รหัสโปรแกรม : 16890 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

กำหนดกำรเดินทำง
วันแรกของกำรเดินทำง
23.00 น.

สนำมบินสุวรรณภูมิ

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ทางเข้าที่ แถว 9 เคาน์เตอร์
สายการบินเอมิเรตส์ (EK)

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

วันที่สองของกำรเดินทำง
03.30 น.
13.10 น.

สนำมบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - ปอร์โต

ออกเดินทางสู่ เมืองปอร์โต (PORTO) ประเทศโปรตุเกส โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK377/EK197
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีเ่ มืองดูไบ : 0715-0920 น.*.*.*.
(เวลาท้องถิน่ ) ถึง เมืองปอร์โต (PORTO) ประเทศโปรตุเกส เป็ น
อีกหนึ่งเมืองที่สวยและคุม้ ค่าแก่การมาเมืองท่าโปรตุเกสที่ใหญ่
เป็ นอันดับ 2 ของประเทศ และเก่าแก่ตงั้ แต่โรมัน เมืองปอร์โต้
ได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากยูเนสโก เมือ่ ปี ค.ศ.
1996 กลายเป็ นอีกหนึ่งเมืองที่มพี ้ นื ที่ริมนา้ อันมีเสน่ห .์ ..หลังผ่าน
พิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว …..
นาท่าน ชมย่านเขตท่าเรือเก่าทีค่ รัง้ หนึ่งเคยรุ่งเรืองมากในอดีต ปัจจุบนั ได้รบั ขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก ชมย่าน
จัตรุ สั ใจกลางเมือง และทีว่ ่าการเมืองโบสถ์เก่าแก่ประจาเมือง ปราสาท และอาคารบ้านเรือน
นาท่าน ชมมหาวิหารแห่งเมืองพอร์โต (PORTO CATHEDRAL) สร้างในศตวรรษที่ 12 ซึง่ ล้อมรอบด้วยชุมชนที่
เก่าแก่รมิ ฝัง่ แม่นา้ นาท่าน สัมผัสบรรยากาศการเดินชมวิวทิวทัศน์บริเวณแม่นา้ ดูโร่ (DOURO)
ผ่านชมสะพานข้ามแม่นา้ PONTE DE D.LUIS I สะพาน
เหล็ก 2 ชัน้ ทีม่ ชี ่อื เสียง สร้างและออกแบบโดย กุสตาฟ
ไอเฟล ก่อนทีจ่ ะสร้างหอไอเฟลขึ้นในกรุงปารีส
...อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งกันบริเวณย่าน LIBERTY SQUARE
ศูนย์กลางการช้อปปิ้ งของเมืองที่รวบรวมไปด้วยร้านค้า ชัน้
นาต่างๆ และร้านขายของที่ระลึก ให้ท่านได้จบั จ่ายซื้อของฝากของทีร่ ะลึกกันอย่างจุใจ ช้อปปิ้ งกันต่อที่ถนนคนเดิน
SANTA CATARINA ....

คา่
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
PORTO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สำมของกำรเดินทำง
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คา่
ทีพ่ กั

