ทัวร์ยุโรป : รหัส EUR1627

รำคำ

กำหนดกำรเดินทำง

กรกฎำคม

27 ก.ค.-3 ส.ค. 2562

สิงหำคม

10-17 ส.ค. 2562

กันยำยน

4-11 ก.ย. 2562

ตุลำคม

12-19 / 21-28 ต.ค. 2562

52,900
52,900
47,900
47900

เด็ก (อำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี ไม่มีเตียง)
ลดท่ำนละ
2,000
บำท
พักเดี่ยว
เพิ่มท่ำนละ 10,000
บำท

วันแรก
กรุงเทพฯ-สนำมบินสุวรรณภูมิ
(ไทย)
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T
สำยกำรบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
วันที่สอง
ดูไบ-ลิสบอน-เคป ดำ รอคค่ำ-เมืองซินทรำ
(ยูเออี -โปรตุเกส)
01.35 น. ออกเดินทางสู ่ เมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิน เอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
04.45 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
07.25 น. เดินทางสู ก่ รุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 191
(บริ การอาหารและ เครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
12.35 น. เดินทางถึง สนำมบิ นกรุงลิ สบอน ประเทศโปรตุเกส ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นาท่าน
ชม เคป ดำ รอคค่ำ (Cabo da roca) อันเป็ นแหลมที่ตงั้ อยู ป่ ลายสุ ดทางทิศตะวันตกของทวีป ยุ โรป ถัดไปเป็ น
มหาสมุ ทรแอตแลนติก จากนั้นเดินทางสู ่ เมืองซินทรำ (Sintra) อีกหนึ่ งเมืองตากอากาศยอดนิ ยมของนักท่องเที่ยว
เป็ นที่ตงั้ ของพระราชวังที่สวยงามที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลก ความร่ มรื่ นของเขตอุทยาน
เป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจในวันหยุ ดของชาวเมื อง เป็ นอีกเมื องที่มีสถาปั ตยกรรมที่คอ่ นข้างมีความโดดเด่นของแคว้น
แกรนด์ลิสบอน ประเทศโปรตุเกส
คำ่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านสู ท่ ่ พี กั  ณ NH Lisboa Campo Grande หรื อระดับเดียวกัน
วันที่สำม ลิสบอน-หอคอยเบเล็ง-มหำวิหำรเจอรำนิ โม-เมืองเซวิลญ่ำ
(โปรตุเกส-สเปน)
เช้ำ
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ มหำวิหำรเจอโร นิ โม ที่สร้างขึ้นเพื่อ
เป็ นเกียรติแก่ วาสโก ดากามา ซึ่งได้เดินเรื อสู ป่ ระเทศอินเดียได้เป็ นผลสาเร็จในปี ค.ศ. 1498 ซึ่งมหาวิหารแห่งนี้เป็น
ผลงานอันเยี่ยมยอดของงานสถาปั ตยกรรมแบบมานู เอลไลน์ (Manueline) ใช้เวลาก่อสร้างทัง้ สิ้นถึง 70 ปี จึงแล้ว
เสร็ จ สมบู ร ณ์ และได้รั บ การรั บ รองจากองค์ก ารยู เ นสโกขึ้ น
ทะเบียนเป็ นมรดกโลก นาท่านถ่ายรู ปหอคอยเบเล็ ง (Belem
Tower) เดิมสร้างไว้กลางน้าเพื่อเป็ นป้อมรักษาการณ์ดูแลการ
เดินเรื อ เป็ นจุ ดเริ่ มต้นของการเดินเรื อออกไปสารวจ และค้นพบ
โลกของ วาสโก ดากามา และนักเดินเรื อชาวโปรตุ เกส เป็ นอีก
หนึ่ งสถาปั ตยกรรมแบบมานู เอลไลน์ท่ สี วยงาม จากนั้นนาท่าน
บันทึกภาพกับ อนุ สาวรียด์ ิสคัฟเวอรี่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1960 เพื่อ
ฉลองการครบ 500 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของ เจ้าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์
กลำงวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางสู ่ นาท่านเดินทางสู ่ เมืองเซวิลญ่ำ (Seville) ซึ่งตัง้ อยูใ่ น
แคว้นอันดาลูเซีย เป็นเมืองที่มมี รดกทางวัฒนธรรม เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความเขียวขจี สวนสาธารณะและสวนดอกไม้
งานเทศกาลที่จดั ขึ้นในเมืองเซบีญา่ ได้รับการกล่าวขานมากที่สุด เนื่ องจากเป็ นเมืองที่มชี วี ิตชีวามากที่ สุ ดในแคว้นอัล
ดาลู ซีย เมื อ งนี้ เคยอยู ภ่ ายใต้ก ารปกครองของแขกมัว ร์ มานานกว่า 800 ปี จึ ง ได้รั บ อิท ธิ พ ลศิ ลปะแบบแขกมัวร์
ค่อนข้างมาก
คำ่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านสู ท่ ่ พี กั  ณ Ilunion Alcora Sevilla หรื อระดับเดียวกัน

