วันที่ 1
06.30 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงแมดริด (สเปน)
พร้อมคณะที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรสต์
แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน

09.30 น.
13.00 น.
14.30 น.
20.20 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) โดยเที่ยวบินที่ EK 375
ถึงสนามบินนครดูไบ รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางต่อสู่กรุ งแมดริ ด ประเทศสเปน โดยเที่ยวบินที่ EK143
คณะถึงสนามบิน Barajas International กรุ งแมดริ ด หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากร รถโค้ชรอรับคณะแล้วออกเดินทางสู่โรงแรมที่พกั
นาคณะเข้าพัก Hotel Puerta America ***** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
เที่ยวแมดริด - พระราชวังหลวง - ปลาซา เดอ เอสปันญา - ปูเอต้ า เดล ซอล - ปลาซา
มายอร์ - ห้ าง El Corte Ingles
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเที่ยวกรุ งแมดริ ด เมืองหลวงของประเทศสเปนเก่าแก่นบั พันปี ตั้งอยูใ่ จกลาง
แหลมไอบีเรี ยน ในระดับความสู ง 650 เมตร เป็ นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของ
โลก เข้าชม พระราชวังหลวง (Palacio Real) มีความสวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้
พระราชวังอื่นๆในทวีปยุโรป จากแนวคิดเปรี ยบเทียบความใหญ่โตของวังแวร์ซายส์
และความสวยงามของลูฟว์ในฝรัง่ เศส วังหลวงแห่งนี้ถูกสร้างด้วยหินทั้งหลังในปี ค.ศ.
1738 ในสไตล์บาร็ อก โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศส และอิตาเลียน
ประกอบด้วยห้องต่างๆมากมายถึง 2,830 ห้อง ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงาม
แล้ว ยังเป็ นที่เก็บภาพเขียนชิ้นสาคัญที่วาดโดยศิลปิ นในยุคนั้น รวมทั้งสิ่ งของมีค่า
ต่างๆ อาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสื อ, เครื่ องใช้, อาวุธ ฯลฯ ไปชม ปลาซา เดอ เอส
ปันญา (Plaza de Espana) ชมอนุสาวรี ยเ์ ซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปน ที่ต้งั อยูเ่ หนือ
อนุสาวรี ยด์ อนกิโฆเต้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาชมนครแมดริ ดอันงามสง่า ผ่านน้ าพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ที่สร้างอุทิศ
ให้แก่เทพธิดาไซเบลีน ใช้เป็ นสถานที่เฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆของเมือง และ
อาคารสวยงามใกล้ๆกันคือ ที่ทาการไปรษณี ย ์ ประตูชยั อาคาล่า (Puerta de Alcala) ที่
สร้างถวายพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ปลาซา มายอร์ (Plaza Mayor) จัตุรัสสาคัญของกรุ ง
มาดริ ด อาคารเก่าแก่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมศตวรรษที่ 17 และอดีตที่ทาการเมือง
ติดกันเป็ น ตลาดซันมีเกล (San Miquel) ปัจจุบนั ย่านนี้เป็ นถนนคนเดิน เต็มไปด้วย
ร้านกาแฟน่ารัก ปูเอต้า เดล ซอล หรื อประตูพระอาทิตย์ จัตุรัสใจกลางเมือง ซึ่ ง
นอกจากจะเป็ นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปนแล้ว และห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ El
Corte Ingles อิสระให้ท่านเดินเที่ยวย่าน Walking Street ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร the oldest restaurant in the world
นาคณะเข้าพัก Hotel Puerta America ***** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
แมดริด - โตเลโด้ - มหาวิหารแห่ งโตเลโด้ - อัลคาซาร์ - กรานาด้ า
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสู่เมืองโตเลโด้ อดีตเมืองหลวงเก่าตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 13 ศูนย์กลาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสเปน
ชื่อเมืองหมายถึงการผสมผสานของสาม
วัฒนธรรม คริ สเตียน, อิสลามและฮีบรู ตัวเมืองตั้งอยูบ่ นหน้าผาสู งเบื้องล่างล้อมรอบ
ไปด้วยแม่น้ าตาโฆเหมาะแก่การป้องกันการรุ กรานจากข้าศึก บนเนินเขาท่านจะเห็น
กัสตีโย เด ซาน เซร์บานโด ป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ชาวโรมันสร้างขึ้นเพื่อปกปักษ์
รักษาเมือง เข้าสู่เขตเมืองเก่าโดยผ่านประตูเมืองปูเอร์ตา เด บิซากรา หนึ่งในประตู

วันที่ 2
08.00 น.
09.00 น.

