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ก าหนดการเดินทาง ราคา 

ตุลาคม 20 – 27 ต.ค. 60 49,900 
พฤศจิกายน 28 พ.ย. – 5 ธ.ค. 60 

 49,900 

ธันวาคม 

4 – 11 ธ.ค. 60 49,900 
27 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61 
29 ธ.ค. 60 – 5 ม.ค. 61 59,900 
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วนัแรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ               (ไทย)   

22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9  แถว T สาย
การบินเอมิเรตส์ (EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัทีส่อง ดูไบ-ลสิบอน-หอคอยเบเลง็-มหาวหิารเจอโรนิโม                   (ยูเออ-ีลสิบอน)   

01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 385 
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  

05.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง   
07.15 น. เดินทางสู่กรุงลสิบอน ประเทศโปรตุเกส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 191 

(บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
12.00 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้น าท่าน

ชม เคป ดา รอคค่า (Cabo da roca) อนัเป็นแหลมท่ีตั้งอยู่ปลายสุดทางทิศตะวนัตกของทวีป ยุโรป ถดัไปเป็น
มหาสมุทรแอตแลนติก น าท่านเดินทางสู่ เมืองซินทรา (Sintra) อีกหน่ึงเมืองตากอากาศยอดนิยมของ
นกัท่องเท่ียว เป็นท่ีตั้งของพระราชวงัท่ีสวยงามท่ีไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกใ้ห้เป็นมรดกโลก ความ
ร่มร่ืนของเขตอุทยานเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจในวนัหยุดของชาวเมือง เป็นอีกเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีค่อนขา้งมี
ความโดดเด่นของแควน้     แกรนดลิ์สบอน ประเทศโปรตุเกส  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านสู่ท่ีพกั  ณ Sana Metropolitan Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
  

วนัทีส่าม เคป ดา รอคค่า-เมืองซินทรา-บาดาจอซ                       (สเปน) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ เมืองลิสบอน (Lisbon) เมืองหลวงของ
โปรตุเกสตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าเตจู ้(Tejo) โดยผา่นเส้นทางมอเตอร์เวยส์ายส าคญัท่ีท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัภาพชีวิต
ชนบท       ชาวไร่ ชาวสวน และป่าคอร์ค (Cock) ตลอดการ
เดินทางท่านจะไดใ้ห้ภูมิประเทศท่ีแตกต่าง ทั้งริมฝ่ังมหาสมุทร
และ     ฝ่ังแผ่นดินใหญ่ ลิสบอนเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์
ยาวนานกวา่ 800 ปี และเคยประสบกบัเหตุการณ์แผน่ดินไหวใน
ศตวรรษท่ี 17 จึงท าให้อาคารเก่าแก่โบราณได้รับความเสียหาย
เป็นจ านวนมาก ผูน้ าคนส าคญัของเมืองในสมยันั้น คือ มาร์คิส 
เดอร์ ปองปาล   (Marquis de Pombal) ไดเ้ร่ิมบูรณะและจดัวาง
ผงัเมืองลิสบอนใหม่ให้ทันสมยั เกิดการสร้างถนนและอาคารสมยัใหม่กลายเป็นเมืองลิสบอนท่ีสวยงามมี
เอกลกัษณ์เป็นของตนเองจนถึงปัจจุบนั น าท่านถ่ายรูปหอคอยเบเล็ง                 (Belem Tower) เดิมสร้างไว้
กลางน ้ าเพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือ เป็นจุดเร่ิมตน้ของการเดินเรือออกไปส ารวจ และคน้พบโลก
ของ วาสโก ดากามา และนักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกหน่ึงสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ท่ีสวยงาม 
จากนั้นน าท่านบนัทึกภาพกบั อนุสาวรียดิ์สคฟัเวอร่ี สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่งการ
ส้ินพระชนมข์อง เจา้ชายเฮนร่ี เดอะเนวเิกเตอร์  
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กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าท่านถ่ายรูปดา้นหน้า มหาวิหารเจอโร นิโม ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติ
แก่ วาสโก ดากามา ซ่ึงไดเ้ดินเรือสู่ประเทศอินเดียไดเ้ป็นผลส าเร็จในปี ค.ศ. 1498 ซ่ึงมหาวหิารแห่งน้ีเป็นผลงาน
อนัเยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ (Manueline) ใชเ้วลาก่อสร้างทั้งส้ินถึง 70 ปี จึงแลว้เสร็จ
สมบูรณ์ และไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก น าท่านเดินทางสู่ เมืองบาดาจอซ 
เมืองพรมแดนตะวนัตกสุดของประเทศสเปน 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านสู่ท่ีพกั  ณ AC Hotel Badajoz by Marriott หรือระดบัเดียวกนั 
 
