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 เคป ดา รอคค่า แหลมที่ตั้งอยู่ปลายสุดทางทิศตะวันตกของทวีป ยุโรป
 ถ่ายรูปหอคอยเบเล็งเดิมสร้างไว้กลางน้าเป็ นป้อมรักษาการณ์ดแู ลการเดินเรือ
 ถ่ายรูปหน้า มหาวิหารเจอโร นิโม สร้างขึ้นเพือ่ เป็ นเกียรติแก่ วาสโก ดากามา
 ชมมหาวิหารแห่งเซวิลญ่า วิหารแห่งเมืองเซบีญา
 มัสยิดเมซกีต้า มีขนาดใหญ่โตด้วยการใช้เสาหินจานวนมากถึง850ต้น
 ถ่ายรูปด้านหน้าสนามฟุ ตบอลซานเตียโก้เบอร์นาบิลทีมราชันชุดขาวรีลมาดริด
 ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย และสะพานส่งน้าโรมันที่มีช่ือเสียง
 Las Rozas Village Outlet อิ สระให้เลือกซื้ อสินค้ามีกว่าร้อยร้านค้า
กำหนดกำรเดิ นทำง

สิ งหำคม – ตุลำคม 2561
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กรุงเทพฯ – สนำมบิ นสุวรรณภูมิ
(ไทย)
คณะพร้อมกัน ณ สนำมบิ นสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว
T สำยกำรบิ นเอมิ เรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับและอานวยความสะดวก

วันที่สอง ดูไบ – กรุงมำดริ ด – พระรำชวังหลวง – น้ำพุไซเบเลส – พลำซ่ำ มำยอร์
(ยูเออี – สเปน)
01.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 385
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
04.45 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
07.35 น. เดินทางสู่ กรุงมำดริ ด ประเทศสเปน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK141(บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
13.25 น. เดินทางถึง สนำมบิ นกรุงมำดริ ด ประเทศสเปน ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว …นาท่าน
ชมภายในพระรำชวังหลวงแห่งสเปน แห่งกษัตริย์ฮวน คาร์ล อส มีความสวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้
พระราชวังอื่นๆ ในทวีปยุโรป เนื่องจากแนวความคิดเปรียบเทียบความใหญ่โตของพระราชวังแวร์ซายส์
และความสวยงามของพระราชวังลูฟว์ ในฝรังเศส
่ ตัง้ อยู่บนเนินเขาริมฝั ง่ แม่น้ าแมนซานาเรส สร้างขึน้ ในปี
ค.ศ.1735 ใช้เวลาสร้างถึง 25 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะ
แบบฝรังเศสและอิ
่
ตาเลียนประกอบด้วยห้องต่างๆ มากมายถึง 2,830 ห้อง (แต่เปิ ดให้เข้าชมเพียง12ห้อง)
ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็ นที่เก็บภาพเขียนชิ้นสาคัญ ที่วาดโดยศิลปิ นในยุคนัน้
รวมทัง้ สิง่ ของมีค่าต่างๆ อาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เครื่องใช้, อาวุธ ฯลฯ พร้อมชมความสวยงาม
ของอุทยานหลวง อุทยานไม้ดอกไม้ประดับทีม่ กี ารเปลีย่ นพันธุไ์ ม้ทุกฤดูกาลทาให้ มคี วามสวยงามทัง้ ปี ....
จากนัน้ นาถ่ายรูปกับ น้ำพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ทีส่ ร้างอุทศิ ให้แก่เทพธิดาไซเบลีน เป็ นสถานที่
ทีใ่ ช้ในการเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆของเมือง ผ่านชมประตูชยั อาคาล่า (Puerta De Alcala) ที่สร้าง
ถวายพระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 3....นาท่านสู่ พลำซ่ ำ มำยอร์ (Plaza Mayor) ใกล้เขตปูเอต้าเดลซอล หรือประตู
พระอาทิตย์ ซึง่ เป็ นจตุรสั ใจกลางเมือง นับเป็ นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรทีศ่ ูนย์) และยังเป็ น
ศูนย์กลางรถไฟใต้ดนิ และรถเมล์ทุกสาย นอกจากนี้ยงั เป็ นจุดตัดของถนนสายสาคัญของเมืองทีห่ นาแน่ น
ด้วยร้านค้าและห้างสรรพสินค้าใหญ่มากมาย
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านสู่ทพ่ี กั ณ Axor Feria Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันที่สำม เมืองเซโกเวีย – มหำวิ หำรแห่ งเมืองเซโกเวี ย – Las Rozas Village Outlet – ระบำฟลำเมงโก้
(สเปน)
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)...นาท่านเดินทางสู่ เมืองเซโกเวีย เป็ นเมืองหลักของ
จังหวัดเซโกเบีย ในแคว้นคาสตีลและเลออนของประเทศสเปน ตัง้ อยู่บริเวณจุดบรรจบระหว่างแม่น้ าเอเร
สมา กับแม่น้ ากลาโมเรสณ เชิงเขากวาดาร์รามา โดยขณะที่อยู่ภายใต้การปกครองของชาวโรมันและชาว
มัวร์ เมืองนี้จงึ มีช่อื เรียกว่า เซโกเบีย...นาท่านถ่ายรูปกับ มหำวิ หำรแห่ งเมืองเซโกเวีย และสะพานส่งน้ า
โรมันทีม่ ชี ่อื เสียง นาชมเขตเมืองเก่าซึง่ ล้อมรอบด้วยกาแพงทีส่ ร้างขึน้ ตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 8 และได้รบั
การบูรณะในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 15
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นาท่านเดินทางสู่Las Rozas Village Outlet อิสระให้ท่านได้
เดิน เล่ น เลือ กซื้อ สิน ค้า มีก ว่ า ร้อ ยร้า นค้า 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
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (4)
หลังอาหารนาท่านชมการแสดงระบำฟลำเมงโก้ โชว์ช่อื ดังซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของประเทศสเปน
นาท่านสู่ทพ่ี กั ณ Axor Feria Hotel หรือระดับเดียวกัน
เมืองโทเลโด – มหำวิ หำรโทเลโด – เมืองคอร์โดบำ
(สเปน)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)...นาท่านเดินทางสู่ นาท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด
(Toledo) อดีตเมืองหลวงเก่าของสเปนตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 เป็ นเมืองแห่งศูนย์กลางประวัตศิ าสตร์
และวัฒนธรรมของสเปน ชื่อเมืองหมายถึงการผสมผสานของ 3 วัฒนธรรม คือ คริสเตียน, อิสลามและฮีบรู
ตัวเมืองตัง้ อยูบ่ นหน้าผาสูงเบือ้ งล่างล้อมรอบไปด้วยแม่น้าตาโค (Tajo) ซึง่ เหมาะแก่การป้ องกันการรุกราน
จากข้าศึก นาท่านเทีย่ วชมเมือง ข้ามสะพานแบบโรมันดัง้ เดิม(ปูเอนเต เด อัลกานตารา) บนเนินเขาท่าน
จะเห็นกัสตีโย เด ซาน เซร์บานโด ป้ อมปราการ ขนาดใหญ่ทช่ี าวโรมันสร้างขึน้ เพื่อปกปั กษ์รกั ษาเมือง นา