13.00 น.
บ่าย

20.00 น.
วันที่ 3
08.00 น.
09.00 น.

www.hotelpuertamerica.com

www.hotelpuertamerica.com

13.00 น.
บ่าย

20.00 น.
วันที่ 4
08.00 น.
09.00 น.

13.00 น.
บ่าย

20.00 น.

เมืองที่มีความสาคัญที่สุด ทุกทุกแห่งของเมืองท่านจะได้ชื่นชมกับความแตกต่างของ
สถาปัตยกรรมแบบอารบิค, มูเดฆาร์, โกธิคและเรอเนสซองส์ มหาวิหารแห่งโตเลโด้
สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก ใช้เวลาสร้างยาวนาน
เดิมมุสลิมใช้เป็ นสุ เหร่ าต่อมาได้ก่อสร้างรู ปทรงแบบโกธิคในปี 1226 และเพิ่มศิลปะ
แบบมูเดฆาร์ บาร็ อกและนีโอคลาสสิ ค จนเสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปี ถัดมา นับเป็ น
มรดกแสดงความเป็ นเมืองศาสนาของสเปน อีกด้านหนึ่งท่านจะเห็น ป้อมอัลคาซาร์
เป็ นผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัยศตวรรษที่ 16 ได้รับการบูรณะและเป็ น
พิพิธภัณฑ์ในปัจจุบนั แล้วมีเวลาให้ท่านหาซื้อของที่ระลึกในย่านกลางเมืองเป็ นงาน
ฝี มือที่รู้จกั กันดีมีชื่อเสี ยงของนครโตเลโด้คือ ดาบและมีดเหล็กกล้า แบบเคลือบดาฝัง
เงินทองและลวดทองแดง นอกจากนี้ยงั มีงานเซรามิคทุกประเภทให้ท่านได้สะสมเป็ น
ของประดับบ้านอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ก่อนอาลาเมืองแวะจุดชมวิว เพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองโตเลโด้ท้งั เมือง ซึ่งเป็ นทิวทัศน์
ที่จิตรกรชื่อดังของสเปนเอล เกรโก (EI Greco) ได้จาลองลงในแผ่นภาพที่งดงามยิ่ง
กว่าของจริ ง
ออกเดินทางสู่เมืองกรานาด้าอดีตเมืองหลวงของพวกมัวร์ เมืองที่มีความเจริ ญสู งสุ ด
ทั้งทางวัตถุและศิลปะที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวของพวกมัวร์และชาวยิว
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะเข้าพัก Barcelo Granada Congress ***** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
กรานาด้ า - พระราชวังอะลัมบรา - กอร์ โดบา