วันที่สี่
เช้ำ

กลำงวัน

คำ่
วันที่หำ้
เช้ำ

กลำงวัน

มหำวิหำรแห่งเซวิลญ่ำ-หอคอยฆีรลั ดำ-คอร์โดบำ-มัสยิดเมซกีตำ้
(สเปน)
บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม จากนั้ น น าท่า นชม มหำวิ ห ำรแห่ ง เซวิ ล ญ่ ำ (seville
cathedral) วิหารแห่งเมืองเซบีญา มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ท่ กี รุ งโรม และเซนต์ปอล
ที่ลอนดอน และใหญ่ท่ สี ุ ดในสเปนสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิ ค ภายในตกแต่งได้อย่างงามวิจิตร สร้างขึ้นแทนที่ตงั้ ของ
สุ เหร่าเดิม โดยต้องการให้ย่ ิงใหญ่แบบไม่มใี ครเทียบเทียมได้ ในห้องเก็บทรัพย์สมบัติลา้ ค่า มีทงั้ ภาพเขียน,เ ครื่ องใช้ใน
พิธีของศาสนาที่ทามาจากทองคาและเงินล้วนแต่ประเมินค่ามิได้ อีกทัง้ ยังเป็ นที่เก็บศพของโคลัมบัสอีกด้วย นาท่าน
ถ่ายรู ป หอคอยฆี รลั ดำ (giralda)หอคอยฆีรัลดา ตึกทรงรู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสู ง 93 เมตร (ไม่แนะนาสาหรับท่านที่
สุ ขภาพไม่เอื้ออานวย) ติดกันกับมหาวิหารเป็ นลานส้มและน้าพุ เพื่อใช้ในพิธีชาระร่างกายของอิสลาม ด้านหน้าเป็ น
ลานกว้างมีปราสาทอัลคาซาร์ สถาปั ตยกรรมที่ยงั คงมีคราบเงาความบรรเจิด และความคิดสร้างสรรค์ของชาวมัวร์ ใน
อดีตเคยเป็นพระราชวังของกษัตริ ยส์ เปนมาก่อน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางสู ่ เมืองคอร์โดบำ (Cordoba) ครั้งหนึ่ งเคยถู กครอบครอง
โดยชาวโรมันและชาวมัวร์จากอาหรับ เมืองคอร์โดบาตัง้ อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ากัวดัลกีเบีย เป็ นเมืองศู นย์กลางของวัฒนธรรม
มุ สลิมในประเทศสเปน องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองคอร์โดบาเป็นเมืองมรดกโลกของประเทศสเปน เมืองนี้เป็น
เมืองในระบบกาหลิบที่มคี วามเจริ ญรุ ่งเรื องที่สุดของยุโรปในสมัยศตวรรษที่ 10 มีการสร้างมหาวิทยาลัยเน้นการเรียนรู ้
ด้านวรรณกรรม, วิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย์ นาท่านเข้าชม มัสยิ ดเมซกีตำ้ ที่มขี นาดใหญ่โตและออกแบบ
อย่างวิจิตรด้วยการใช้เสาหิ นจานวนมากถึง 850 ต้น ต่อยอดเสาด้วยโครงสร้างคานโค้งแบบศิลปะโรมัน ผสมกับ
ลวดลายแบบมัวริ ช ประดับด้วยเครื่ องกระเบื้องเคลือบ อิฐ และหินฉลุลาย ทัว่ ทัง้ อาคาร ด้านในสุ ดของมัสยิดจะสร้างมี
หรับ อันเป็ นเครื่ องหมายแสดงทิศทางของเมืองเมกกะ ต่อมาเมื่อชาวคริ สต์เข้ามายึดครองเมืองคอร์โดบา จึงได้มกี าร
สร้างโบสถ์ข้ ึนบริ เวณกึ่งกลางของมัสยิด และสร้างหอระฆังสู ง 93 เมตร ขึ้นในบริ เวณสวนส้มและลานน้าพุ
