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วันแรก
กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
(ไทย)
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน ประตู 9 แถว T
สายการบินเอมิ เรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
วันทีสอง
ดูไบ-กรุงมาดริ ด-พระราชวังหลวง-นํ าพุไซเบเลส-พลาซ่า มายอร์
(ยูเออี-สเปน)
01.35 น. ออกเดิ น ทางสู ่ เมื องดูไบ ประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ นเอมิ เรตส์ เที ยวบิ นที EK 385
(บริ การอาหารและเครื องดื มบนเครื องบิน)
04.45 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลียนเครื อง
07.35 น. เดินทางสู ก่ รุงมาดริด ประเทศสเปน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK 141
(บริ การอาหารและ เครื องดื มบนเครื องบิน)
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13.25 น. เดิ น ทางถึ ง สนามบิ นกรุงมาดริ ด ประเทศสเปน ผ่า นพิ ธี การตรวจคนเข้าเมื องเรี ยบร้อยแล้วนํ าท่านชม
ภายในพระราชวังหลวงแห่งสเปน แห่งกษัตริ ยฮ์ วน คาร์ลอส มี ความสวยงามโอ่อา่ อลังการไม่แพ้พระราชวังอื นๆ ใน
ทวี ป ยุ โ รป เนื องจากแนวความคิ ด เปรี ย บเที ย บความใหญ่โ ตของพระราชวัง แวร์ ซ ายส์ และความสวยงามของ
พระราชวังลูฟว์ ในฝรังเศส ตังอยูบ่ นเนิ นเขาริ มฝังแม่นําแมนซานาเรส สร้างขึนในปี ค.ศ.
ใช้เวลาสร้างถึง ปี
ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวอิ ตาเลี ยน โดยการผสมผสานระหว่างศิ ลปะแบบฝรังเศสและอิ ตาเลียนประกอบด้วยห้อง
ต่างๆ มากมายถึ ง , ห้อง (แต่เปิ ดให้เข้าชมเพียง ห้อง) ซึ งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็ นที
เก็ บ ภาพเขียนชิ นสําคัญ ที วาดโดยศิ ลปิ นในยุ ค นัน รวมทังสิ งของมี คา่ ต่างๆ อาทิ พัดโบราณ, นาฬิ ก า, หนั ง สื อ ,
เครื องใช้, อาวุธ ฯลฯ พร้อมชมความสวยงามของอุทยานหลวง อุ ทยานไม้ดอกไม้ประดับทีมีการเปลี ยนพันธุ ์ไม้ทุก
ฤดู กาลทําให้มี ความสวยงามทังปี จากนันนํ า ถ่ายรู ปกับ นํ าพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ที สร้า งอุ ทิ ศให้แก่
เทพธิ ดาไซเบลีน เป็ นสถานทีทีใช้ในการเฉลิ มฉลองในเทศกาลต่างๆของเมื อง ผ่านชมประตูชยั อาคาล่า (Puerta De
Alcala) ทีสร้างถวายพระเจ้าชาร์ลส์ที 3 นําท่านสู ่ พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor) ใกล้เขตปูเอต้าเดลซอล หรื อ
ประตู พระอาทิ ตย์ ซึ งเป็ นจตุรัสใจกลางเมื อง นับเป็ นจุดนับกิ โลเมตรแรกของสเปน (กิ โลเมตรที ศู นย์) และยังเป็ น
ศูนย์กลางรถไฟใต้ดินและรถเมล์ทุกสาย นอกจากนี ยังเป็ นจุดตัดของถนนสายสําคัญของเมื องทีหนาแน่นด้วยร้านค้า
