน ชื่อเมื องหมายถึงการ
ผสมผสานของ 3 วัฒนธรรม คือ คริ สเตียน, อิสลามและฮีบรู ตัวเมืองตัง้ อยูบ่ นหน้าผาสู งเบื้องล่างล้อมรอบไปด้วย
แม่น้าตาโค (Tajo) ซึ่งเหมาะแก่การป้องกันการรุ กรานจากข้าศึก นาท่านเที่ยวชมเมือ ง ข้ามสะพานแบบโรมันดัง้ เดิม
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คา่

วันที่หก
เช้า

กลางวัน

คา่

วันที่เจ็ด
เช้า

(ปู เอนเต เด อัลกานตารา) บนเนิ นเขาท่านจะเห็นกัสตีโย เด ซาน เซร์บานโด ป้อมปราการ ขนาดใหญ่ท่ ชี าวโรมัน
สร้างขึ้นเพื่อปกปั กษ์รักษาเมือง นาท่านสู ่เขตเมื องเก่า ผ่าน ประตู เมืองปู เอร์ตาเดบิซากรา หนึ่ งในประตู เมื องที่มี
ความสาคัญที่สุด นาท่านชมการผสมผสานของสถาปั ตยกรรมอารบิค , มู เดฆาร์โกธิ ค เรเนสซองส์ นาท่านถ่ายรู ป
ด้านหน้า มหาวิ หารโทเลโด (Toledo Cathedral) สถาปั ตยกรรมแบบโกธิ คที่ย่ ิงใหญ่สวยงามแห่งหนึ่ งของโลก
ใช้เวลาสร้างยาวนาน แต่เดิมชาวมุ สลิมใช้เป็ นสุ เหร่า ต่อมาได้กอ่ สร้างรู ปทรงแบบโกธิ คในปี 1226 และเพิ่มศิลปะ
แบบมู เดฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิ ค จนแล้วเสร็จสมบู รณ์ในอีก 300 ปี ถดั มา ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงาม
วิ จิ ต รด้ว ยไม้แ กะสลัก และภาพสลัก หิ น อ่อ น มุ ม ด้า นในเป็ น อัล คาซาร์ ผลงานของสถาปนิ ก ระดับ สุ ด ยอด
ในสมัยศตวรรษที่ 16 จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรู ปบริ เวณจุ ดชมวิวเพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองโทเลโด ซึ่งเป็ นทิวทัศน์ท่ ี
จิตรกรชื่อดังของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco) ได้เคยจาลองลงบนแผ่นภาพอย่างสวยงาม
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านสู ท่ ่ พี กั  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 นเมืองหลักของจังหวัดเซโกเบีย
ในแคว้นคาสตีลและเลออนของประเทศสเปน ตัง้ อยูบ่ ริ เวณจุ ดบรรจบระหว่างแม่น้าเอเรสมา กับแม่น้ากลาโมเรสณ
เชิงเขากวาดาร์รามา โดยขณะที่อยู ภ่ ายใต้การปกครองของชาวโรมันและชาวมัวร์ เมืองนี้จึงมีช่ ือเรียกว่า เซโกเบีย
นาท่านถ่ายรู ปกับ มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย และสะพานส่งน้าโรมันที่มชี ่ ือเสียง นาชมเขตเมืองเก่าซึ่งล้อมรอบ
ด้วยกาแพงที่สร้างขึ้นตัง้ แต่คริ สต์ศตวรรษที่ 8 และได้รับการบูรณะในระหว่างคริ สต์ศตวรรษที่ 15
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร น าท่า นเดิ น ทางสู ่
Las Rozas Village Outlet อิสระให้ทา่ นได้เดินเล่นเลือกซื้อสินค้า
มีกว่าร้อยร้านค้า 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 ือดังซึ่งเป็ นสัญลักษณ์
ของประเทศสเปน นาท่านสู ท่ ่ พี กั  ณ Holiday Inn Madrid Calle Alcala Hotel หรื อระดับเดียวกัน
มาดริด-พระราชวังหลวง-สนามฟุตบอลซานเตียโก้เบอร์นาบิล-น้าพุไซเบเลส-พลาซ่า มายอร์
(สเปน-ยูเออี)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านชมภายในพระราชวังหลวงแห่งสเปน แห่งกษัตริ ยฮ์ วน
คาร์ลอส มีความสวยงามโอ่อา่ อลังการไม่แพ้พระราชวังอื่นๆ ในทวีปยุโรป เนื่ องจากแนวความคิดเปรียบเทียบความ
ใหญ่โตของพระราชวังแวร์ซายส์ และความสวยงามของพระราชวังลู ฟว์ ในฝรั่งเศส ตัง้ อยู บ่ นเนิ นเขาริ มฝั่งแม่น้ า
แมนซานาเรส สร้า งขึ้ น ในปี ค.ศ.1735 ใช้เ วลาสร้า งถึ ง 25 ปี ออกแบบโดยสถาปนิ ก ชาวอิ ตาเลียน โดยการ
ผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียนประกอบด้วยห้องต่างๆ มากมายถึง 2,830 ห้อง (แต่เปิ ดให้เข้าชม
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เพียง12ห้อง) ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็ นที่เก็บภาพเขียนชิ้นสาคัญ ที่วาดโดยศิลปิ นในยุคนั้น