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เข้าชม พระราชวังอะลัมบรา สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกที่ไม่มีอนั ดับอย่างเป็ นทางการ
ความสุ ดยอดแห่งจินตนาการและความสามารถทางศิลปะของมัวร์ ไม่มีคาบรรยายใด
จะเปรี ยบเปรยความวิจิตรพิสดารและความประณี ตสมดุลอันน่าทึ่งนี้ได้ วังแห่งนี้มิได้
ยิ่งใหญ่เฉพาะภายนอก แต่อลังการไปด้วยฝี มืออันประณี ตจากช่างฝี มือในยุคก่อนที่ได้
สร้างสรรค์การตกแต่งอย่างวิจิตร ชมพระราชวังหลวง (Nasrid Palace) โดดเด่นไป
ด้วยลวดลายแกะสลักบนเพดานไม้ ลายเครื อเถาบนปูนปั้นที่ประดับผนัง ลายลดาวัลย์
และลายลูกไม้ฉลุบนเรี ยวโค้งของเสาหินอ่อน ด้านนอกเป็ นสวนสวยราวกับจาลอง
สวนสวรรค์มาไว้บนดิน ลานดอกเมอร์เทิล ขนาบด้วยแนวพุ่มดอกเมอร์เทิล, ซาลอน
เดโลส เอมบาฆาโดเรส ห้องสาหรับเข้าเฝ้ากษัตริ ย ์ และสุ ดปลายทางใต้เป็ นลานสิ งโต
สร้างขึ้นรอบน้ าพุโบราณขนาดใหญ่ ห้องพักที่เคยต้อนรับนักเขียนชื่อดัง วอชิงตัน
เออร์วิง ในปี 1829 ที่เคยพานักในพระราชวังแห่งนี้นานถึง 3 เดือนและจุดสุ ดท้ายที่ไม่
ควรพลาดชมก็คือ พระราชวังเฆเนราลิเฟ เดิมเป็ นพระราชวังฤดูร้อน ความงดงามของ
อุทยานสวนอันร่ มรื่ นและเขียวขจี ประดับด้วยน้ าพุและสระน้ าสมกับความหมายที่ว่า
อุทยานสถาปนิก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางชมทัศนียภาพของสเปนตอนใต้ในแคว้นอันดาลูเซีย แคว้นแห่งเกษตรกรรมที่
มีบทบาทสาคัญต่อสเปนมาทุกยุคทุกสมัย สร้างผลผลิต อาทิ น้ ามันมะกอก พืชไร่
องุ่น ฝ้าย และดอกทานตะวัน เมืองกอร์ โดบา ที่ได้ชื่อว่าเป็ นเพชรเม็ดเอกแห่งแคว้น
อันดาลูเซีย เมืองที่นกั ประวัติศาสตร์สากลมักคุน้ ในนามอาณาจักรกาหลิบ ว่ากันว่าใน
ยุคศริ สต์ศตวรรษที่ 10 เมืองนี้มีความยิ่งใหญ่มาก โดยถือเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสอง
ของโลก รองจากอาณาจักรคอนสแตนติโนเปิ ล เป็ นเมืองในระบบกาหลิบที่มีความ
เจริ ญรุ่ งเรื องที่สุดของยุโรป มีการสร้างมหาวิทยาลัย เน้นการเรี ยนรู ้ดา้ นวรรณกรรม
และวิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

