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 ถ่ายรูปหอคอยเบเล็งเป็ นจุดเริ่มต้นของการค้นพบโลกของวาสโก ดากามา
 ถ่ายรูปหน้ามหาวิหารเจอโร นิโม สร้างขึ้นเพือ่ เป็ นเกียรติแก่ วาสโก ดากามา
 ชมมหาวิหารแห่งเซวิลญ่า วิหารแห่งเมืองเซบีญา มีขนาดใหญ่เป็ นอั นดับ3
 ถ่ายรูปหอคอยฆีรัลดา ตึกทรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 ชมมัสยิดเมซกีต้าที่มีขนาดใหญ่โตด้วยการใช้เสาหินจานวนมากถึง850 ต้น
 ชมเมืองโทเลโด เมืองเก่าของสเปน ถ่ายรูปคู่ มหาวิหารโทเลโด
 ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย และสะพานส่งน้าโรมันที่มีชื่อเสียง
 ชมภายในพระราชวังหลวงแห่งสเปน แห่งกษัตริย์ฮวน คาร์ลอส
 ถ่ายรูปด้านหน้าสนามฟุ ตบอลซานเตียโก้เบอร์นาบิลของทีมราชันชุดขาวรีลมาดริด
กาหนดการเดิ นทาง
สิ งหาคม 2560
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบิ นสุวรรณภูมิ

(ไทย)
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คณะพร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบิ นเอมิ เรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีใ่ ห้
การต้อนรับพร้อมบริการติดป้ ายชื่อพร้อมริบบิน้ ให้กบั กระเป๋ าทุกท่าน
วันที่สอง ดูไบ – ลิ สบอน – เคป ดา รอคค่า – เมืองซิ นทรา
(ยูเออี-ลิ สบอน)
01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เทีย่ วบินที่ EK385
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
05.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
07.15 น. เดินทางสู่กรุงลิ สบอน ประเทศโปรตุเกส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK191(บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
12.00 น. เดินทางถึง สนามบิ นกรุงลิ สบอน ประเทศโปรตุเกส ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว …..นํ า
ท่านชม เคป ดา รอคค่า (Cabo da roca) อันเป็ นแหลมทีต่ งั ้ อยู่ปลายสุดทางทิศตะวันตกของทวีป ยุโรป
ถัดไปเป็ นมหาสมุทรแอตแลนติก นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองซิ นทรา (Sintra) อีกหนึ่งเมืองตากอากาศยอด
นิยมของนักท่องเที่ยว เป็ นที่ตงั ้ ของพระราชวังที่สวยงามที่ได้รบั การรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ น
มรดกโลก ความร่มรื่นของเขตอุทยานเป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจในวันหยุดของชาวเมือ ง เป็ นอีกเมืองที่ม ี
สถาปั ตยกรรมทีค่ ่อนข้างมีความโดดเด่นของแคว้นแกรนด์ลสิ บอน ประเทศโปรตุเกส
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (1)
นําท่านสู่ทพ่ี กั ณ Sana Metropolitan Hotel หรือระดับเดียวกัน
22.00 น.