วนัทีส่ี่ เซวลิญ่า-มหาวหิารแห่งเซวลิญ่า-หอคอยฆีรัลดา-คอร์บา                         (สเปน) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซวิลญ่า (Seville) ซ่ึงตั้งอยู่ในแควน้            

อนัดาลูเซีย เป็นเมืองท่ีมีมรดกทางวฒันธรรม เป็นเมืองท่ีเต็มไปด้วยความเขียวขจี สวนสาธารณะและสวน
ดอกไม ้   งานเทศกาลท่ีจดัข้ึนในเมืองเซบีญ่าไดรั้บการกล่าวขานมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีชีวิตชีวามาก
ท่ีสุดในแควน้              อลัดาลูซีย เมืองน้ีเคยอยู่ภายใตก้ารปกครองของแขกมวัร์มานานกว่า 800 ปี จึงได้รับ
อิทธิพลศิลปะแบบแขกมวัร์ค่อนขา้งมาก น าท่านชม มหาวหิารแห่งเซวิลญ่า (seville cathedral) วหิารแห่งเมือง
เซบีญา มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 รองจากมหาวหิารเซนตปี์เตอร์ท่ีกรุงโรม และเซนตป์อลท่ีลอนดอน และใหญ่
ท่ีสุดในสเปนสร้างดว้ยศิลปะ      แบบโกธิค ภายในตกแต่งไดอ้ยา่งงามวิจิตร สร้างข้ึนแทนท่ีตั้งของสุเหร่าเดิม 
โดยตอ้งการให้ยิ่งใหญ่แบบไม่มีใครเทียบเทียมได ้ในห้องเก็บทรัพยส์มบติัล ้าค่า มีทั้งภาพเขียน,เคร่ืองใชใ้นพิธี
ของศาสนาท่ีท ามาจากทองค าและเงิน           ลว้นแต่ประเมินค่ามิได ้อีกทั้งยงัเป็นท่ีเก็บศพของโคลมับสัอีกดว้ย 
น าท่านถ่ายรูป หอคอยฆีรัลดา (giralda)       หอคอยฆีรัลดา ตึกทรงรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้สูง 93 เมตร (ไม่แนะน า
ส าหรับท่านท่ีสุขภาพไม่เอ้ืออ านวย) ติดกนักบั      มหาวหิารเป็นลานส้มและน ้าพุ เพื่อใชใ้นพิธีช าระร่างกายของ
อิสลาม ดา้นหนา้เป็นลานกวา้งมีปราสาทอลัคาซาร์ สถาปัตยกรรมท่ียงัคงมีคราบเงาความบรรเจิด และความคิด
สร้างสรรคข์องชาวมวัร์ ในอดีตเคยเป็นพระราชวงัของกษตัริยส์เปนมาก่อน  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์โดบา (Cordoba) คร้ังหน่ึงเคยถูกครอบครอง
โดยชาวโรมนัและชาวมวัร์จากอาหรับ เมืองคอร์โดบาตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ ากวัดัลกีเบีย เป็นเมืองศูนยก์ลางของ
วฒันธรรมมุสลิมในประเทศสเปน องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองคอร์โดบาเป็นเมืองมรดกโลกของ
ประเทศสเปน เมืองน้ีเป็นเมืองในระบบกาหลิบท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองท่ีสุดของยโุรปในสมยัศตวรรษท่ี 10 มีการ
สร้างมหาวทิยาลยัเนน้การเรียนรู้ดา้นวรรณกรรม, วทิยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย ์ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านสู่ท่ีพกั  ณ Macia Alfaros Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
วนัที่ห้า มัสยดิเมซกต้ีา-โทเลโด-มหาวหิารโทเลโด-มาดริด-น า้พุไซเบเลส-พลาซ่า มายอร์                  (สเปน) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านชม 