www.barcelo.com

วันที่ 5
08.00 น.
09.00 น.

13.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ 6
08.00 น.
09.00 น.

13.00 น.
บ่าย

19.00 น.

นาคณะเข้าพัก Hotel Eurostars Palace Cordoba ***** หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
กอร์ โดบา - เมซกิต้า - เซบียา - ปลาซา เดอ เอสปันญา - ระบาฟลามิงโก้
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เที่ยวชมเองกอร์โดบา ชมสถาปัตยกรรมสะพานแบบโรมัน (ปูเอนเต้ โรมาโน) ทอด
ตัวข้ามแม่น้ ากวาดัลกีบีร์ เข้าชม มัสยิดหลวงเมซกีต้า สุ เหร่ าที่มีขนาดใหญ่ของบรรดา
กาหลิบแห่งอูมยั ยาด ที่แห่งนี้คือบทสรุ ปของการปลูกฝังคริ สต์ศาสนาลงบนอาณาเขต
อันยิ่งใหญ่ของมุสลิมเดิม ท่านจะได้เห็นศิลปะการสร้างโบสถ์ของชาวคริ สต์ อันยิ่ง
ใหญ่แต่ในขณะเดียวกันศิลปะแบบมุสลิมซึ่งก็คือ มีห์รับ ซึ่งถือเป็ นสุ ดยอดสถาปัตย
กรรมชิ้นเอกบนกระเบื้องเซรามิคของศิลปิ นชาวมัวร์แท้ๆ ได้รับการอนุรักษ์เก็บรักษา
ให้ทรงคุณค่าความงาม จนแทบจะหาชมไม่ได้อีกแล้วบนโลกใบนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่เมือง เซวิลล์ หรื อ เซบียา เมืองใหญ่อนั ดับ 4 ของสเปนและเป็ นเมือง
หลวงของแคว้นอันดาลูเซีย เมืองที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีพ้นื ที่โล่ง สวนสาธารณะ
และสวนดอกไม้ เมืองในฝันสาหรับผูต้ อ้ งการสัมผัสชีวิตราตรี อนั เร่ าร้อน นาท่านไป
ชมสิ่ งก่อสร้างที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบของ ปลาซา เดอ เอสปาญา
(Plaza de Espana) อาคารรู ปครึ่ งวงกลมเรี ยงต่อกันเป็ นแนวยาว แต่ละโค้งประตูมีตรา
ประจาจังหวัดไล่เรี ยงตามตัวอักษร ฝั่งตรงข้ามเป็ นอุทยานมาเรี ยลุยซ่า ร่ มรื่ นงดงาม
ตระการตาและแฝงความโรแมนติค
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พร้ อมชมและเพลิดเพลินกับดนตรีและ
ระบาฟลามิงโก อันเร่ าร้ อนสไตล์อันดาลูเซีย
นาคณะเข้าพัก Barcelo Sevilla Renacimiento Hotel **** หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
เซบีญา - มหาวิหารแห่ งเซบียา - หอคอยฆีรัลด้ า - ลิสบอน
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาเที่ยวเมืองเซบียา เข้าชม มหาวิหารแห่ งเมืองเซบียา (Seville) มีขนาดใหญ่เป็ น
อันดับสามรองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุ งโรม และเซนต์ปอลที่ลอนดอน และ
ใหญ่ที่สุดในสเปน สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแต่งได้อย่างงามวิจิตร สร้าง
ขึ้นแทนที่ต้งั ของสุ เหร่ าเดิม โดยต้องการให้ยิ่งใหญ่แบบไม่มีใครเทียบเทียมได้ ในห้อง
เก็บทรัพย์สมบัติล้ าค่า มีท้งั ภาพ เขียน, เครื่ องใช้ในพิธีของศาสนา ที่ทามาจากทองคา
และเงิน ล้วนแต่ประเมินค่ามิได้ อีกทั้งยังเป็ นที่เก็บศพของโคลัมบัสอีกด้วย จากนั้น
ขึ้นชม หอคอยฆีรัลดา ตึกทรงรู ปสี่ เหลี่ยม ผืนผ้าสู ง 93 เมตร (ไม่แนะนาสาหรับท่านที่
สุ ขภาพไม่เอื้ออานวย) ติดกันกับมหาวิหารเป็ นลานส้มและน้ าพุ เพื่อใช้ในพิธีชาระ
ร่ างกายของอิสลาม ด้านหน้าเป็ นลานกว้างมี ปราสาทอัลคาซาร์ สถาปัตยกรรมที่ยงั คง
มีคราบเงาความบรรเจิดและความคิดสร้างสรรค์ของชาวมัวร์ ในอดีตเคยเป็ นพระราช
วังของกษัตริ ยส์ เปนมาก่อน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางข้ามพรมแดนสเปน สู่ประเทศโปรตุเกสที่เมืองฟารู (Faro) เป็ นเมืองหลวงของ
เขตแอลการ์ฟ (Algarve) มีประชากรอาศัยอยูป่ ระมาณ 40,000 คน เมืองนี้มีความ
สาคัญขึ้นมาในปี ค.ศ. 1577 ฟารู ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นเมืองที่พานักของผูด้ ารง
ตาแหน่งบิชอป เมืองฟารู ครอบคลุมอาณาเขตอุทยาน และทะเลสาบ ริ โอฟอร์โมซา
(Rio Formosa) แหล่งอนุรักษ์ทางธรรมชาติของนกหลากหลายสายพันธุ์ ที่อพยพมา
ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง จนเข้าสู่ กรุงลิสบอน เมืองหลวงของโปรตุเกสตั้งอยู่
ในทวีปยุโรปตอนใต้บนคาบสมุทรไอบีเรี ย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

www.eurostarspalace.com

www.barcelo.com

วันที่ 7
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.
วันที่ 8
07.00 น.