และห้างสรรพสิ นค้าใหญ่มากมาย
คํา
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านสู ท่ ีพัก  ณ Axor Feria Hotel หรื อระดับเดียวกัน
วันทีสาม เมืองเซโกเวีย-มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย-Las Rozas Village Outlet-ระบําฟลาเมงโก้
(สเปน)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดิ นทางสู ่ เมืองเซโกเวีย เป็ นเมื องหลักของจังหวัดเซโกเบีย
ในแคว้นคาสตีลและเลออนของประเทศสเปน ตังอยูบ่ ริ เวณจุ ดบรรจบระหว่างแม่นําเอเรสมา กับแม่นํากลาโมเรสณ
เชิ งเขากวาดาร์รามา โดยขณะทีอยูภ่ ายใต้การปกครองของชาวโรมันและชาวมัวร์ เมื องนี จึ งมีชือเรี ยกว่า เซโกเบีย
นําท่านถ่ายรู ปกับ มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย และสะพานส่งนําโรมันทีมีชือเสียง นําชมเขตเมื องเก่าซึงล้อมรอบ
ด้วยกําแพงทีสร้างขึนตังแต่คริ สต์ศตวรรษที และได้รับการบูรณะในระหว่างคริ สต์ศตวรรษที
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร นํ า ท่า นเดิ น ทางสู ่
Las Rozas Village Outlet อิสระให้ทา่ นได้เดินเล่นเลื อกซื อสิ นค้า
มี ก ว่า ร้อ ยร้า นค้า อาทิ เช่น Amani, Barbour, Coach, Diesel,
Furla, Onisuka Tiger,Polo Ralph lauren, Hugo Boss,
Samsonite, Camper, Burbury, Superdry, Tag Heuer, Bvlgari,
Calvin Klein ฯลฯ
คํา
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชมการแสดงระบําฟลาเมงโก้ โชว์ชือดัง ซึ งเป็ นสัญลักษณ์
ของประเทศสเปน นําท่านสูท่ ีพัก  ณ Axor Feria Hotel หรื อระดับเดียวกัน
วันทีสี
เมืองโทเลโด-มหาวิหารโทเลโด-เมื องคอร์โดบา
(สเปน)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดิ นทางสู ่ นําท่านเดินทางสู ่ เมืองโทเลโด (Toledo) อดีต
เมื องหลวงเก่าของสเปนตังแต่คริ สต์ศตวรรษที 13 เป็ นเมื องแห่งศูนย์กลางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสเปน ชื อ
เมื องหมายถึงการผสมผสานของ 3 วัฒนธรรม คื อ คริ สเตียน, อิสลามและฮีบรู ตัวเมื องตังอยูบ่ นหน้าผาสู งเบื องล่าง
ล้อมรอบไปด้วยแม่นําตาโค (Tajo) ซึ งเหมาะแก่การป้ องกันการรุ กรานจากข้าศึ ก นําท่านเทียวชมเมื อง ข้ามสะพาน
แบบโรมันดังเดิม(ปูเอนเต เด อัลกานตารา) บนเนิ นเขาท่านจะเห็ นกัสตีโย เด ซาน เซร์บานโด ป้ อมปราการ ขนาด
ใหญ่ทีชาวโรมันสร้างขึนเพื อปกปักษ์รักษาเมื อง นํ าท่านสูเ่ ขตเมื องเก่า ผ่าน ประตู เมื องปูเอร์ตาเดบิ ซากรา หนึ งใน
ประตูเมื องทีมีความสําคัญทีสุ ด นําท่านชมการผสมผสานของสถาปัตยกรรมอารบิ ค, มูเดฆาร์โกธิ ค เรเนสซองส์ นํา
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กลางวัน