ท่านสู่เขตเมืองเก่า ผ่าน ประตูเมืองปูเอร์ตาเดบิซากรา หนึ่งในประตูเมืองทีม่ คี วามสาคัญทีส่ ุด นาท่านชม
การผสมผสานของสถาปั ตยกรรมอารบิค , มูเดฆาร์โกธิค เรเนสซองส์ นาท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหำวิ หำร
โทเลโด (Toledo Cathedral) สถาปั ตยกรรมแบบโกธิคที่ยงิ่ ใหญ่สวยงามแห่งหนึ่งของโลกใช้เวลาสร้าง
ยาวนาน แต่เดิมชาวมุสลิมใช้เป็ นสุเหร่า ต่อมาได้ก่อสร้างรูปทรงแบบโกธิคในปี 1226 และเพิม่ ศิลปะแบบมู
เดฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิค จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปี ถดั มา ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงาม
วิจติ รด้วยไม้แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน มุมด้านในเป็ นอัลคาซาร์ ผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอด
ในสมัยศตวรรษที่ 16 จากนัน้ นาท่านแวะถ่ายรูปบริเวณจุดชมวิวเพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองโทเลโด ซึง่ เป็ น
ทิวทัศน์ท่ี จิตรกรชื่อดังของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco) ได้เคยจาลองลงบนแผ่นภาพอย่างสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
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นาท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์โดบำ (Cordoba) ครัง้ หนึ่งเคยถูกครอบครองโดยชาวโรมันและชาวมัวร์จาก
อาหรับ เมืองคอร์โดบาตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่ น้ ากัวดัลกีเบีย เป็ นเมืองศูนย์กลางของวัฒนธรรมมุสลิมในประเทศ
สเปน องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองคอร์โดบาเป็ นเมืองมรดกโลกของประเทศสเปน เมืองนี้เป็ นเมือง
ในระบบกาหลิบทีม่ คี วามเจริญรุง่ เรืองทีส่ ุดของยุโรปในสมัยศตวรรษที่ 10 มีการสร้างมหาวิทยาลัยเน้นการ
เรียนรูด้ า้ นวรรณกรรม, วิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (7)
นาท่านสู่ทพ่ี กั ณ Ayre Cordoba Hotel หรือระดับเดียวกัน
มัสยิ ดเมซกีต้ำ – เมืองเซวิ ลญ่ำ – มหำวิ หำรแห่งเซวิ ลญ่ำ – หอคอยฆีรลั ดำ
(สเปน)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(8)....นาท่านชม
มัสยิ ด เมซกี ต้ำ ที่มขี นาดใหญ่ โตและออกแบบอย่างวิจติ รด้ว ย
การใช้เสาหินจานวนมากถึง 850 ต้น ต่อยอดเสาด้วยโครงสร้าง
คานโค้งแบบศิลปะโรมัน ผสมกับลวดลายแบบมัวริช ประดับด้วย
เครื่องกระเบื้องเคลือบ อิฐ และหินฉลุลาย ทัวทั
่ ง้ อาคาร ด้านใน
สุดของมัสยิดจะสร้างมีหรับ อันเป็ นเครื่องหมายแสดงทิศทางของเมืองเมกกะ ต่อมาเมื่อชาวคริสต์เข้ามา
ยึดครองเมืองคอร์โดบา จึงได้มกี า รสร้างโบสถ์ขน้ึ บริเวณกึง่ กลางของมัสยิด และสร้างหอระฆังสูง 93 เมตร
ขึน้ ในบริเวณสวนส้มและลานน้าพุ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเซวิ ลญ่ำ (Seville) ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นแคว้นอันดาลูเซีย เป็ นเมืองทีม่ มี รดกทางวัฒนธรรม
เป็ นเมืองที่เต็มไปด้วยความเขียวขจี สวนสาธารณะและสวนดอกไม้งานเทศกาลที่จดั ขึน้ ในเมืองเซบีญ่า
ได้รบั การกล่าวขานมากที่สุด เนื่องจากเป็ นเมืองที่มชี วี ิตชีวามากที่สุดในแคว้นอัลดาลูซยี เมืองนี้เคยอยู่
ภายใต้การปกครองของแขกมัวร์มานานกว่า 800 ปี จึงได้รบั อิทธิพลศิลปะแบบแขกมัวร์ค่อนข้างมาก นา
ท่านชม มหำวิ หำรแห่ งเซวิ ลญ่ ำ (seville cathedral) วิหารแห่งเมืองเซบีญา มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 3
รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ท่ีกรุงโรม และเซนต์ปอลทีล่ อนดอน และใหญ่ท่สี ุดในสเปนสร้างด้วยศิลปะ
แบบโกธิค ภายในตกแต่งได้อย่างงามวิจติ ร สร้างขึน้ แทนทีต่ งั ้ ของสุเหร่าเดิม โดยต้องการให้ยงิ่ ใหญ่แบบ
ไม่มใี ครเทียบเทียมได้ ในห้องเก็บทรัพย์สมบัตลิ ้าค่า มีทงั ้ ภาพเขียน,เครื่องใช้ในพิธขี องศาสนาทีท่ ามาจาก
ทองคาและเงินล้วนแต่ประเมินค่ามิได้ อีกทัง้ ยังเป็ นทีเ่ ก็บศพของโคลัมบัสอีกด้วย นาท่านถ่ายรูป หอคอย
ฆีรลั ดำ (giralda)หอคอยฆีรลั ดา ตึกทรงรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าสูง 93 เมตร (ไม่แนะนาสาหรับท่านทีส่ ุขภาพไม่
เอื้ออานวย) ติดกันกับมหาวิหารเป็ นลานส้มและน้ าพุ เพื่อใช้ในพิ ธชี าระร่างกายของอิสลาม ด้านหน้าเป็ น
ลานกว้างมีปราสาทอัลคาซาร์ สถาปั ตยกรรมทีย่ งั คงมีคราบเงาความบรรเจิด และความคิดสร้างสรรค์ของ
ชาวมัวร์ ในอดีตเคยเป็ นพระราชวังของกษัตริยส์ เปนมาก่อน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (10)
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นาท่านสู่ทพ่ี กั ณ Alcora sevilla Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันที่หก
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า