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านสู ท่ ่ พี กั  ณ Ayre Cordoba Hotel หรื อระดับเดียวกัน
คอร์โดบำ-เมืองโทเลโด-มหำวิหำรโทเลโด-กรุงมำดริด
(สเปน)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู ่ เมืองโทเลโด (Toledo) อดีตเมืองหลวงเก่าของ
สเปนตัง้ แต่คริ สต์ศตวรรษที่ 13 เป็ นเมืองแห่งศูนย์กลางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสเปน ชื่อเมืองหมายถึงการ
ผสมผสานของ 3 วัฒนธรรม คือ คริ สเตียน, อิสลามและฮีบรู ตัวเมืองตัง้ อยู บ่ นหน้าผาสู งเบื้องล่างล้อมรอบไปด้วย
แม่น้าตาโค (Tajo) ซึ่งเหมาะแก่การป้องกันการรุ กรานจากข้าศึก นาท่านเที่ยวชมเมือ ง ข้ามสะพานแบบโรมันดัง้ เดิม
(ปู เอนเต เด อัลกานตารา) บนเนิ นเขาท่านจะเห็นกัสตีโย เด ซาน เซร์บานโด ป้อมปราการ ขนาดใหญ่ท่ ชี าวโรมัน
สร้างขึ้นเพื่อปกปั กษ์รักษาเมือง นาท่านสู ่เขตเมืองเก่า ผ่าน ประตู เมืองปู เอร์ตาเดบิซากรา หนึ่ งในประตู เมืองที่มี
ความสาคัญที่สุด นาท่านชมการผสมผสานของสถาปั ตยกรรมอารบิค, มูเดฆาร์โกธิค เรเนสซองส์
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร จากนั้ น น าท่า นถ่า ยรู ปด้า นหน้า มหำวิ ห ำรโทเลโด (Toledo
Cathedral) สถาปั ตยกรรมแบบโกธิ คที่ย่ ิงใหญ่สวยงามแห่งหนึ่ งของโลกใช้เวลาสร้างยาวนาน แต่เดิมชาวมุ สลิมใช้
เป็ นสุ เหร่า ต่อมาได้กอ่ สร้างรู ปทรงแบบโกธิคในปี 1226 และเพิ่มศิลปะแบบมู เดฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิค จน
แล้วเสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปี ถดั มา ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรด้วยไม้แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน มุ ม
ด้านในเป็นอัลคาซาร์ ผลงานของสถาปนิ กระดับสุ ดยอดในสมัยศตวรรษที่ 16 จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรู ปบริ เวณจุ ดชม
วิวเพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองโทเลโด ซึ่งเป็นทิวทัศน์ท่ จี ิตรกรชื่อดังของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco) ได้เคยจาลองลงบน
แผ่นภาพอย่างสวยงาม จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ กรุงมำดริด เมืองหลวงของประเทศสเปน ตัง้ อยูใ่ จกลางแหลมไอบี
เรียน ในระดับความสู ง 650 เมตร เป็ นมหานครอันทันสมัยลา้ ยุ คที่กษัตริ ยฟ์ ิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจากเมือง
โทเลโดมาที่น่ ีและประกาศให้มาดริ ดเป็นเมืองหลวงใหม่ ยกเว้นในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมื่อพระเจ้าฟิลลิป