คํา
วันทีห้า
เช้า

กลางวัน

คํา
วันทีหก
เช้า

ท่านถ่ายรู ปด้านหน้า มหาวิหารโทเลโด (Toledo Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิ คทียิงใหญ่สวยงามแห่งหนึ ง
ของโลกใช้เวลาสร้างยาวนาน แต่เดิ มชาวมุ สลิ มใช้เป็ นสุ เหร่า ต่อมาได้กอ่ สร้างรู ปทรงแบบโกธิ คในปี 1226 และเพิ ม
ศิ ลปะแบบมู เดฆาร์ บาร็ อค และนี โอคลาสสิ ค จนแล้วเสร็ จสมบู รณ์ในอีก 300 ปี ถดั มา ภายในมี การตกแต่งอย่าง
งดงามวิ จิ ตรด้วยไม้แ กะสลักและภาพสลักหิ น อ่อ น มุ ม ด้า นในเป็ นอัลคาซาร์ ผลงานของสถาปนิ กระดับสุ ดยอด
ในสมัยศตวรรษที 16 จากนันนําท่านแวะถ่ายรู ปบริ เวณจุ ดชมวิ วเพื อชมทิ วทัศน์ของเมื องโทเลโด ซึ งเป็ นทิ วทัศน์ที
จิตรกรชื อดังของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco) ได้เคยจําลองลงบนแผ่นภาพอย่างสวยงาม
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินทางสู ่ เมืองคอร์โดบา (Cordoba) ครังหนึ งเคยถูกครอบครอง
โดยชาวโรมันและชาวมัวร์จากอาหรับ เมื องคอร์โดบาตังอยูร่ ิ มฝังแม่นํากัวดัลกีเบีย เป็ นเมื องศูนย์กลางของวัฒนธรรม
มุสลิมในประเทศสเปน องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมื องคอร์โดบาเป็ นเมื องมรดกโลกของประเทศสเปน เมื องนี เป็ น
เมื องในระบบกาหลิบทีมีความเจริ ญรุ ่งเรื องทีสุดของยุโรปในสมัยศตวรรษที 10 มีการสร้างมหาวิ ทยาลัยเน้นการเรี ยนรู ้
ด้านวรรณกรรม, วิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย์
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านสู ท่ ีพัก  ณ Ayre Cordoba Hotel หรื อระดับเดียวกัน
มัสยิดเมซกีตา้ -เมืองเซวิลญ่ า-มหาวิ หารแห่งเซวิลญ่า-หอคอยฆี รลั ดา
(สเปน)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านชม มัสยิ ดเมซกี ตา้ ทีมีขนาดใหญ่โตและออกแบบอย่าง
วิ จิ ตรด้วยการใช้เสาหิ น จํานวนมากถึ ง 850 ต้น ต่อยอดเสาด้วย
โครงสร้างคานโค้งแบบศิ ลปะโรมัน ผสมกับ ลวดลายแบบมัว ริ ช
ประดับด้วยเครื องกระเบื องเคลื อบ อิฐ และหิ นฉลุลาย ทัวทังอาคาร
ด้านในสุ ดของมัสยิดจะสร้างมีหรับ อันเป็ นเครื องหมายแสดงทิศทาง
ของเมื องเมกกะ ต่อมาเมื อชาวคริ สต์เข้ามายึ ดครองเมื องคอร์โดบา
จึ งได้มีกา รสร้างโบสถ์ขึนบริ เวณกึงกลางของมัสยิ ด และสร้างหอ
ระฆังสูง 93 เมตร ขึนในบริ เวณสวนส้มและลานนําพุ
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเดิ นทางสู ่ เมืองเซวิลญ่ า (Seville) ซึ งตังอยูใ่ นแคว้นอันดาลูเซี ย
เป็ นเมื องทีมีมรดกทางวัฒนธรรม เป็ นเมื องทีเต็ มไปด้วยความเขียวขจี สวนสาธารณะและสวนดอกไม้งานเทศกาลทีจัด
ขึนในเมื องเซบีญา่ ได้รับการกล่าวขานมากทีสุ ด เนื องจากเป็ นเมื องทีมีชีวิตชีวามากทีสุ ดในแคว้นอัลดาลูซีย เมื องนี เคย
อยูภ่ ายใต้การปกครองของแขกมัวร์มานานกว่า
ปี จึ งได้รับอิ ทธิ พลศิ ลปะแบบแขกมัวร์คอ่ นข้างมาก นําท่านชม
มหาวิหารแห่งเซวิลญ่า (seville cathedral) วิ หารแห่งเมื องเซบีญา มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ รองจากมหาวิหาร
เซนต์ปีเตอร์ทีกรุ งโรม และเซนต์ปอลทีลอนดอน และใหญ่ทีสุ ดในสเปนสร้างด้วยศิ ลปะแบบโกธิ ค ภายในตกแต่งได้
อย่า งงามวิ จิตร สร้างขึ นแทนทีตังของสุ เหร่าเดิ ม โดยต้องการให้ยิงใหญ่แบบไม่มีใครเที ยบเทียมได้ ในห้องเก็ บทรัพย์
สมบัติลาค่
ํ า มีทงภาพเขี
ั
ยน,เครื องใช้ในพิธีของศาสนาทีทํามาจากทองคําและเงิ นล้วนแต่ประเมิ นค่ามิ ได้ อีกทังยังเป็ นที
เก็ บศพของโคลัมบัสอีกด้วย นําท่านถ่ายรู ป หอคอยฆีรลั ดา (giralda)หอคอยฆีรัลดา ตึกทรงรู ปสี เหลียมผื นผ้าสู ง
เมตร (ไม่แนะนําสําหรับท่านทีสุ ขภาพไม่เอื ออํานวย) ติ ดกันกับมหาวิ หารเป็ นลานส้มและนําพุ เพื อใช้ในพิ ธีชาํ ระ
ร่างกายของอิ สลาม ด้านหน้าเป็ นลานกว้างมีปราสาทอัลคาซาร์ สถาปัตยกรรมทียังคงมีคราบเงาความบรรเจิ ด และ
ความคิดสร้างสรรค์ของชาวมัวร์ ในอดีตเคยเป็ นพระราชวังของกษัตริ ยส์ เปนมาก่อน
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านสู ท่ ีพัก  ณ Alcora sevilla Hotel หรื อระดับเดียวกัน
เซวิลญ่า-เมืองลิสบอน-มหาวิหารเจอโร นิ โม
(สเปน-โปรตุเกส)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดิ นทางสู ่ เมืองลิสบอน (Lisbon) เมื องหลวงของโปรตุเกส
ตังอยู ร่ ิ ม ฝังแม่นํ าเตจู ้ (Tejo) โดยผ่า นเส้น ทางมอเตอร์ เ วย์ส ายสํา คัญ ที ท่านจะได้เ พลิ ด เพลิ น กับ ภาพชี วิ ต ชนบท
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กลางวัน