13.00 น.
บ่าย

นาคณะเข้าพัก VIP Grand Lisboa Hotel & Spa ***** หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
ลิสบอน - มหาวิหารเจอโรนิโม - หอคอยเบเล็ม - แวะร้ านขนมชื่อดัง - แหลมโรก้า ซินทร้ า
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เที่ยวชมกรุ งลิสบอน ชมอดีตพระราชวังหลวงอายุเก่าแก่ต้งั แต่ศตวรรษที่ 14 ผสม
ผสานระหว่างสถาปัตยกรรมโกธิคและมัวร์อย่างสวยงาม ปัจจุบนั เป็ นที่พานักอย่าง
เป็ นทางการของประธานาธิบดี มหาวิหารเจอโรนิโม ที่สร้างขึ้นเพือ่ เป็ นเกียรติแก่ วาส
โก ดากามา และการเดินทางสู่อินเดียเป็ นผลสาเร็ จในปี ค.ศ.1498 จัดเป็ นผลงานอัน
เยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมที่เรี ยกกันว่า มานูเอลไลน์ (Manueline) ใช้เวลา
ก่อสร้างทั้งสิ้น 70 ปี จึงเสร็ จสมบูรณ์และได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ว่าเป็ น
World Heritage Site ภายในประกอบไปด้วย อาคารสาคัญต่างๆ แล้วไปชมหอคอย
เบเล็ม (Belem Tower) เดิมสร้างไว้กลางน้ าเพื่อเป็ นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรื อ
เข้าออก และเป็ นจุดเริ่ มต้นของการเดินเรื อออกไปสารวจและค้นพบโลกของ วาสโก
ดากามา และนักเดินเรื อชาวโปรตุเกส เป็ นอีกตัวอย่างหนึ่งของสถาปัตยกรรมมานูเอล
ไลน์ที่สวยงาม บันทึกภาพกับ อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1960 เพื่อ
ฉลองการครบ 500 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของ เจ้าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์ และยก
ย่องนักเดินเรื อสารวจรอบโลก เชิญท่านลองชิมขนมทาร์ตคัสตาร์ด (Nata de Pasteis)
ในร้านขนมเก่าแก่ที่ให้บริ การมากว่าร้อยปี แวะชิมขนมโปรตุเกสต้นตารับของขนม
ไทย อาทิ ทองหยอด, ฝอยทองที่มีตน้ ตารับแท้อยูท่ ี่โปรตุเกสและเข้าไปเผยแพร่ ใน
กรุ งศรี อยุธยา โดยท่านท้าวทองกีบม้า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่เมืองเล็กๆ น่ารักแถบชานเมืองลิสบอน เมืองซินทรา (Sintra) อีกหนึ่ง
เมืองตากอากาศยอดนิยมของนักท่องเที่ยว และยังเป็ นที่ต้งั ของพระราชวังที่สวยงาม ที่
ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกอีกด้วย เป็ นเมืองตากอากาศที่
เต็มไปด้วยความสวยงาม ไม้ดอก และแนวต้นปาล์ม และคลาสสิ ค ด้วยรี สอร์ตตาก
อากาศสี พาสเทล นาท่านไปชม แหลมโรก้า (Capo Da Roca) จุดตะวันตกสุ ดของยุโรป
ก่อนกลับเข้าเมือง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบนถนนคนเดิน จัตรุ ัสใจกลางเมือง ย่าน
ช้อปปิ้ งสิ นค้าของเมืองตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะเข้าพัก VIP Grand Lisboa Hotel & Spa ***** หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
บาร์ เซโลนา - ยอดเขามอนต์ จูอิก - ถนนลาลัมบรา - ช้ อปปิ้ งถนนกราเซีย
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสู่เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน โดยเที่ยวบินภายในประเทศ
คณะเดินทางถึงเมืองบาร์เซโลนา เมืองซึ่ งได้รับการขนานนามให้เป็ นนครหลวงใน
เมดิเตอร์เรเนียน ที่สวยงามเจริ ญรุ่ งเรื องด้วยธุรกิจท่าเรื อและการค้า อีกทั้งยังผสม
ผสานประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ และความทันสมัยให้สมกับเป็ นเมืองโอลิมปิ ก เป็ นที่ชื่น
ชอบของบรรดานักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เที่ยวชมเมือง ขึ้นสู่ยอดเขามอนต์จูอิก ชมความสวยงามของตัวเมืองอีกทั้งยังเป็ นที่ต้งั
ของสถานที่จดั งานกีฬาโอลิมปิ กในปี 1992 อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม
บนถนนกราเซีย นาคณะเข้าสู่จตั ุรัสกาตาลุนญา จุดเริ่ มของย่านถนนคนเดิน Las
Ramblas ถนนที่มีชีวิตชีวามากที่สุดในบาร์เซโลน่า มีท้งั สิ นค้านานาชนิด, แผง
ดอกไม้, ศิลปิ นเร่ และละครใบ้ เชื้อเชิญให้นกั ท่องเที่ยวเดินชมอย่างไม่รู้เบื่อ ปลายสุ ด
ของถนนเป็ นอนุสาวรี ยโ์ คลัมบัส นักเดินเรื อผูค้ น้ พบโลกแถบใหม่หมู่เกาะ เวสต์