วันที่เจ็ด
เช้า

กลางวัน
บ่าย

เซวิ ลญ่ำ – เมืองลิ สบอน – มหำวิ หำรเจอโร นิ โม
(สเปน – โปรตุเกส)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)....นาท่านเดินทางสู่ เมืองลิ สบอน (Lisbon) เมือง
หลวงของโปรตุ เ กสตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ า เตจู้ (Tejo) โดยผ่ านเส้นทางมอเตอร์เ วย์ส ายส าคัญ ที่ท่านจะได้
เพลิดเพลินกับภาพชีวติ ชนบทชาวไร่ ชาวสวน และป่ าคอร์ค (Cock) ตลอดการเดินทางท่านจะได้ให้ภูม ิ
ประเทศทีแ่ ตกต่าง ทัง้ ริมฝั ง่ มหาสมุทรและฝั ง่ แผ่นดินใหญ่ ลิสบอนเป็ นเมืองทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์ยาวนานกว่า
800 ปี และเคยประสบกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในศตวรรษที่ 17 จึงทาให้อาคารเก่าแก่โบราณได้รบั ความ
เสียหายเป็ นจานวนมาก ผู้นาคนสาคัญของเมืองในสมัยนัน้ คือ มำร์คิส เดอร์ ปองปำล (Marquis de
Pombal) ได้เริม่ บูรณะและจัดวางผังเมืองลิสบอนใหม่ให้ทนั สมัย เกิดการสร้างถนนและอาคารสมัยใหม่
กลายเป็ นเมืองลิสบอนทีส่ วยงามมีเอกลักษณ์เป็ นของตนเองจนถึงปั จจุบนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
นาท่านเดินทางสู่ มหำวิ หำรเจอโร นิ โม ที่สร้างขึน้ เพื่อเป็ นเกียรติแก่ วาสโก ดากามา ซึ่งได้เดินเรือสู่
ประเทศอินเดียได้เ ป็ นผลส าเร็จในปี ค.ศ. 1998 ซึ่งมหาวิหารแห่งนี้เป็ นผลงานอันเยี่ยมยอดของงาน
สถาปั ตยกรรมแบบมานู เอลไลน์ (Manueline) ใช้เวลาก่อสร้างทัง้ สิ้นถึง 70 ปี จึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ และ
ได้รบั การรับรองจากองค์การยูเนสโกขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (13)
นาท่านสู่ทพ่ี กั ณ VIP Executive Art’s Hotel หรือระดับเดียวกัน
เมืองซิ นทรำ – เคป ดำ รอคค่ำ – เมืองลิ สบอน – หอคอยเบเล็ง – สนำมบิ น (โปรตุเกส – ยูเออี)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (19)....นาท่านเดินทางสู่ เมืองซิ นทรำ (Sintra) อีกหนึ่ง
เมือ งตากอากาศยอดนิยมของนักท่อ งเที่ยว เป็ นที่ต งั ้ ของพระราชวังที่ส วยงามที่ได้รบั การรับรองจาก
องค์ก ารยูเ นสโก้ใ ห้เ ป็ น มรดกโลก ความร่มรื่น ของเขตอุ ทยานเป็ นที่พ ักผ่ อ นหย่อ นใจในวัน หยุด ของ
ชาวเมือ ง เป็ นอีกเมืองที่มสี ถาปั ตยกรรมที่ค่อนข้างมีค วามโดดเด่นของแคว้นแกรนด์ล ิสบอน ประเทศ
โปรตุเกส นาท่านชม เคป ดำ รอคค่ ำ (Cabo da roca) อันเป็ นแหลมที่ตงั ้ อยู่ปลายสุดทางทิศตะวันตก
ของทวีป ยุโรป ถัดไปเป็ นมหาสมุทรแอตแลนติก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (15)
นาท่านถ่ายรูปหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดิมสร้างไว้กลางน้ าเพื่อเป็ นป้ อมรักษาการณ์ดูแลการ
เดินเรือ เป็ นจุดเริม่ ต้นของการเดินเรือออกไปสารวจ และค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา และนักเดินเรือ
ชาวโปรตุ เ กส เป็ น อีก หนึ่ง สถาปั ต ยกรรมแบบมานู เ อลไลน์ ท่ีส วยงาม จากนัน้ น าท่ า นบัน ทึก ภาพกับ
อนุสาวรียด์ สิ คัฟเวอรี่ สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่งการสิน้ พระชนม์ของ เจ้าชาย
เฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์ สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน
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21.15 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 194
(บริการอาหารและ เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)