รวมทัง้ สิ่ งของมีค า่ ต่า งๆ อาทิ พัดโบราณ, นาฬิ ก า, หนั ง สื อ, เครื่ องใช้, อาวุ ธ ฯลฯ พร้อ มชมความสวยงามของ
อุ ทยานหลวง อุ ทยานไม้ดอกไม้ประดับที่มีการเปลี่ยนพันธุ ์ไม้ทุกฤดู กาลทาให้มีความสวยงามทัง้ ปี นาท่านถ่ายรู ป
ด้านหน้าสนามฟุตบอลซานเตี ยโก้เบอร์นาบิ ล ของทีมราชันชุ ดขาวรีลมาดริ ด ซึ่งเป็ นสนามฟุตบอลที่มชี ่ ือเสียง
ระดับโลก มีนัก เตะที่มีช่ ือเสียงเล่น อยู ม่ ากมาย อาทิเ ช่น คริ ส เตียโน่ โรนัลโด้, ดาวิด บีญา่ , กาก้า ฯลฯ ให้คณะ
ได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้ามากมายอาทิเช่น ผ้าพันคอ, หมวก, เสื้อฟุตบอล, ลูกฟุตบอล, แก้วน้า, มาสคอตของทีม ฯลฯ
ซึ่งเป็นสินค้าของแท้จากสโมสรรีลแมดริ ดไว้เป็นที่ระลึก
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท่านผ่านชมน้ าพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ที่สร้างอุทิศให้แก่เทพธิดา
ไซเบลีน เป็ นสถานที่ท่ ใี ช้ในการเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆของเมือง ผ่านชมประตูชยั อาคาล่า (Puerta De Alcala)
ที่สร้างถวายพระเจ้าชาร์ลส์ท่ ี 3 นาท่านสู ่ พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor) ใกล้เขตปู เอต้าเดลซอล หรื อประตู
พระอาทิตย์ ซึ่งเป็นจตุรัสใจกลางเมือง นับเป็ นจุ ดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย์) และยังเป็ นศู นย์กลาง
รถไฟใต้ดินและรถเมล์ทุ ก สาย นอกจากนี้ ยัง เป็ นจุ ดตัดของถนนสายส าคัญ ของเมื องที่หนาแน่ นด้ว ยร้านค้าและ
ห้างสรรพสินค้าใหญ่มากมาย นาท่านสู ่ถนนเซอร์ราโน่ แหล่งช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมอาทิเช่น Louis Vuitton,
Prada, Gucci, Hermes, Loewe, Furla, Zara, Camper เป็ นต้น อิสระท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา
นาท่านเดินทางสู ส่ นามบิน
21.10 น. ออกเดินทางสู ่ เมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่ EK 144
(บริ การอาหารและ เครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
วันที่แปด ดูไบ-กรุงเทพฯ
07.15 น. ถึง สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.35 น. เดินทางสู ่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372
(บริ การอาหารและ เครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

(ยูเออี -ไทย)

******************************
ราคา

กาหนดการเดินทาง
4 – 11 ธ.ค. 60
ธันวาคม
27 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61

49,900
59,900

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิ่มท่านละ

2,000
10,000

บาท
บาท
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อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์
 ค่าที่พกั (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าวีซา่ เชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าบริ การหัวหน้าทัวร์ ไกด์ทอ้ งถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริ การท่องเที่ยวตามรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก 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) พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
2.
ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้องต้น 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 ษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ ผี ู เ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็นสุ ดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
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3.
4.