มัสยิดเมซกีต้า  ท่ี มีขนาดใหญ่โตและออกแบบอย่างวิจิตร       
ด้วยการใช้เสาหินจ านวนมากถึง 850 ต้น  ต่อยอดเสาด้วย
โครงสร้างคานโคง้แบบศิลปะโรมนั ผสมกบัลวดลายแบบมวัริช 
ประดับด้วยเคร่ืองกระเบ้ืองเคลือบ อิฐ และหินฉลุลาย ทั่วทั้ ง
อาคาร ดา้นในสุดของมสัยิดจะสร้างมีหรับ อนัเป็นเคร่ืองหมาย
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แสดงทิศทางของเมืองเมกกะ ต่อมาเม่ือชาวคริสต์เข้ามายึดครองเมืองคอร์โดบา จึงได้มีกา รสร้างโบสถ์ข้ึน
บริเวณก่ึงกลางของมสัยดิ และสร้างหอระฆงัสูง 93 เมตร ข้ึนในบริเวณสวนส้มและลานน ้าพุ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด (Toledo) อดีตเมืองหลวงเก่าของสเปน
ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 เป็นเมืองแห่งศูนยก์ลางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของสเปน ช่ือเมืองหมายถึงการ
ผสมผสานของ 3 วฒันธรรม คือ คริสเตียน, อิสลามและฮีบรู ตวัเมืองตั้งอยูบ่นหน้าผาสูงเบ้ืองล่างลอ้มรอบไป
ดว้ย    แม่น ้ าตาโค (Tajo) ซ่ึงเหมาะแก่การป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึก น าท่านเท่ียวชมเมือง ขา้มสะพานแบบ
โรมนัดั้งเดิม        (ปูเอนเต เด อลักานตารา) บนเนินเขาท่านจะเห็นกสัตีโย เด ซาน เซร์บานโด ป้อมปราการ 
ขนาดใหญ่ท่ีชาวโรมนัสร้างข้ึนเพื่อปกปักษรั์กษาเมือง น าท่านสู่เขตเมืองเก่า ผา่น  ประตูเมืองปูเอร์ตาเดบิซากรา 
หน่ึงในประตูเมืองท่ีมีความส าคญัท่ีสุด น าท่านชมการผสมผสานของสถาปัตยกรรมอารบิค, มูเดฆาร์โกธิค 
เรเนสซองส์ น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ มหาวิหารโทเลโด (Toledo Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ียิ่งใหญ่
สวยงามแห่งหน่ึงของโลก           ใชเ้วลาสร้างยาวนาน แต่เดิมชาวมุสลิมใชเ้ป็นสุเหร่า ต่อมาไดก่้อสร้างรูปทรง
แบบโกธิคในปี 1226 และเพิ่มศิลปะแบบมูเดฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิค จนแลว้เสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปี
ถดัมา ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรด้วยไม้แกะสลกัและภาพสลกัหินอ่อน มุมด้านในเป็นอลัคาซาร์ 
ผลงานของสถาปนิกระดบัสุดยอด               ในสมยัศตวรรษท่ี 16 จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปบริเวณจุดชมววิเพื่อ
ชมทิวทศัน์ของเมืองโทเลโด ซ่ึงเป็นทิวทศัน์ท่ี          จิตรกรช่ือดงัของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco) ไดเ้คยจ าลอง
ลงบนแผน่ภาพอยา่งสวยงาม 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านสู่ท่ีพกั  ณ Holiday Inn Madrid Calle Alcala Hotel             หรือ
ระดบัเดียวกนั  

 
วนัที่หก เซโกเวยี-มหาวหิารแห่งเมืองเซโกเวยี-Las Rozas Village Outlet                            (สเปน) 
เช้า บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่เมืองเซโกเวีย เป็นเมืองหลกัของจงัหวดัเซโก

เบีย ในแควน้คาสตีลและเลออนของประเทศสเปน ตั้งอยูบ่ริเวณจุดบรรจบระหวา่งแม่น ้ าเอเรสมา กบัแม่น ้ ากลา
โมเรสณ เชิงเขากวาดาร์รามา โดยขณะท่ีอยูภ่ายใตก้ารปกครองของชาวโรมนัและชาวมวัร์ เมืองน้ีจึงมีช่ือเรียกวา่ 
เซโกเบีย       น าท่านถ่ายรูปกบั มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย และสะพานส่งน ้ าโรมนัท่ีมีช่ือเสียง น าชมเขตเมือง
เก่าซ่ึงลอ้มรอบดว้ยก าแพงท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 8 และไดรั้บการบูรณะในระหวา่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 
15 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  น าท่านเดินทางสู่                 
Las Rozas Village Outlet อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเลือกซ้ือ
สินค้ามีกว่าร้อยร้านค้า อาทิ  เช่น  Amani, Barbour, Coach, 
Diesel, Furla, Onisuka Tiger,Polo Ralph lauren, Hugo Boss, 
Samsonite, Camper, Burbury, Superdry, Tag Heuer, Bvlgari, 
Calvin Klein ฯลฯ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารน าท่านชมการแสดงระบ าฟลาเมงโก้ โชวช่ื์อดงัซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์
ของประเทศสเปน น าท่านสู่ท่ีพกั  ณ Holiday Inn Madrid Calle Alcala Hotel หรือระดบัเดียวกนั  
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วนัทีเ่จ็ด มาดริด-พระราชวงัหลวง-สนามฟุตบอลซานเตียโก้เบอร์นาบิล-น า้พุไซเบเลส-พลาซ่า มายอร์ 
                                    (สเปน-ยูเออ)ี 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านชมภายในพระราชวังหลวงแห่งสเปน แห่งกษตัริย ์      