ที่ 3 ได้ยา้ ยเมืองหลวงไปที่เมืองวัลลาโดลิด มาดริ ดได้ช่ ือว่าเป็ นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ งในโลก และสู งสุ ดแห่ง
หนึ่ งในยุโรป
คำ่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านสู ท่ ่ พี กั  ณ Axor Feria Hotel หรื อระดับเดียวกัน
วันที่หก เมืองเซโกเวีย-สะพำนส่งน้ ำโรมัน- Las Rozas Village Outlet-โชว์ระบำฟลำเมงโก้
(สเปน)
เช้ำ
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู ่ เมืองเซ
โกเวี ย เป็ นเมื องหลักในแคว้นคาสตีลและเลออนของประเทศสเปน ตัง้ อยู ่
บริ เวณจุ ดบรรจบระหว่างแม่น้าเอเรสมา กับแม่น้ากลาโมเรสณ เชิงเขากวา
ดาร์รามา โดยขณะที่อยู ภ่ ายใต้การปกครองของชาวโรมันและชาวมัวร์ นา
ท่านถ่ายรู ปกับ มหำวิหำรแห่งเมืองเซโกเวีย และ สะพำนส่งน้ ำโรมัน ที่มี
ชื่ อเสี ย ง น าชมเขตเมื อ งเก่า ซึ่ งล้อ มรอบด้ว ยก าแพงที่สร้า งขึ้ นตั้ง แต่
คริ สต์ศตวรรษที่ 8 และได้รับการบูรณะในระหว่างคริ สต์ศตวรรษที่ 15
กลำงวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางสู ่ Las Rozas Village Outlet อิสระให้ทา่ นได้เดินเล่นเลือก
ซื้อสินค้ามีกว่าร้อยร้านค้า อาทิ เช่น Amani, Barbour, Coach, Diesel, Furla, Onisuka Tiger,Polo Ralph lauren,
Hugo Boss, Samsonite, Camper, Burbury, Superdry, Tag Heuer, Bvlgari, Calvin Klein ฯลฯ ถึงเวลาอันสมควร
นาท่านเดินทางกลับสู ก่ รุ งมาดริ ด
คำ่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านชมการ แสดงระบำฟลำเมงโก้ โชว์ช่ ือดังซึ่งเป็ นสัญลักษณ์
ของประเทศสเปน จากนั้นนาท่านสู ท่ ่ พี กั  ณ Axor Feria Hotel หรื อระดับเดียวกัน
วันที่เจ็ด (สเปน-ยูเออี)
เช้ำ
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านชมภายใน พระรำชวังหลวง แห่งสเปน ของกษัตริ ย ์
ฮวน คาร์ลอส มีความสวยงามโอ่อา่ อลังการไม่แพ้พระราชวังอื่นๆ ในทวีปยุ โรป เนื่ องจากแนวความคิดเปรียบเทียบ
ความใหญ่โตของพระราชวังแวร์ซายส์ และความสวยงามของพระราชวังลูฟว์ ในฝรั่งเศส ตัง้ อยูบ่ นเนิ นเขาริ มฝั่งแม่น้า
แมนซานาเรส สร้า งขึ้ น ในปี ค.ศ.1735 ใช้เ วลาสร้า งถึ ง 25 ปี ออกแบบโดยสถาปนิ ก ชาวอิตาเลียน โดยการ
ผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียนประกอบด้วยห้องต่างๆ มากมายถึง 2,830 ห้อง (แต่เปิ ดให้เข้าชม
เพียง12ห้อง) ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็ นที่เก็บภาพเขียนชิ้นสาคัญ ที่วาดโดยศิลปิ นในยุคนั้น
รวมทัง้ สิ่ งของมีคา่ ต่างๆ อาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสื อ, เครื่ องใช้, อาวุ ธ ฯลฯ พร้อมชมความสวยงามของอุทยาน
หลวง อุทยานไม้ดอกไม้ประดับที่มกี ารเปลี่ยนพันธุ ไ์ ม้ทุกฤดูกาลทาให้มคี วามสวยงามทัง้ ปี
กลำงวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ พลำซ่ำ มำยอร์ (Plaza Mayor) ใกล้เขตปูเอต้า
เดลซอล หรื อประตู พระอาทิตย์ ซึ่งเป็ นจตุ รัสใจกลางเมือง นับเป็ นจุ ดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย์)
และยังเป็ นศู นย์กลางรถไฟใต้ดินและรถเมล์ทุกสาย นอกจากนี้ยงั เป็ นจุ ดตัดของถนนสายสาคัญของเมืองที่หนาแน่น
ด้วยร้านค้าและห้างสรรพสินค้าใหญ่มากมาย จากนั้นนาถ่ายรู ป
กับ น้ ำ พุ ไ ซเบเลส (Cibeles Fountain) ที่ส ร้า งอุ ทิ ศ ให้แ ก่
เทพธิ ดาไซเบลีน เป็ นสถานที่ท่ ใี ช้ในการเฉลิมฉลองในเทศกาล
ต่างๆของเมือง ผ่านชมประตูชยั อาคาล่า (Puerta De Alcala) ที่
สร้างถวายพระเจ้าชาร์ลส์ท่ ี 3 จากนั้นนาท่านสู ่ ถนนเซอร์รำโน่
แหล่งช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมใจกลางกรุ งมาดริ ด อาทิเช่น Louis
Vuitton, Prada, Gucci, Hermes, Loewe, Furla, Zara,
Camper เป็นต้น สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู ส่ นามบิน
22.05 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 144