วันที่แปด ดูไบ – กรุงเทพฯ
(ยูเออี – ไทย)
08.05 น. ถึง สนำมบิ นเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
11.45 น. เดิน ทางสู่ สนำมบิ น สุ ว รรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเ รตส์ เที่ย วบินที่ EK 370 (บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
21.25 น. เดินทางถึง สนำมบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
************************************************
อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่อท่ำน)
สิ งหำคม – ตุลำคม 2561
วันเดิ นทำง
ผูใ้ หญ่ เด็กอำยุ 2-11 ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่ำน มีเตียง

เด็กอำยุ 2-11 ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่ำนไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

8-15 สิ งหำคม 2561
11-18 กันยำยน
9-16,18-25 ตุลำคม

51,900
47,900
47,900

10,000
10,000
10,000

53,900
49,900
49,900

53,900
49,900
49,900

อัตรำนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
2. ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีท่ไี ม่
สามารถเข้าพักทีเ่ มืองนัน้ ๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
3. ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
4. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
7. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
8. หัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์นาเทีย่ วและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่
รวมค่าทิป)
U

อัตรำนี้ ไม่รวม
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ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
ในโรงแรม
ค่าทิปคนขับรถท้องถิน่ (2 ยูโร / วัน / คน)
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ (2 ยูโร / วัน / คน)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท

เงื่อนไขกำรจอง
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
2. ชาระยอดส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4. หากท่านทีต่ อ้ งการออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยูต่ ่างจังหวัด) เพื่อมายืน่ วีซ่าหรือวันเดินทาง ให้
ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้
กำรยกเลิ กกำรเดิ นทำง
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-99 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 19 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
เรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเ่ กิดขึน้ จริง
6. กรณีวซี ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทั จะทาการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่า
และค่าบริการยืน่ วีซ่า ค่ามัดจาตั ๋วเครือ่ งบินหรือค่าตั ๋วเครือ่ งบิน เป็ นต้น
เงื่อนไขกำรออกเดิ นทำง
1.
คณะเดินทางขัน้ ต่ า 30 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
หมำยเหตุ
1. เด็ก หมายถึง เด็กทีม่ อี ายุระหว่าง 5-11 ขวบ
2. กรุป๊ ยืนยันการเดินทางตามราคาทีร่ ะบุ เมือ่ มีผเู้ ดินทางครบ 30 ท่าน ขึน้ ไป
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บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
4. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ
ในกรณีท่สี ูญ หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือ ความรับผิดชอบของหัว หน้ าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ
ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
5. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
6. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
7. สาหรับทีน่ งั ่ LONG LEG หรือทีน่ งั ่ บริเวณทางออกฉุ กเฉิน จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารทีม่ คี ุณสมบัตติ ามทีส่ ายการบิน
กาหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มปี ั ญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ้ ่นื ได้อย่างรวดเร็ว
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอานาจในการให้ท่นี ัง่ LONG LEG ขึน้ อยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่
เช็คอินเท่านัน้
8. โรงแรมทีพ่ กั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็ นภูมปิ ระเทศทีม่ อี ากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน
(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
9. เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ ผู้เดินทางต้องมาสแกน
ลายนิ้ว มือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย (เอกสารและขัน้ ตอนการยื่นวีซ่าแต่ล ะสถานทูต มีค วาม
ต่างกันและอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าทีอ่ กี ครัง้ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อ
ยืน่ วีซ่า)
เอกสำรในกำรขอยื่นวีซ่ำเชงเก้น ระยะเวลำในกำยื่น 15 วันทำกำร
( **ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตนเพื่อทาการสแกนลายนิ้วมือ ตามวัน เวลาและสถานทีท่ น่ี ดั หมาย** )
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีว ี
ซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ซี ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้วจานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรือสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. ใบรับรองกำรทำงำนจากบริษทั ทีท่ ่านทางานอยู่ต้องเป็ นภำษำอังกฤษเท่ ำนัน้ โดยระบุตาแหน่ ง, อัตราเงินเดือน
ในปั จจุบนั , วันเดือนปี ท่เี ริม่ ทางานกับบริษทั นี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะ
กลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณีท่เี ป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองที่ คดั ไว้ไม่เกิ น 3 เดื อน พร้อมวัตถุประสงค์
หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษทั ฯย้อนหลัง 6 เดือน
6. รำยกำรเดิ นบัญย้อนหลัง 6 เดือน(Statement) และ BANKGARUNTEE มีอำยุ 15 วัน นับจำกหนังสืออกจำก
ธนำคำร พร้อมสาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจาหรือออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ) ควรเลือก
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เล่มทีม่ กี ารเข้าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่
จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง และสามารถทีจ่ ะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมลิ าเนา **สถำน
ฑูตไม่รบั พิ จำรณำบัญชีกระแสรำยวัน**
7. ในกรณี เป็ น Sponser ให้กนั ในครอบครัวหรือญำติ กนั
- ผูท้ ี่รบั รองค่ำใช่จ่ำยให้ ต้องใช้ BANKGARUNTEE รับรองผูร้ ว่ มเดินทาง หรือ ผูท้ ใ่ี ห้ออกค่าใช้จา่ ยให้
- ผู้ ที่ ให้ รั บ รอง ค่ ำใช้ จ่ ำ ยให้ ต้ อ งขอ รายการเดิ น บั ญ ย้ อ นหลั ง 6 เดื อ น( Statement) แล ะ
BANKGARUNTEE มีอายุ 15 วัน
8. กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 16 แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทางาน
ของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
9. กรณีท่เี ป็ นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจำกทำงสถำบันกำรศึกษำเป็ นภำษำอังกฤษ (ตัวจริง)
เท่านัน้
10. กรณีทเ่ี ด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยทีบ่ ดิ า,
มารดา และบุตรจะต้องไปยืน่ เรื่องแสดงความจานงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ทีว่ ่าการ
อาเภอหรือเขต โดยมีนายอาเภอหรือผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่าง
ถูกต้อง
11. รายละเอียดเกีย่ วกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปี เกิด,ญาติพน่ี ้อง,สถานทีเ่ กิด และจานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
12. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็
ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือใน
การเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้ าที่ไปอานวยความ
สะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน
13. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้วทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจ
ของสถานฑูตฯเรือ่ งวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั
14. เพิ่ มเติ ม ในกรณี ที่ มี ก ำรรับ รองค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรเดิ นทำงให้ ผ้ ู อื่ น โดยไม่ ใ ช่ ต นเอง จะต้ อ งขอ
BANKGARUNTEE ที่ ออกเป็ นสปอร์นเซอร์ ให้กบั ผูท้ ี่ถกู รับรองค่ำใช้ จ่ำยให้ พร้อมกับ Statement ย้อนหลัง
6 เดือนยื่นคู่กนั พร้อมกับผูท้ ี่ถกู รับรองค่ำใช้ จ่ำยก็ต้องแสดงสถำนะกำรเงิ นของตัวเองเช่นกัน
15. .การยื่นวีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดาเนินการขัน้ ตอน
การยืน่ วีซ่าได้

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ มฉบับละ 500 บาท **