ฮวน คาร์ลอส มีความสวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวงัอ่ืนๆ ในทวีปยุโรป เน่ืองจากแนวความคิด
เปรียบเทียบความใหญ่โตของพระราชวงัแวร์ซายส์ และความสวยงามของพระราชวงัลูฟว ์ในฝร่ังเศส ตั้งอยูบ่น
เนินเขาริมฝ่ังแม่น ้ า     แมนซานาเรส สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1735 ใชเ้วลาสร้างถึง 25 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิ
ตาเลียน โดยการผสมผสานระหวา่งศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิตาเลียนประกอบดว้ยห้องต่างๆ มากมายถึง 2,830 
หอ้ง (แต่เปิดใหเ้ขา้ชมเพียง12ห้อง) ซ่ึงนอกจากจะมีการตกแต่งอยา่งงดงามแลว้ ยงัเป็นท่ีเก็บภาพเขียนช้ินส าคญั 
ท่ีวาดโดยศิลปินในยุคนั้น รวมทั้งส่ิงของมีค่าต่างๆ อาทิ พดัโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เคร่ืองใช้, อาวุธ ฯลฯ 
พร้อมชมความสวยงามของ        อุทยานหลวง อุทยานไมด้อกไมป้ระดบัท่ีมีการเปล่ียนพนัธ์ุไมทุ้กฤดูกาลท าให้มี
ความสวยงามทั้งปี น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้สนามฟุตบอลซานเตียโก้เบอร์นาบิล ของทีมราชนัชุดขาวรีลมาดริด 
ซ่ึงเป็นสนามฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก มีนกัเตะท่ีมีช่ือเสียงเล่นอยูม่ากมาย อาทิเช่น คริสเตียโน่ โรนลัโด,้ ดา
วดิ บีญ่า, กากา้ ฯลฯ ให้คณะ       ไดเ้ลือกซ้ือเลือกชมสินคา้มากมายอาทิเช่น ผา้พนัคอ, หมวก, เส้ือฟุตบอล, ลูก
ฟุตบอล, แกว้น ้า, มาสคอตของทีม ฯลฯ ซ่ึงเป็นสินคา้ของแทจ้ากสโมสรรีลแมดริดไวเ้ป็นท่ีระลึก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ท่านผ่านชมน ้าพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ท่ีสร้างอุทิศให้แก่
เทพธิดาไซเบลีน เป็นสถานท่ีท่ีใชใ้นการเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆของเมือง ผา่นชมประตูชยัอาคาล่า (Puerta 
De Alcala)  ท่ีสร้างถวายพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 3 น าท่านสู่ พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor) ใกล้เขตปูเอตา้เดลซอล 
หรือประตู      พระอาทิตย ์ซ่ึงเป็นจตุรัสใจกลางเมือง นบัเป็นจุดนบักิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรท่ีศูนย)์ 
และยงัเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตดิ้นและรถเมล์ทุกสาย นอกจากน้ียงัเป็นจุดตดัของถนนสายส าคญัของเมืองท่ี
หนาแน่นดว้ยร้านคา้และหา้งสรรพสินคา้ใหญ่มากมาย น าท่านสู่ถนนเซอร์ราโน่ แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม
อาทิเช่น  Louis Vuitton, Prada, Gucci, Hermes, Loewe, Furla, Zara, Camper เป็นต้น อิสระท่านช้อปป้ิงตาม
อธัยาศยั สมควรแก่เวลา      น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

21.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 144 
(บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