(บริ การอาหารและ เครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
วันที่แปด ดูไบ-กรุงเทพฯ
07.15 น. ถึง สนำมบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
08.45 น. เดินทางสู ่ สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 370
(บริ การอาหารและ เครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
18.15 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

(ยูเออี-ไทย)

******************************
ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ข้ นึ อยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า

กรุณำอ่ำนรำยละเอี ยดโปรแกรมทัวร์และรำยละเอียดต่ำง ๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่ำนทำกำรซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทำงบริษทั ถือว่ำท่ำน
รับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริษทั
อัตรำนี้ รวม
✓
ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
✓
ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุ ในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีท่ ไี ม่สามารถ
เข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
✓
ค่าวีซา่ เชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
✓
ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
✓
ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
✓
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓
ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
✓
หัวหน้าทัวร์ผูม้ ปี ระสบการณ์นาเที่ยวและมัคคุ เทศก์ทอ้ งถิ่นคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่ำ
ทิป)
อัตรำนี้ ไม่รวม

ค่ำภำษี มูลค่ำเพิ่ม 7% ภำษี หกั ณ ที่จ่ำย 3% กรณี ตอ้ งกำรใบเสร็จ

ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน

ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า ใน
โรงแรม

ค่ำทิปคนขับรถท้องถิ่ น (2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร / คน)

ค่ำทิปไกด์ทอ้ งถิ่ น (2 ยูโร x 3 วัน = 6 ยูโร / คน)

ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บำท
เงื่อนไขในกำรจองทัวร์
1.
สาหรับการจอง กรุณำชำระเงินมัดจำท่ำนละ 20,000 บำท พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
2.
ชาระยอดส่วนที่เหลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

4.

หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู ต่ า่ งจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซา่ หรื อวันเดินทาง ให้ทา่ น
ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าทีจ่ ะติดต่อกลับ
เพือ่ แจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา

ชื่อบัญชี

ประเภท

หมายเลขบัญชี

เดอะมอลล์ บางกะปิ

บ.เอ็กซ์ซอติ ก ฮอลิ เดย์ จากัด

ออมทรัพย์ 281-222986-8

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ

นางสาวพรหมพร สนิ ทขวัญ

ออมทรัพย์ 732-2-31864-9

กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์
1
.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
6.
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์เรียก
เก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
7.
กรณี วีซ่ำถูกปฏิ เสธจำกสถำนทูต (วี ซ่ำไม่ผ่ำน) ทางบริ ษัทจะทาการเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่
และค่าบริ การยื่นวีซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็นต้น
หมำยเหตุ
1.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ ผี ู เ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็นสุ ดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีท่ สี ู ญหาย สู ญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็นต้น
3.
เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใดๆ หรื อถู กปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
5.
สาหรับที่น่งั LONG LEG หรื อที่น่งั บริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผู โ้ ดยสารที่มคี ุ ณสมบัติตามที่สายการบินกาหนด
เช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มปี ั ญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ้ ่ ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ
ฉุ กเฉิ นและอานาจในการให้ท่ นี ่งั LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
6.
โรงแรมที่พ กั ในยุ โรปส่ว นใหญ่ไม่มีเ ครื่ องปรั บ อากาศเนื่ องจากเป็ นภู มิ ประเทศที่มีอากาศเย็น และห้อ งพัก 3 ท่าน
(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