คํา
วันทีเจ็ด
เช้า

กลางวัน

21.15 น.
วันทีแปด
08.05 น.
11.45 น.
21.25 น.

ชาวไร่ ชาวสวน และป่ าคอร์ค (Cock) ตลอดการเดิ นทางท่านจะได้ให้ภูมิประเทศทีแตกต่าง ทังริ มฝังมหาสมุ ทรและ
ฝังแผ่นดิ นใหญ่ ลิ สบอนเป็ นเมื องทีมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 800 ปี และเคยประสบกับเหตุการณ์แผ่นดิ น ไหวใน
ศตวรรษที 17 จึ งทําให้อาคารเก่าแก่โบราณได้รับความเสี ยหายเป็ นจํานวนมาก ผู น้ ําคนสําคัญ ของเมื องในสมัยนัน
คื อ มาร์คิส เดอร์ ปองปาล (Marquis de Pombal) ได้เริ มบูรณะและจัดวางผังเมื องลิ สบอนใหม่ให้ทนั สมัย เกิ ด
การสร้างถนนและอาคารสมัยใหม่กลายเป็ นเมื องลิสบอนทีสวยงามมีเอกลักษณ์เป็ นของตนเองจนถึงปัจจุบนั
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเดิ นทางสู ่ มหาวิหารเจอโร นิ โม ทีสร้างขึนเพื อเป็ นเกียรติ แก่ วาส
โก ดากามา ซึงได้เดิ นเรื อสู ป่ ระเทศอินเดียได้เป็ นผลสําเร็ จในปี ค.ศ.
ซึ งมหาวิหารแห่งนี เป็ นผลงานอันเยียมยอด
ของงานสถาปัตยกรรมแบบมานู เอลไลน์ (Manueline) ใช้เวลาก่อสร้างทังสิ นถึ ง ปี จึ งแล้วเสร็ จสมบู รณ์ และ
ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกขึนทะเบียนเป็ นมรดกโลก
บริ การอาหารคํา ณ นําท่านสู ท่ ีพัก  ณ VIP Executive Art’s Hotel หรื อระดับเดียวกัน
เมืองซินทรา-เคป ดา รอคค่า-เมืองลิสบอน-หอคอยเบเล็ง-สนามบิน
(โปรตุเกส-ยูเออี)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดิ นทางสู ่ เมืองซินทรา (Sintra) อีกหนึ งเมื องตากอากาศ
ยอดนิ ยมของนักท่องเทียว เป็ นทีตังของพระราชวังทีสวยงามทีได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลก
ความร่มรื นของเขตอุทยานเป็ นทีพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุ ดของชาวเมื อง เป็ นอีกเมื องทีมีสถาปัตยกรรมทีค่อนข้างมี
ความโดดเด่นของแคว้นแกรนด์ลิสบอน ประเทศโปรตุเกส นํ าท่านชม เคป ดา รอคค่า (Cabo da roca) อันเป็ น
แหลมทีตังอยูป่ ลายสุดทางทิศตะวันตกของทวีป ยุโรป ถัดไปเป็ นมหาสมุทรแอตแลนติ ก
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านถ่ายรู ปหอคอยเบเล็ ง (Belem Tower) เดิมสร้างไว้กลางนําเพื อ
เป็ นป้ อมรักษาการณ์ดูแลการเดิ นเรื อ เป็ นจุดเริ มต้นของการเดิ นเรื อออกไปสํารวจ และค้นพบโลกของ วาสโก ดา
กามา และนักเดินเรื อชาวโปรตุเกส เป็ นอีกหนึ งสถาปัตยกรรมแบบมานู เอลไลน์ทีสวยงาม จากนันนําท่านบันทึ กภาพ
กับ อนุ สาวรี ยด์ ิสคัฟเวอรี สร้างขึนในปี ค.ศ.
เพื อฉลองการครบ
ปี แห่งการสิ นพระชนม์ของ เจ้าชายเฮนรี
เดอะเนวิเกเตอร์ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู ส่ นามบิน
ออกเดิ น ทางสู ่ เมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ นเอมิ เรตส์ เที ยวบิ นที EK 194
(บริ การอาหารและ เครื องดื มบนเครื องบิน)
ดูไบ-กรุงเทพฯ
(ยูเออี-ไทย)
ถึง สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลียนเครื อง
เดินทางสู ่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK 370
(บริ การอาหารและ เครื องดื มบนเครื องบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