อินดีส
20.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะเข้าพัก Exe Cristal Palace Hotel **** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 9
ซิตอี้ อฟเกาดี้ - สวนสาธารณะ เกวล - โบสถ์ ซากราด้ า แฟมิเลีย - สนามฟุตบอลกัมป์ นู
- เดินทางไปสนามบิน
08.00 น. รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
09.00 น. นาคณะไปชมงานสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ของเกาดี้ ที่ชาวบาร์เซภาคภูมิใจจนมีอีก
ชื่อเรี ยกหนึ่งว่า City of Gaudi ท่านจะได้พบกับงานสถาปัตยกรรมอันล้ าค่าคือ กาซ่า
บัตโย ที่เกาดี้ออกแบบให้กบั เศรษฐีสิ่งทอในบาร์เซโลนา อีกหนึ่งแห่งที่น่าชมคือ กา
ซา มิลา เกาดี้ ออกแบบให้กบั นักธุรกิจผูม้ งั่ คัง่ ในปี 1906 แสดงถึงฐานะความมัง่ คัง่ ,
ความคิดสร้างสรรค์ซ่ ึงถือเป็ นแฟชัน่ ในยุคนั้น นาท่านไปชม สวนสาธารณะเกวล
(Park Guell) เป็ นหนึ่งในงานสุ ดรักสุ ดหวงที่เกาดี้อทุ ิศให้กบั ชาวเมือง ออกแบบตั้งแต่
ปี ค.ศ.1900-1914 นาชมสถานที่สุดท้ายของเกาดี้คือ โบสถ์ ซากราด้า แฟมิเลีย เมื่อสร้าง
เสร็ จจะเป็ นโบสถ์ที่หอคอยสู งที่สุดในยุโรป 172.5 เมตร (ปัจจุบนั หอคอยที่สูงที่สุดอยู่
ที่เมือง Ulm ในประเทศเยอรมนี) ความพิเศษในงานของเกาดี้คือ การรวบรวมรู ปทรง
และพื้นผิวต่างๆ ในธรรมชาติมาใช้และสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของยอดเขา และ
ความสู งของมองต์เซร์ราต
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาเข้าชมสนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว ของทีมบาร์เซโลน่า หรื อคัมป์ นู (Camp Nou)
ความจุ 98,787 คน เป็ นสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ตั้งอยูใ่ นเมืองบาร์เซโลน่า
ซึ่งเป็ นเมืองหลวงของแคว้านกาตาลูนย่า เปิ ดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1957 เคยใช้
จัดการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อปี ค.ศ. 1982 นาชมความยิง่ ใหญ่ของทีมบาร์เซโลน่า
ในส่วนที่จดั แสดงเป็ นมิวเซียม มีห้องถ้วยรางวัล, ห้องจัดแสดงประวัติและเรื่ องราว
ของทีม, ห้องผลงานของเมสซี ที่รวบรวมแมทช์และการทาประตูอนั น่าประทับใจ
บางเรื่ องราวบอกผ่านด้วยระบบมัลติมีเดีย รวมถึงการชมแมทช์การแข่งขันแบบพา
โนรามา ห้องแถลงข่าว และห้องเก็บตัวของนักฟุตบอลชื่อดังระดับโลก (ในกรณี วัน
เข้ าชมตรงกับการแข่ งขัน ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่ าเข้ าชม)
ออกเดินทางสู่สนามบินกรุ ง Barcelona เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
21.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ EK 188
วันที่ 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
05.55 น. ถึงนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
09.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ EK 372
18.55 น. นาท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหต ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตั๋วเครื่ องบิน, เช่ ารถโค้ ช, จองที่พัก, สถานที่เข้ าชมต่ าง ๆ ไว้
ล่ วงหน้ าให้ กบั กรุ๊ ปทัวร์ กรณี ที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่ าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้ เครื่ องไม่ ทัน),
การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทาให้ การเดินทางล่ าช้ า หรื อเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่ สามารถเดินทางไปยัง
จุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสิทธิ์ ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่ สามารถคืนเงินค่ าใช้ จ่ายต่ าง ๆ ที่ชาระแล้ ว เพราะทาง
บริ ษทั ฯ ได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายต่ าง ๆ ล่ วงหน้ าแล้ ว และหากมีค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้ นอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ
เพราะเป็ นสิ่ งที่ทางบริ ษัท ฯ มิอาจรั บผิดชอบได้
Tour Fare
Child 4-11
Child 4-6
DBL
SGL
No TKT
Period
Adults
With Bed
No Bed
SGL USED
Supp
ADL / CHD
08 - 17 เมษายน 2565
125,000.112,500.100,000.22,000.18,000.- -30,000 / -22,500
29 เม.ย. 08 พ.ค. 2565
125,000.112,500.100,000.22,000.18,000.-30,000 / -22,500
06 – 15 พฤษภาคม 2565
125,000.112,500.100,000.22,000.18,000.-30,000 / -22,500
17 – 24 มิถนุ ายน 2565
125,000.112,500.100,000.22,000.18,000.-30,000 / -22,500