เอกสำรเบื้องต้นในกำรขอยื่ นวีซ่ำประเทศเชงเก้นระยะเวลำในกำรยื่ น 15 วันทำกำร ผูเ้ ดินทำงต้องมำสแกน
ลำยนิ้ วมือ ณ สถำนทูต ตำมวันและเวลำที่นดั หมำย (เอกสำรและขัน้ ตอนกำรยื่ นวี ซ่ำแต่ละสถำนทูตมีควำม
ต่ำงกันและอำจจะมี กำรเปลี่ ยนแปลงได้ โปรดสอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่อีกครัง้ เพื่อควำมถูกต้องในกำรเตรียมตัวเพื่อ
ยื่ นวีซ่ำ)
พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวซี า่ ใน
กลุม่ เชงเก้นหรื อไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวซี า่
รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ วจานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
ใบรับรองกำรทำงำนจากบริ ษัทที่ทา่ นทางานอยู ต่ อ้ งเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ โดยระบุ ตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั , วันเดือนปีท่ เี ริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทางาน
ตามปกติหลังครบกาหนด
กรณีท่ เี ป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองที่ คดั ไว้ไม่เกิ น 3 เดื อน พร้อมวัตถุ ประสงค์หรื อ
ใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน
STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ) ควรเลือกเล่มที่มกี ารเข้าออกของเงินสม่ าเสมอและมีจานวนไม่
ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถที่จะใช้
จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู ภ่ ู มิลาเนา ท่านต้องปรับสมุ ดถึงเดือนปั จจุ บนั โดยการปรับยอดสมุ ดในบัญชี ต้องมี
ยอดอัพเดตไม่เกิน 15 ก่อนวันนัดหมายยื่นวีซา่ และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวัน
ยื่น สถำนฑูตไม่รบั พิจำรณำบัญชีกระแสรำยวัน
ในกรณี เป็ น Sponser ให้กนั ในครอบครัวหรือญำติกนั
- ผูท้ ี่รบั รองค่ำใช่จ่ำยให้ ต้องใช้ BANKGARUNTEE รับรองผู ร้ ่วมเดินทาง หรื อ ผู ท้ ่ ใี ห้ออกค่าใช้จา่ ยให้
- ผูท้ ี่ให้รบั รองค่ำใช้จ่ำยให้ ต้องขอรายการเดินบัญย้อนหลัง 6 เดือน(Statement) และ BANKGARUNTEE มีอายุ 15 วัน
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กรณีท่ บี ริ ษัทของท่านเป็ นผู ร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผู เ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6
แล้ว ทางบริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับมาทางานของท่าน
โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
กรณีท่ เี ป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจำกทำงสถำบันกำรศึกษำเป็ นภำษำอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่านัน้
กรณีท่ เี ด็กอายุ ต่ ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา,
มารดา และบุ ตรจะต้องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การ
อาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพ่ นี อ้ ง,สถานที่เกิด และจานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถู กระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ ม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถู กปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ ง
ชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ ม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ
ท่า นไปสัม ภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง กายสุ ภาพ ทัง้ นี้ บริ ษั ทฯ จะส่ง เจ้า หน้าที่ไปอานวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี า่ แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทู ตเพื่อให้อยู ใ่ นดุ ลพินิจของ
สถานฑูตฯเรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริ ษัท
เพิ่ ม เติ ม ในกรณี ที่ มี ก ำรรั บ รองค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรเดิ น ทำงให้ผู ้ อื่ น โดยไม่ ใ ช่ ต นเอง จะต้อ งขอ
BANKGARUNTEE ที่ ออกเป็ นสปอร์นเซอร์ ให้กบั ผูท้ ี่ ถูกรับรองค่ำใช้จ่ำยให้ พร้อมกับ Statement ย้อนหลัง
6 เดือนยื่ นคู่กนั พร้อมกับผูท้ ี่ถกู รับรองค่ำใช้จ่ำยก็ตอ้ งแสดงสถำนะกำรเงินของตัวเองเช่นกัน

15.

.การยื่นวีซา่ นั้น ผู เ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดาเนิ นการขัน้ ตอนการ
ยื่นวีซา่ ได้
** เอกสำรประกอบกำรยื่ นวีซ่ำเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ และทำงบริษทั ไม่มีนโยบำยรับแปลเอกสำร
หำกท่ำนต้องกำรให้ทำงเรำดำเนิ นกำรแปลเอกสำรให้ มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่ มเติมฉบับละ 500 บำท **

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิม่ เติม

(สาคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ ใช้เพือ่ นัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง
คาถามเป็ นภาษาไทย เพือ่ ให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคาถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานทีเ่ กิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปัจจุบนั ……………………………………………….……..
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีส่ ามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ทีอ่ ยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ทีอ่ ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ทีท่ างาน..........................................โทรสารที่ทางาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อื่น.....................................จานวน.................................
แหล่งที่มา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชื่อ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................

ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดทีเ่ กิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นทีเ่ คยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่ ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที.่ .........................................ถึงวันที.่ ...............................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพือ่ การขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผอู ้ ื่นออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................
ทีอ่ ยู่…………………………………………………………………………………..

*******************************************************************************
หมายเหตุ : การอนุมตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกีย่ วข้องใดๆ
ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น