วันที่สาม ลิ สบอน – หอคอยเบเล็ง – มหาวิ หารเจอโรนิ โม – บาดาจอซ
(สเปน)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2).....นําท่านเดินทางสู่ เมืองลิ สบอน (Lisbon) เมืองหลวง
ของโปรตุเกสตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ําเตจู้ (Tejo) โดยผ่านเส้นทางมอเตอร์เวย์สายสําคัญทีท่ ่านจะได้เพลิดเพลิน
กับภาพชีวติ ชนบท ชาวไร่ ชาวสวน และป่ าคอร์ค (Cock) ตลอดการเดินทางท่านจะได้ให้ภูมปิ ระเทศที่
แตกต่าง ทัง้ ริมฝั ง่ มหาสมุทรและฝั ง่ แผ่นดินใหญ่ ลิสบอนเป็ น
เมืองทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์ยาวนานกว่า 800 ปี และเคยประสบกับ
เหตุการณ์แผ่นดินไหวในศตวรรษที่ 17 จึงทําให้อาคารเก่าแก่
โบราณได้รบั ความเสียหายเป็ นจํานวนมาก ผู้นําคนสําคัญของ
เมืองในสมัยนัน้ คือ มาร์คิส เดอร์ ปองปาล (Marquis de
Pombal) ได้ เ ริ่ม บู ร ณะและจัด วางผัง เมือ งลิส บอนใหม่ ใ ห้
ทันสมัย เกิดการสร้างถนนและอาคารสมัยใหม่กลายเป็ นเมืองลิสบอนทีส่ วยงามมีเอกลักษณ์เป็ นของตนเอง
จนถึงปั จจุบนั นํ าท่านถ่ ายรูป หอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดิมสร้างไว้กลางนํ้ าเพื่อเป็ นป้ อ ม
รักษาการณ์ดูแลการเดินเรือ เป็ นจุดเริม่ ต้นของการเดินเรือออกไปสํารวจ และค้นพบโลกของ วาสโก ดา
กามา และนักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็ นอีกหนึ่งสถาปั ตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ทส่ี วยงาม จากนัน้ นําท่าน
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บันทึกภาพกับ อนุ สาวรีย์ดสิ คัฟเวอรี่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่งการ
สิน้ พระชนม์ของ เจ้าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นําท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิ หารเจอโร นิ โม ทีส่ ร้างขึน้ เพื่อเป็ นเกียรติแก่ วาสโก ดากามา ซึง่ ได้เดินเรือ
สู่ประเทศอินเดียได้เป็ นผลสําเร็จในปี ค.ศ. 1498 ซึ่งมหาวิหารแห่งนี้เป็ นผลงานอันเยี่ยมยอดของงาน
สถาปั ตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ (Manueline) ใช้เวลาก่อสร้างทัง้ สิ้นถึง 70 ปี จึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ และ
ได้รบั การรับรองจากองค์การยูเนสโกขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก นําท่านเดินทางสู่ เมืองบาดาจอซ เมือง
พรมแดนตะวันตกสุดของประเทศสเปน
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (4)
นําท่านสู่ทพ่ี กั ณ AC Hotel Badajoz by Marriott หรือระดับเดียวกัน
เซวิ ลญ่า – มหาวิ หารแห่งเซวิ ลญ่า – หอคอยฆีรลั ดา – คอร์โดบา
(สเปน)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)…..นําท่านเดินทางสู่ เมืองเซวิ ลญ่า (Seville) ซึง่ ตัง้ อยู่ใน
แคว้น อันดาลูเซีย เป็ นเมืองที่มมี รดกทางวัฒนธรรม เป็ นเมืองทีเ่ ต็มไปด้วยความเขียวขจี สวนสาธารณะ
และสวนดอกไม้ งานเทศกาลทีจ่ ดั ขึน้ ในเมืองเซบีญ่าได้รบั การกล่าวขานมากทีส่ ุด เนื่องจากเป็ นเมืองทีม่ ี
ชีวติ ชีวามากที่สุดในแคว้น อัลดาลูซยี เมืองนี้เคยอยู่ภายใต้การปกครองของแขกมัวร์มานานกว่า 800 ปี
จึง ได้ร บั อิท ธิพ ลศิล ปะแบบแขกมัว ร์ค่ อ นข้า งมาก นํ า ท่ า นชม มหาวิ ห ารแห่ ง เซวิ ล ญ่ า (seville
cathedral) วิหารแห่งเมืองเซบีญา มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 3 รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ทก่ี รุงโรม และ
เซนต์ปอลที่ลอนดอน และใหญ่ท่สี ุดในสเปนสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแต่งได้อย่างงามวิจติ ร
สร้างขึ้นแทนที่ต งั ้ ของสุเหร่าเดิม โดยต้อ งการให้ยงิ่ ใหญ่ แบบไม่มใี ครเทียบเทียมได้ ในห้อ งเก็บทรัพย์
สมบัตลิ ้ําค่า มีทงั ้ ภาพเขียน,เครื่องใช้ในพิธขี องศาสนาที่ทํามาจากทองคําและเงินล้วนแต่ประเมินค่ามิได้
อีกทัง้ ยังเป็ นที่เก็บศพของโคลัมบัสอีกด้วย นําท่านถ่ายรูป หอคอยฆีรลั ดา (giralda) หอคอยฆีรลั ดา ตึก
ทรงรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าสูง 93 เมตร (ไม่แนะนําสําหรับท่านทีส่ ุขภาพไม่เอื้ออํานวย) ติดกันกับมหาวิหารเป็ น