ในกรณีท่ สี ู ญหาย สู ญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง
เป็นต้น
เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใดๆ หรื อถู กปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

เอกสารในการขอยื่ นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่ น 15 วันทาการ
1. พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวี
ซ่าในกลุม่ เชงเก้นหรื อไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวซี า่
2. รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ วจานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. ใบรับรองการทางานจากบริ ษัทที่ทา่ นทางานอยู ต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุ ตาแหน่ง, อัตราเงินเดือน
ในปั จจุบนั , วันเดือนปีท่ เี ริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณีท่ เี ป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองที่ คดั ไว้ไม่เกิ น 3 เดื อน พร้อมวัตถุ ประสงค์
หรื อใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน
6. รายการเดิ นบัญย้อนหลัง 6 เดื อน(Statement) และ BANKGARUNTEE มี อายุ 15 วัน นับจากหนังสื อ
อกจากธนาคาร พร้อมสาเนาสมุ ดบัญชีเงินฝาก ประจาหรื อออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปั จจุ บนั )
ควรเลือกเล่มที่มกี ารเข้าออกของเงินสม่ าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงิน
เพียงพอ ที่จ ะครอบคลุ มกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง และสามารถที่จ ะใช้จ ่ายได้อ ย่า งไม่เ ดือ ดร้อ น เมื่ อกลับ สู ่
ภูมิลาเนา **สถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชี กระแสรายวัน**
7. ในกรณี เป็ น Sponser ให้กนั ในครอบครัวหรือญาติกนั
- ผูท้ ่ีรบั รองค่าใช่จ่ายให้ ต้องใช้ BANKGARUNTEE รับรองผู ร้ ่วมเดินทาง หรื อ ผู ท้ ่ ใี ห้ออกค่าใช้จา่ ยให้
- ผูท้ ี่ให้รบั รองค่าใช้จ่ายให้ ต้องขอรายการเดินบัญย้อนหลัง 6 เดือน(Statement) และ BANKGARUNTEE มีอายุ 15 วัน

8. กรณีท่ บี ริ ษัทของท่านเป็นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6
แล้ว ทางบริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับมาทางาน
ของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
9. กรณีท่ เี ป็ นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสื อรับรองจากทางสถาบันการศึ กษาเป็ นภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง)
เท่านั้น
10. กรณีท่ เี ด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา,
มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การ
อาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอหรื อผู อ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่าง
ถูกต้อง
11. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพ่ นี อ้ ง,สถานที่เกิด และจานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
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12. การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถู กระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถู กปฏิเสธวีซา่ สถานทู ตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก ็
ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ ม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือใน
การเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้ บริ ษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความ
สะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน
13. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี า่ แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทู ตเพื่อให้อยู ใ่ นดุ ลพินิจ
ของสถานฑูตฯเรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริ ษัท
14. เพิ่ ม เติ ม ในกรณี ที่ มี ก ารรับ รองค่ า ใช้จ่ า ยในการเดิ น ทางให้ผู ้อื่ น โดยไม่ ใ ช่ ต นเอง จะต้อ งขอ
BANKGARUNTEE ที่ ออกเป็ นสปอร์น เซอร์ ให้ก ับ ผู ้ที่ ถู ก รับ รองค่ า ใช้จ่ า ยให้ พร้อ มกับ Statement
ย้อนหลัง 6 เดือนยื่ นคู่กนั พร้อมกับผูท้ ี่ถกู รับรองค่าใช้จ่ายก็ ตอ้ งแสดงสถานะการเงินของตัวเองเช่นกัน
15. .การยื่นวีซา่ นั้น ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดาเนิ นการขัน้ ตอน
การยื่นวีซา่ ได้
** เอกสารประกอบการยื่ นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติมฉบับละ 500 บาท **
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