22 – 31 กรกฎาคม 2565
125,000.112,500.100,000.22,000.18,000.-30,000 / -22,500
12 – 21 สิงหาคม 2565
125,000.112,500.100,000.22,000.18,000.-30,000 / -22,500
03 - 12 กันยายน 2565
125,000.112,500.100,000.22,000.18,000.-30,000 / -22,500
14 – 23 ตุลาคม 2565
125,000.112,500.100,000.22,000.18,000.-30,000 / -22,500
ค่าทัวร์ รวม :
✓ ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ ามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 มกราคม 2565
✓ ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
✓ ค่าเข้าชม Toledo Cathedral / ค่าเข้าชม Alhambra Palace / ค่าเข้าชม Cordoba Mezquita Mosque / ค่าเข้าชม Seville Cathedral / ค่า
เข้าชม Madrid Palacio Real / ค่าเข้าชม Sagrada Famillia / ค่าเข้าชม Camp Nou
✓ ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4-5 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้องแบบ Twin / Double ในกรณี ที่ท่านจองห้องพัก
แบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่ องปรั บอากาศ และ
อาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
✓ ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกาหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าสเปน (เชงเก้น)
✓ ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ ครองการสู ญเสี ยชีวิต/อวัยวะ/
สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบตั ิเหตุ สาหรับผูเ้ อาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่า
รักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาทรวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทยไม่เกิน 40,000 บาท
ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุ ขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจาตัว
✓ ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
✓ สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่ องได้ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น และ
นาสัมภาระถือขึ้นเครื่ องน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
ค่าทัวร์ ไม่ รวม :
 ค่า PCR Test or ATK Test ในทุกกรณี
 ค่า Test & Go ในทุกกรณี
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ ท้องถิน่
 ค่าทาหนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพักและค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่ง
พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเล
เพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จา่ ยเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุ ณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บา้ นหรื อที่ท่านรู ้จกั และเชื่อถือได้
ซึ่งจะดูแลท่านด้วยขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิ ทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุ ณาจองทัวร์และชาระเงินมัดจา
60,000 บาทต่อผูเ้ ดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณาชาระค่า
ทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
คืนเงินมัดจาทั้งหมด
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
หักค่าทัวร์ 50%
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน
ไม่คืนเงินค่าทัวร์
➢ กรณี คืนเงินมัดจา หากมีค่าใช้จ่ายที่ทวั ร์ได้จ่ายไปแล้ว ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเต็มจานวน
หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็

ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวัน
เวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณี ที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริ ษทั ขอแนะนาให้ท่านยื่น
ขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู ้ผลเร็ วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ ป
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทาง ต่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน
และขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสาย
การบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคานึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
และทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
หรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระมาแล้ว
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สาหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
o เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
o ผูส้ ู งอายุที่มีความจาเป็ นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
o ผูเ้ ดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ
o ท่านที่มีความประสงค์จะร่ วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
o บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผูท้ ี่ดื่มสุ ราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสี ยงดัง พูดจาหยาบคาย สร้างความ
ราคาญให้แก่ผรู ้ ่ วมคณะ, ผูท้ ี่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผูท้ ี่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู ้
ร่ วมเดินทางบังคับให้หวั หน้าทัวร์ตอ้ งทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผูร้ ่ วมคณะท่านอื่นหรื อ
โปรแกรมท่องเที่ยวได้
ตั๋วเครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วน
ต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการ
บินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา
REFUND ได้หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ในกรณี ตวั๋ กรุ๊ ป สามารถสะสมไมล์ 50% ของสายการบินเอมิเรสต์ได้เท่านั้น
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทั้งหมดเป็ นสิ ทธิของสายการบินเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์
ส่วนเพิม่ ที่ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
การสู บบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสู บบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดที่ชดั เจนในเรื่ องการ
สู บบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผูส้ ู บบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุ ขภาพของคนส่วนรวม
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศสเปน ใช้ เวลายื่นประมาณ 15 วันทาการ
(การขอวีซ่าประเทศสเปนผูเ้ ดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิว้ มือด้ วยตนเอง ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศสเปน)
BLS International (Thailand) Ltd. / Interchange 21 ชั้น 22 ห้อง 2211 เลขที่ 399 สุ ขมุ วิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110 โทร. 02-258-3524
 พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศ
เชงเก้นหรื อประเทศอื่น ต้องนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซ่า
 รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ พื้นหลังเป็ นสี ขาว (ไม่ใช่รูปขาวดา, ห้ามสแกน และห้ามใช้รูปถ่ายเก่าที่เคยใช้ขอวีซ่ามาแล้ว) มี
อายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รู ป
 สาเนาทะเบียนบ้าน /สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ / สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สาเนาทะเบียนสมรส, หย่า /สาเนาสู ติ
บัตร ในกรณี อายุไม่ถึง 20 ปี บริ บรู ณ์

 หนังสื อรับรองการทางานจากบริ ษทั (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทา่ นทางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตาแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปัจจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริ ษทั นี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา
 กรณี ที่เป็ นเจ้าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิ ชย์ และหนังสื อรับรองบริ ษทั ที่คดั ไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสี ยภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษทั ย้อนหลัง 6 เดือน
 หนังสื อรับรองจากธนาคาร และสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องอัพเดทเป็ นเดือนปัจจุบนั ที่ยนื่ คาร้องขอ
วีซ่า ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลาเนา ในกรณี ที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้บญั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยืน่
ขอวีซ่า ต้องออกหนังสื อรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณี ที่บริ ษทั ของท่าน เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง
บริ ษทั จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุชื่อผูเ้ ดินทาง
และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 กรณี ที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้องมี หนังสื อรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริ ง
 กรณี ที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไป
ยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอ หรื อ
ผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบั ผูร้ ้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่มีสิทธิ์เรี ยกร้องคืนค่าวีซ่าได้
หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่ านได้ ยอมรับในข้อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ ระบุไว้ข้างต้ นทุกประการ