ลานส้ม และนํ้ า พุ เพื่อ ใช้ใ นพิธ ีชํา ระร่า งกายของอิส ลาม ด้า นหน้ า เป็ น ลานกว้า งมีปราสาทอัล คาซาร์
สถาปั ต ยกรรมที่ยงั คงมีค ราบเงาความบรรเจิด และความคิดสร้า งสรรค์ข องชาวมัว ร์ ในอดีต เคยเป็ น
พระราชวังของกษัตริยส์ เปนมาก่อน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์โดบา (Cordoba) ครัง้ หนึ่งเคยถูกครอบครองโดยชาวโรมันและชาวมัวร์จาก
อาหรับ เมืองคอร์โดบาตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ํ ากัวดัลกีเบีย เป็ นเมืองศูนย์กลางของวัฒนธรรมมุสลิมในประเทศ
สเปน องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองคอร์โดบาเป็ นเมืองมรดกโลกของประเทศสเปน เมืองนี้เป็ นเมือง
ในระบบกาหลิบทีม่ คี วามเจริญรุง่ เรืองทีส่ ุดของยุโรปในสมัยศตวรรษที่ 10 มีการสร้างมหาวิทยาลัยเน้นการ
เรียนรูด้ า้ นวรรณกรรม, วิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย์
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บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (7)
นําท่านสู่ทพ่ี กั ณ Macia Alfaros Hotel หรือระดับเดียวกัน
มัสยิ ดเมซกีต้า – โทเลโด – มหาวิ หารโทเลโด – จุดชมวิ ซเมืองโทเลโด
(สเปน)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(8).....นํ า
ท่ า นชม มั ส ยิ ดเมซกี ต้ า ที่ ม ี ข นาดใหญ่ โ ตและ
ออกแบบอย่างวิจติ ร ด้วยการใช้เสาหินจํานวนมากถึง
850 ต้น ต่อยอดเสาด้วยโครงสร้างคานโค้งแบบศิลปะ
โรมัน ผสมกับลวดลายแบบมัว ริช ประดับด้ว ยเครื่อ ง
กระเบือ้ งเคลือบ อิฐ และหินฉลุลาย ทัวทั
่ ง้ อาคาร ด้าน
ในสุ ด ของมัส ยิด จะสร้า งมีห รับ อัน เป็ น เครื่อ งหมาย
แสดงทิศทางของเมืองเมกกะ ต่อมาเมือ่ ชาวคริสต์เข้ามายึดครองเมืองคอร์โดบา จึงได้มกี า รสร้างโบสถ์ขน้ึ
บริเวณกึง่ กลางของมัสยิด และสร้างหอระฆังสูง 93 เมตร ขึน้ ในบริเวณสวนส้มและลานนํ้าพุ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด (Toledo) อดีตเมืองหลวงเก่าของสเปนตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 เป็ น
เมือ งแห่ ง ศู น ย์ก ลางประวัติศ าสตร์แ ละวัฒ นธรรมของสเปน ชื่อ เมือ งหมายถึง การผสม ผสานของ 3
วัฒนธรรม คือ คริสเตียน, อิสลามและฮีบรู ตัวเมืองตัง้ อยูบ่ นหน้าผาสูงเบือ้ งล่างล้อมรอบไปด้วยแม่น้ําตาโค
(Tajo) ซึง่ เหมาะแก่การป้ องกันการรุกรานจากข้าศึก นํ าท่านเทีย่ วชมเมือง ข้ามสะพานแบบโรมันดัง้ เดิม
(ปูเอนเต เด อัลกานตารา) บนเนินเขาท่านจะเห็นกัสตีโย เด ซาน เซร์บานโด ป้ อมปราการ ขนาดใหญ่ท่ี
ชาวโรมันสร้างขึน้ เพื่อปกปั กษ์รกั ษาเมือง นําท่านสู่เขตเมืองเก่า ผ่าน ประตูเมืองปูเอร์ตาเดบิซากรา หนึ่ง
ในประตูเมืองที่มคี วามสําคัญที่สุด นํ าท่านชมการผสมผสานของสถาปั ตยกรรมอารบิค , มูเดฆาร์โกธิค
เรเนสซองส์ นําท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิ หารโทเลโด (Toledo Cathedral) สถาปั ตยกรรมแบบโกธิคที่
ยิง่ ใหญ่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก ใช้เวลาสร้างยาวนาน แต่เดิมชาวมุสลิมใช้เป็ นสุเหร่า ต่อมาได้ก่อสร้าง
รูปทรงแบบโกธิคในปี 1226 และเพิม่ ศิลปะแบบมูเดฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิค จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ใน
อีก 300 ปี ถดั มา ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจติ รด้วยไม้แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน มุมด้านใน
เป็ นอัลคาซาร์ ผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัยศตวรรษที่ 16 จากนัน้ นําท่านแวะถ่ายรูปบริเวณ
จุดชมวิวเพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองโทเลโด ซึง่ เป็ นทิวทัศน์ทจ่ี ติ รกรชื่อดังของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco)
ได้เคยจําลองลงบนแผ่นภาพอย่างสวยงาม
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (10)
นําท่านสู่ทพ่ี กั ณ Holiday Inn Madrid Calle Alcala Hotel หรือระดับเดียวกัน
เซโกเวีย – มหาวิ หารแห่งเมืองเซโกเวีย – Las Rozas Village Outlet – ระบาฟลาเมงโก้ (สเปน)
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เช้า