******************************
ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม
ทังนี ขึนอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
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ราคา

กําหนดการเดินทาง
กันยายน
ตุลาคม

-

-

ก.ย.

ต.ค. /

-

49,900
49,900

ต.ค.

อัตราค่าบริ การ
เด็ก (อายุตากว่
ํ า
พักเดียว

ปี ไม่มีเตียง)

ลดท่านละ
เพิมท่านละ

2,000
10,000

บาท
บาท

กรุณาอ่านรายละเอี ยดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอี ยดเมือท่านทําการซืองโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษทั
อัตรานี รวม

ค่าตัวเครื องบินชันประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)

ค่าทีพัก 3-4 ดาว (ห้องละ - ท่าน) ตามทีระบุในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิ ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ทีไม่สามารถ
เข้าพักทีเมื องนันๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสิ นค้า งานประชุม เหตุสุดวิ สยั ต่างๆ ฯลฯ)

ค่าวีซา่ เชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี )

ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนําเทียวตามทีระบุในรายการ

ค่าเข้าชมสถานที และค่าธรรมเนี ยมตามทีระบุในรายการ

ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ

ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื อนไขตามกรมธรรม์)

หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นําเทียวและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ นคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดิ นทาง (ไม่รวมค่า
ทิ ป)
อัตรานี ไม่รวม

ค่าภาษี มูลค่าเพิม % ภาษี หกั ณ ทีจ่าย % กรณี ตอ้ งการใบเสร็ จ

ค่านําหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบิ นกําหนดให้ กิโลกรัมต่อหนึ งคน

ค่าใช้จ า่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื องดื มในห้องพัก พนั กงานยกกระเป๋ าใน
โรงแรม

ค่าทิปคนขับรถท้องถิ น ( ยูโร / วัน / คน)

ค่าทิ ปไกด์ทอ้ งถิ น ( ยูโร / วัน / คน)

ค่าทิ ปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท
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เงือนไขในการจองทัวร์
1.
สําหรับการจอง กรุณาชําระเงิ นมัดจําท่านละ ,
บาท พร้อมสําเนาหนังสื อเดิ นทาง (หลังจองภายใน วัน)
2.
ชําระยอดส่วนทีเหลื อทังหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า วัน
3.
หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิ กการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4.
หากท่านทีต้องการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื อมายื นวีซา่ หรื อวันเดิ นทาง ให้ทา่ น
ติดต่อเจ้าหน้าที ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิ แจ้งเจ้าหน้าทีทราบทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ ไม่
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึน
กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ

,

บาท พร้อมสําเนาหนังสื อเดิ นทาง ภายใน วัน หลังจากทีจองทัวร์ โดยโอนเงิ นผ่าน

ชือบัญชี บริษทั โก อินเตอร์ ฮอลิเดย์ จํากัด
กสิกร
กรุงเทพ
ไทยพาณิ ชย์

สาขา เซ็นทรัล ลาดพร้าว
สาขา เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
สาขา โฮมเวิรค์ ราชพฤกษ์

บัญชี ออมทรัพย์

730-2-69467-7
924-0-10557-8
402-3-01011-9

การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิ กก่อนการเดินทาง วันขึนไป คื นมัดจําทังหมด
2.
ยกเลิ กก่อนการเดินทาง -44 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื องต้น , บาท
3.
ยกเลิ กก่อนการเดินทาง -29 วัน เก็บเงิ นมัดจําทังหมด
4.
ยกเลิ กก่อนการเดินทาง -24 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย % ของราคาค่าทัวร์ทงหมด
ั
5.
ยกเลิ กก่อนการเดินทางน้อยกว่า 4 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย % ของราคาค่าทัวร์ทงหมด
ั
6.
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ เรี ยก
เก็ บค่าใช้จา่ ยตามทีเกิดขึนจริ ง
7.
กรณี วีซ่าถูกปฏิ เสธจากสถานทูต (วี ซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษัทจะทําการเก็ บค่าใช้จา่ ยตามทีเกิดขึนจริ ง เช่น ค่าวีซา่
และค่าบริ การยื นวีซา่ ค่ามัดจําตัวเครื องบินหรื อค่าตัวเครื องบิน เป็ นต้น
หมายเหตุ
1.
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ทีผูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงิ นโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนตามจริ ง
2.
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ ทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิ สยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ทีสู ญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็ บ ทีนอกเหนื อความรับผิ ดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่น ภัย ธรรมชาติ ปัญหา
การเมื อง เป็ นต้น
3.
เนื องจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
เมื อท่านได้ชาํ ระเงิ นมัดจําหรื อทังหมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯทีได้ระบุไว้โดยทังหมด
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สําหรับทีนัง LONG LEG หรื อทีนังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารทีมีคุณสมบัติตามทีสายการบินกําหนด
เช่น ต้องสามารถสื อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลื อผูอ้ ื นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิ ดเหตุ
ฉุ กเฉิ นและอํานาจในการให้ทีนัง LONG LEG ขึนอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าทีสายการบินตอนเวลาทีเช็คอินเท่านัน
โรงแรมที พักในยุโ รปส่ว นใหญ่ไ ม่มี เ ครื องปรับอากาศเนื องจากเป็ นภู มิ ป ระเทศที มี อ ากาศเย็ น และห้อ งพัก ท่าน
(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น เตียง และ SOFA BED ซึงขึนอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม

เอกสารเบืองต้นในการขอยื นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยืน วันทําการ ผูเ้ ดิ นทางต้องมาสแกน
ลายนิ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาทีนัดหมาย (เอกสารและขันตอนการยื นวีซ่าแต่ละสถานทูตมี ความ
ต่างกันและอาจจะมีการเปลี ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าทีอีกครังเพือความถูกต้องในการเตรียมตัวเพือ
ยื นวี ซ่า)
พาสปอร์ตทียังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตากว่
ํ า เดื อน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ใน
กลุม่ เชงเก้นหรื อไม่ก็ตาม ควรนําไปแสดงด้วยเพื อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิ วีซา่
รู ปถ่ายสีขนาด นิ วจํานวน ใบ (ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านันและควรมีอายุไม่เกิน เดื อน)
สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรื อสําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
ใบรับรองการทํางานจากบริ ษัททีท่านทํางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน โดยระบุตาํ แหน่ง, อัตราเงิ นเดื อนใน
ปัจจุบนั , วันเดื อนปี ทีเริ มทํางานกับบริ ษัทนี และช่วงเวลาทีขอลางาน เพื อเดินทางไปยุโรป หลังจากนันจะกลับมาทํางาน
ตามปกติหลังครบกําหนด
กรณี ทีเป็ นเจ้าของกิ จการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองที คัดไว้ไม่เกิ น เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อ
ใบเสี ยภาษี และหลักฐานการเงิ นของบริ ษัทฯย้อนหลัง เดื อน
รายการเดิ นบัญย้อ นหลัง เดื อน(Statement) และ BANKGARUNTEE มี อายุ วัน นับจากหนังสื ออก
จากธนาคาร พร้อมสําเนาสมุดบัญชีเงิ นฝาก ประจําหรื อออมทรัพย์ ย้อนหลัง เดื อน (นับจากวันปัจจุบนั ) ควรเลื อก
เล่มทีมีการเข้าออกของเงิ นสมําเสมอ และมี จาํ นวนไม่ตากว่
ํ า หลัก เพื อแสดงให้เห็ นว่ามีฐานะการเงิ นเพียงพอ ทีจะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดิ นทาง และสามารถทีจะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดื อดร้อน เมื อกลับสู ภ่ ูมิลาํ เนา **สถานฑูต
ไม่รบั พิจารณาบัญชี กระแสรายวัน**
ในกรณี เป็ น Sponser ให้กนั ในครอบครัวหรือญาติกนั
- ผูท้ ีรับรองค่าใช่จา่ ยให้ ต้องใช้ BANKGARUNTEE รับรองผู ร้ ่วมเดินทาง หรื อ ผูท้ ีให้ออกค่าใช้จา่ ยให้
- ผูท้ ีให้รบั รองค่าใช้จ่ายให้ ต้องขอรายการเดินบัญย้อนหลัง เดื อน(Statement) และ BANKGARUNTEE มีอายุ

วัน

กรณี ทีบริ ษัทของท่านเป็ นผู ร้ ับผิ ดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดิ นทางให้กบั ผู เ้ ดิ นทางทังหมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ แล้ว ทางบริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ งฉบับเพื อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับมาทํางานของท่าน
โดยระบุรายชื อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจัดการเดินทางนี ในจดหมายด้วย
กรณี ทีเป็ นนักเรี ยน นักศึ กษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่านัน
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กรณี ทีเด็ กอายุตากว่
ํ า ปี เดิ นทางไปกับบิ ดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ ง จะต้อ งทําจดหมายยิ นยอม โดยทีบิ ดา,
มารดา และบุ ตรจะต้องไปยื นเรื องแสดงความจํานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดิ นทางไปกับอี กท่านหนึ งได้ ณ ทีว่าการ
อําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอหรื อผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมื อชื อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
รายละเอียดเกียวกับชื อ,นามสกุล,วันเดื อนปี เกิ ด,ญาติพีน้อง,สถานทีเกิด และจํานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
การบิ ดเบื อนข้อเท็ จจริ งประการใดก็ ตาม อาจจะถู กระงับมิ ให้เดิ นทางเข้าประเทศในกลุ ม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึ งแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิ เสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมทีได้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยื นคําร้องใหม่ก็ตอ้ ง
ชําระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครัง หากสถานทูตมีการสุ ม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมื อในการเชิญ
ท่านไปสัม ภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทังนี บริ ษั ทฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไปอํานวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิมเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณี ยกเลิกการเดิ นทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ ในการแจ้งสถานทูตเพื อให้อยูใ่ นดุลพิ นิจของ
สถานฑูตฯเรื องวีซา่ ของท่าน เนื องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษัท
เพิ มเติ ม ในกรณี ที มี ก ารรับ รองค่ า ใช้จ่ า ยในการเดิ น ทางให้ผู ้อื นโดยไม่ ใ ช่ ต นเอง จะต้อ งขอ
BANKGARUNTEE ที ออกเป็ นสปอร์นเซอร์ ให้กบั ผูท้ ี ถูกรับรองค่าใช้จ่ายให้ พร้อมกับ Statement ย้อนหลัง
เดือนยื นคู่กนั พร้อมกับผูท้ ีถูกรับรองค่าใช้จ่ายก็ตอ้ งแสดงสถานะการเงิ นของตัวเองเช่นกัน
.การยื นวีซา่ นัน ผูเ้ ดิ นทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ ,000 ต่อท่านก่อนเท่านัน ถึงสามารถดําเนิ นการขันตอนการ
ยื นวีซา่ ได้
** เอกสารประกอบการยื นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดําเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิมเติมฉบับละ
บาท **