 
วนัทีแ่ปด ดูไบ-กรุงเทพฯ                  (ยูเออี-ไทย) 
07.15 น. ถึง สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง   
09.35 น. เดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 372   
 (บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ   
เด็ก (อายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ  2,000 บาท 
พกัเดี่ยว     เพิม่ท่านละ  10,000 บาท 
 
อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส์ 
 ค่าท่ีพกั (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี) 
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าบริการหวัหนา้ทวัร์ ไกดท์อ้งถ่ิน(พดูภาษาองักฤษ) ใหบ้ริการท่องเท่ียวตามรายการ 
 ค่าประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณต้ีองการใบเสร็จ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมต่อหน่ึงคน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
 คนขับรถท้องถิ่น  (2 ยูโร / วนั  / คน) 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ไทย ขั้นต ่า 100 บาท / วนั / คน (100 * 6 วนั) 

 
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 

  
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขในการจองทวัร์ 
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พร้อมส าเนาหนงัสือเดินทาง 
2. ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั  
3. หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
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การยกเลกิและคืนค่าทวัร์  
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจ าทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
 
หมายเหตุ 

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษทัยนิดีคืนเงินโดยหกั 
เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัย และไม่รับผดิชอบใดๆ  
ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 
เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 
 ไม่วา่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั  
 จะถือวา่ท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

เอกสารในการขอยื่นวซ่ีาประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วนัท าการ 
1. พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชง

เกน้หรือไม่ก็ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวซ่ีา  
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิวจ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้นและควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือน)  
3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)  
4. ใบรับรองการท างานจากบริษทัท่ีท่านท างานอยูต้่องเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือน

ปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ี และช่วงเวลาท่ีขอลางาน เพื่อเดินทางไปยโุรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนด  
5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษีและ

หลกัฐานการเงินของบริษทัฯยอ้นหลงั 6 เดือน  
6. รายการเดินบัญย้อนหลงั 6 เดือน(Statement) และ BANKGARUNTEE มีอายุ 15 วนั นับจากหนังสืออกจากธนาคาร พร้อมส าเนา

สมุดบญัชีเงินฝาก ประจ าหรือออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน (นบัจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และ
มีจ านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อแสดงให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายในการเดินทาง และสามารถท่ีจะ
ใชจ่้ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อน เม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา **สถานฑูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนั** 

7. ในกรณเีป็น Sponser ให้กนัในครอบครัวหรือญาติกนั 
-  ผู้ทีรั่บรองค่าใช่จ่ายให้ ตอ้งใช ้BANKGARUNTEE รับรองผูร่้วมเดินทาง หรือ ผูท่ี้ใหอ้อกค่าใชจ่้ายให ้ 
-  ผู้ทีใ่ห้รับรองค่าใช้จ่ายให้ ตอ้งขอรายการเดินบญัยอ้นหลงั 6 เดือน(Statement) และ BANKGARUNTEE มีอาย ุ15 วนั 
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รายการท่องเทีย่วและเมนูอาหารทีร่ะบุไว้ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมทีไ่ด้รับการยนืยนั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

8. กรณีท่ีบริษทัของท่านเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผูเ้ดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แล้ว ทาง
บริษทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายและการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุรายช่ือผู ้
เดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย  

9. กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา จะตอ้งมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เท่านั้น  
10. กรณีท่ีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตร

จะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหน่ึงได้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมี
นายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  

11. รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ,นามสกุล,วนัเดือนปีเกิด,ญาติพี่นอ้ง,สถานท่ีเกิด และจ านวนบุตรของผูเ้ดินทาง  
12. การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะ

ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

13. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพื่อให้อยูใ่นดุลพินิจของสถานฑูตฯ
เร่ืองวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

14.   เพิม่เติมในกรณทีีม่ีการรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ผู้อื่นโดยไม่ใช่ตนเอง จะต้องขอ BANKGARUNTEE ที ่   
  ออกเป็นสปอร์นเซอร์ ให้กบัผู้ทีถู่กรับรองค่าใช้จ่ายให้ พร้อมกบั Statement ย้อนหลงั 6 เดือนยืน่คู่กนั พร้อมกบัผู้ทีถู่ก   
  รับรองค่าใช้จ่ายกต้็องแสดงสถานะการเงินของตัวเองเช่นกนั  

15.   การยืน่วซ่ีานั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถด าเนินการขั้นตอนการยืน่วซ่ีาได ้
 

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร 

หากท่านต้องการให้ทางเราด าเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติมฉบับละ 500 บาท ** 

************************** 
 
 
 