กลางวัน
บ่าย

คํ่า

วันที่เจ็ด
เช้า
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บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11).....นํ าท่านเดินทางสู่เมืองเซโกเวีย เป็ นเมืองหลักของ
จังหวัดเซโกเบีย ในแคว้นคาสตีลและเลออนของประเทศสเปน ตัง้ อยู่บริเวณจุดบรรจบระหว่างแม่น้ําเอเร
สมา กับแม่น้ํากลาโมเรสณ เชิงเขากวาดาร์รามา โดยขณะที่อยู่ภายใต้การปกครองของชาวโรมันและชาว
มัวร์ เมืองนี้จงึ มีช่อื เรียกว่า เซโกเบีย นําท่านถ่ายรูปกับ มหาวิ หารแห่ งเมืองเซโกเวีย และสะพานส่งนํ้ า
โรมัน ที่มชี ่ ือ เสียง นํ า ชมเขตเมือ งเก่ าซึ่ง ล้อ มรอบด้ว ย
กําแพงทีส่ ร้างขึน้ ตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 8 และได้รบั การ
บูรณะในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 15
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
นําท่านสู่ Las Rozas Village Outlet อิสระให้ท่านได้
เดิน เล่ น เลือ กซื้อ สิน ค้ า มีก ว่ า ร้ อ ยร้ า นค้ า อาทิ เช่ น
Amani, Barbour, Coach, Diesel, Furla, Onisuka
Tiger,Polo Ralph lauren, Hugo Boss, Samsonite, Camper, Burbury, Superdry, Tag Heuer, Bvlgari,
Calvin Klein ฯลฯ
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (13)
หลังอาหารนําท่านชมการแสดงระบาฟลาเมงโก้ โชว์ช่อื ดังซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของประเทศสเปน
นําท่านสู่ทพ่ี กั ณ Holiday Inn Madrid Calle Alcala Hotel หรือระดับเดียวกัน
มาดริ ด – พระราชวังหลวง – สนามฟุตบอลซานเตี ยโก้เบอร์นาบิ ล – น้ าพุไซเบเลส – พลาซ่ ามา
ยอร์
(สเปน-ยูเออี)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (14).....นําท่านชมภายในพระราชวังหลวงแห่งสเปน แห่ง
กษัต ริย์ฮ วน คาร์ล อส มีค วามสวยงามโอ่ อ่ า อลัง การไม่แ พ้พ ระราชวัง อื่น ๆ ในทวีป ยุ โ รป เนื่ อ งจาก
แนวความคิดเปรียบเทียบความใหญ่โตของพระราชวังแวร์ซายส์ และความสวยงามของพระราชวังลูฟว์ ใน
ฝรังเศส
่
ตัง้ อยู่บ นเนิ น เขาริม ฝั ง่ แม่น้ํ า แมนซานาเรส สร้า งขึ้น ในปี ค.ศ.1735 ใช้เ วลาสร้า งถึง 25 ปี
ออกแบบโดยสถาปนิ ก ชาวอิต าเลี ย น โดยการผสมผสานระหว่ า งศิล ปะแบบฝรัง่ เศสและอิต าเลีย น
ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากมายถึง 2,830 ห้อ ง (แต่ เปิ ดให้เข้าชมเพียง12ห้อ ง) ซึ่งนอกจากจะมีการ
ตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็ นที่เก็บภาพเขียนชิ้นสําคัญ ที่วาดโดยศิลปิ นในยุคนัน้ รวมทัง้ สิง่ ของมีค่า
ต่างๆ อาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เครื่องใช้, อาวุธ ฯลฯ พร้อมชมความสวยงามของอุทยานหลวง
อุ ทยานไม้ดอกไม้ประดับที่มกี ารเปลี่ยนพันธุ์ไม้ทุ กฤดูกาลทํา ให้ม ีค วามสวยงามทัง้ ปี นํ าท่า นถ่ า ยรูป
ด้านหน้าสนามฟุตบอลซานเตี ยโก้เบอร์นาบิ ล ของทีมราชันชุดขาวรีลมาดริด ซึง่ เป็ นสนามฟุตบอลทีม่ ี
ชื่อเสียงระดับโลก มีนักเตะทีม่ ชี ่อื เสียงเล่นอยู่มากมาย อาทิเช่น คริสเตียโน่ โรนัลโด้ , ดาวิด บีญ่า, กาก้า
ฯลฯ ให้คณะได้เลือกซือ้ เลือกชมสินค้ามากมายอาทิเช่น ผ้าพันคอ, หมวก, เสือ้ ฟุตบอล, ลูกฟุตบอล, แก้ว
นํ้า, มาสคอตของทีม ฯลฯ ซึง่ เป็ นสินค้าของแท้จากสโมสรรีลแมดริดไว้เป็ นทีร่ ะลึก
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กลางวัน
บ่าย

21.10 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (15)
ท่านผ่านชมน้าพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ที่สร้างอุทศิ ให้แก่เทพธิดาไซเบลีน เป็ นสถานที่ทใ่ี ช้ใน
การเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆของเมือง ผ่านชมประตูชยั อาคาล่า (Puerta De Alcala) ทีส่ ร้างถวายพระ
เจ้าชาร์ลส์ท่ี 3 นํ าท่านสู่ พลาซ่ า มายอร์ (Plaza Mayor) ใกล้เขตปูเอต้าเดลซอล หรือประตูพระอาทิตย์
ซึง่ เป็ นจตุรสั ใจกลางเมือง นับเป็ นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย์) และยังเป็ นศูนย์กลาง
รถไฟใต้ดนิ และรถเมล์ทุกสาย นอกจากนี้ยงั เป็ นจุดตัดของถนนสายสําคัญของเมืองที่ หนาแน่ นด้วยร้านค้า
และห้างสรรพสินค้าใหญ่มากมาย นําท่านสู่ถนนเซอร์ราโน่ แหล่งช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมอาทิเช่น Louis
Vuitton, Prada, Gucci, Hermes, Loewe, Furla, Zara, Camper เป็ นต้น อิสระท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เทีย่ วบินที่ EK144
บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน

วันที่แปด ดูไบ – กรุงเทพฯ
07.15 น. ถึง สนามบิ นเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครื่อง
09.35 น. เดินทางสู่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK372
(บริการอาหารและ เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
18.40 น. เดินทางถึง สนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
************************************************
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) สิ งหาคม 2560
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่ เด็กอายุ 2-11 ปี
เด็กอายุ 2-11 ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่
พักร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่าน มีเตียง
2 ท่านไม่มีเตียง
11-18 สิ งหาคม 2560

52,900

52,900

อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์
2.
ค่าทีพ่ กั (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
3.
ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คนื ค่าธรมมเนียมทุกกรณี)
4.
ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
5.
ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
6.
ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ

50,900

(ยูเออี-ไทย)

พักเดี่ยว

10,000
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7.
8.

ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ ไกด์ทอ้ งถิน่ (พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริการท่องเทีย่ วตามรายการ
ค่าประกันภัยในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)

U

อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีก่ ําหนด
2.
ค่านํ้าหนักเกิน 30 ก.ก.
3.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิตบิ ุคคล)
4.
ค่าภาษีนกั ท่องเทีย่ ว (ถ้ามี)
5.
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ (ท่านละ 2 ยูโร / วัน / คน) และคนขับรถ (ท่านละ 2 ยูโร / วัน / คน)
ไทย ขัน้ ตํ่า 100 บาท / วัน / คน (100 X 6 วัน)
6.
ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มทีส่ งพิ
ั ่ เศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีท่ างบริษทั ฯ จัดให้
7.
ค่าแปลเอกสารสําหรับยืน่ วีซ่าในกรณีทเ่ี อกสารเป็ นภาษาไทย

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์

เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
บริ ษทั ฟอร์เรสทัวร์ จากัด
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิ ตร เลขที่ 733-1-01222-4 (บัญชีกระแสรายวัน)
2.
หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-5149027
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จ่ายเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 32 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
หมายเหตุ
1.
ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม่ี ผี เู้ ดินทางต่ ากว่า 30 ท่าน โดยทีจ่ ะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบ
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2.
3.

4.

5.
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ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 2 สัปดาห์
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงิน
โดยหักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วอันเนื่องมาจากกรณีทเ่ี กิด เหตุจาเป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้า
ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบตั เิ หตุ, การจราจรติดขัด ฯลฯ ทัง้ นี้จะ
คานึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
เนื่องจากการท่องเทีย่ วนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ ะ
เรียกร้องเงินคืน ในกรณีทท่ี ่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ ์ในการใช้บริการนัน้ ทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ น
กรณี
บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ และจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศ อันเนื่องจากการกระทาทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น ระยะเวลาในกายื่น 15 วันทาการ
( **ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตนเพื่อทาการสแกนลายนิ้วมือ ตามวัน เวลาและสถานทีท่ น่ี ดั หมาย** )
1.
พาสปอร์ต ทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคย
มีวซี ่าใน กลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ซี ่า
2.
รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้วจานวน 2 ใบ(**ต้องมีฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทัง้
2 รูป)
3.
สาเนาทะเบียนบ้าน/สาเนาบัต รประชาชน/หรือ สาเนาบัต รข้าราชการ/สาเนาทะเบียนสมรส พร้อ มแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ(ถ้ามี)
4.
ใบรับรองการทางานจากบริษัทที่ท่ านทางานอยู่ต้อ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ งและอัต รา
เงินเดือนในปั จจุบนั ,วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับบริษทั นี้และช่วงเวลาทีข่ อลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้
จะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนด

5.
6.

กรณีท่เี ป็ นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษทั ฯย้อนหลัง 6 เดือน(พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
รายการเดินบัญย้อนหลัง 6 เดือน (Statement) (นับจากวันปั จจุบนั ) ควรเลือกเล่ มที่มกี ารเข้าออกของเงิน
สม่ าเสมอ และมีจ านวนไม่ต่ ากว่ า 6 หลัก เพื่อ แสดงให้เ ห็น ว่ามีฐานะการเงินเพีย งพอ ที่จ ะครอบคลุ มกับ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมลิ าเนา **สถานฑูตไม่รบั
พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**

EUR EK006A(EK) AUG

7.

8.
9.

10.

11.

12.

9

กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผู้เดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสาร
ข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับ
มาทางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
กรณีทเ่ี ป็ นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่านัน้
กรณีท่เี ด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาจดหมายยินยอมเป็ น
ภาษาอังกฤษ โดยทีบ่ ดิ า, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไป
กับอีก ท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอาเภอ หรือสานักงานเขต โดยมีนายอาเภอหรือผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ
และประทับตรารับรองจากทาง ราชการอย่างถูกต้อง
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร
และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้อง
ใหม่กต็ ้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความ
ร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้ าที่ไป
อานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวน
ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ใน
ดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนาม
ของบริษทั ฯ
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่าง ๆของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้ระบุโดยทัง้ หมด