ปอร์โต - โคอิมบรำ - เคปเดอรอก้ำ - ลิสบอน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองโคอิมบรา (COIMBRA) (128 กม.) เชื่อกันว่าเป็ นเมืองที่ก่อตัง้ ขึ้นโดยชาวโรมัน เพราะ
อยู่ในระยะสูงยากต่อการโจมตีของศัตรู จะเห็นหลักฐานได้จากอ่างอาบนา้ แบบโรมัน ท่อนา้ (AQUEDUCT) หิน
แกะสลัก และสิง่ ของ แบบโรมันอื่นๆ ทีน่ กั โบราณคดีได้คน้ พบ เมืองโคอิมบราได้เจริญและพัฒนาภายใต้การ
ปกครองของชาวมัวร์ แต่ชาวคริสต์กไ็ ด้มาขับไล่พวกแขกออกไปในศตวรรษที่ 12 และได้รบั เเลือกให้เป็ นเมืองหลวง
ของปอร์ตเุ กสในปี 1145 แต่อกี หนึ่งร้อยปี ต่อมาพระเจ้า AFONSO III ทรงตัดสินพระทัยสถาปนาลิสบอนให้เป็ น
เมืองหลวงแทนจวบจนปัจจุบนั โคอิมบราถือเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสาม รองลงมาจากลิสบอน และพอร์โต ซึง่ ตัง้ อยู่
ระหว่างเมืองทัง้ สองบนฝัง่ แม่นา้ มอนเดโก Rio Mondego เดินทางถึง เมืองโคอิมบรา
นาท่าน ชมเมืองโคอิมบรา ผ่านชมสถานทีส่ าคัญของเมือง ศาลาว่าการ อาคาร บ้านเรือน โบสถ์สไตล์บาร็อค หอ
นาฬกิ า หอสมุดทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดของโปรตุเกส มหาวิทยาลัยโคอิมบรา มหาวิทยาลัยทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดของประเทศโปรตุเกส
สร้างโดยพระเจ้าจอห์นที่ 3 ซึง่ ท่านเป็ นผูท้ ส่ี นับสนุนด้านการศึกษาในปอร์ตเุ กส นาท่านเดินชม ย่านเมืองเก่าของ
โคอิมบรา ซึง่ มีตึกเก่าๆทีย่ งั คงได้รบั การดูแลจากทางการเป็ นอย่างดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ระหว่างทางเพือ่ เดินทางสู่ เคปเดอรอก้า ซึง่ เป็ น จุดตะวันตกสุดของทวีปยุโรป เป็ นทีท่ ่มี แี ผ่นดินเป็ นที่สุดท้าย
ก่อนเป็ นมหาสมุทรแอตแลนติค…จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ กรุงลิสบอน (LISBON) (203 กม.)เมืองหลวงของ
ประเทศโปรตุเกส ตัง้ อยู่ในทวีปยุโรปตอนใต้ บนคาบสมุทรไอบีเรีย เมืองแห่ง
ประวัตศิ าสตร์การค้นพบอันยิง่ ใหญ่ ถึงขนาดมีโคลงกล่าวไว้ว่า “ลิสบอนคือเจ้าหญิง
แห่งโลกา ทีแ่ ม้แต่มหาสมุทรยังโค้งคานับให้” นัน่ เพราะลิสบอนถือเป็ นขอบสุดทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป และเป็ นเมืองท่าสาคัญทีท่ อดลงสู่ปากอ่าวแม่นา้ ตากุส
(TAGUS) จนได้รบั สมญานามว่าทะเลสีทอง เพราะเมือ่ มองจากจุดนี้ลงไปจะเห็นแสงสี
ทองของพระอาทิตย์อสั ดงประกายวับวาวเหนืออ่าว
นาท่าน ชม (ภายนอก)วิหารเจอโรนิโม (JERONIMOS MONASTERY) ทีส่ ร้างขึ้นเพือ่ เป็ นทีฝ่ งั ศพและเป็ นเกียรติ
แก่วาสโก ดากามา ทีไ่ ด้เดินทางสู่อนิ เดียเป็ นผลสาเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็ นผลงานอันเยีย่ มยอดของ
สถาปัตยกรรมทีเ่ รียกกันว่า มานู เอลไลน์ (MANUELINE) ใช้เวลา
ก่อสร้างทัง้ สิ้น 70 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์และได้รบั การรับรองจากองค์การ
ยูเนสโกว่าเป็ นมรดกโลก ….
นาท่าน ถ่ายภาพกับหอคอยเบเลม (BELEM TOWER) เดิมสร้างไว้
กลางนา้ เพือ่ เป็ นป้ อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเข้าออก และเป็ น
จุดเริ่มต้นของการเดินเรือออกไปสารวจและค้นพบโลกของวาสโก
ดากามาและนักเดินเรือชาวโปรตุเกส ....
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
LISBON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สข่ี องกำรเดินทำง
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย
คา่
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองซินตร้า (SINTRA) (30 กม.) เมืองพักตากอากาศยอดนิยมของนักท่องเทีย่ ว ...นาท่าน
ชม (ภายนอก) พีน่า พาเลซ (PENA NATIONAL PALACE) พระราชวังทีต่ งั้ อยู่บนเนิน
เขาเหนือเมืองซินตร้าโดยพระราชวังแห่งนี้ถอื ว่าเป็ น หนึ่งใน เจ็ดสิง่ มหัศจรรย์ของประเทศ
โปรตุเกส ปัจจุบนั พระราชวังแห่งนี้ได้กลายเป็ นหนึ่งในสถานทีท่ ่องเทีย่ วที่มผี ูเ้ ข้าชมมาก
ทีส่ ุดในโปรตุเกส โดยในอดีตพระราชวังถูกใช้เป็ นทีป่ ระทับของกษัตริยโ์ ปรตุเกสมาตัง้ แต่
คริสต์ ศตวรรษที่ 14 ภายในถูกตกแต่งประดับประดาอย่างวิจติ รงดงามโดยเฉพาะพื้น
กระเบื้องทีว่ ่ากันว่าสวยงามที่สุดในโปรตุเกส ส่วนใกล้ๆกับพระราชวังจะเป็ น พีน่าพาร์ค
(Pena Park) สวนป่ าขนาดใหญ่ ทีม่ กี ารจัดแต่งด้วยต้นไม้หลากหลายชนิด .....
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบาดาจอซ (BADAJOZ) (247 กม.) เมืองชายแดนทางตะวันตกของสเปน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
CENTER หรือเทียบเท่า

วันที่หำ้ ของกำรเดินทำง
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

ลิสบอน - ซินทร้ำ - บำดำจอซ

บำดำจอซ - โทเลโด - มำดริด

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด (TOLEDO) (363 กม.) เมืองประวัตศิ าสตร์ ซึง่ มีความหมายว่า เมืองป้ อม
น้อย ในอดีตเป็ นเมืองหลวงเก่าของสเปน และเคยถูกชาวโรมันเข้ายึดครองเมืองเมือ่ 2,200 ปี มาแล้ว ปัจจุบนั อารย
ธรรมของชนต่างชาติครัง้ ก่อนยังคงฝังแน่นคละกันอยู่ในชีวติ ประจาวันของชาวเมืองลักษณะผังเมืองโทเลโด เป็ น
เอกลักษณ์ทน่ี ่าชื่นชมที่สุดของการจัดสร้างเมืองโบราณอันสมบูรณ์แบบตัวเมืองรายล้อมด้วยเนินเขามากมายประดุจ
กาแพงธรรมชาติดว้ ยหุบผา 3 แห่งโดยมีแม่นา้ ทาโคเป็ นเส้นทางคมนาคม นอกจากนี้ยงั เป็ นใจกลางของ
ประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม ปัจจุบนั ได้รบั รองจากยูเนสโกประกาศให้เมืองโทเลโดเป็ นเมืองมรดกโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร *.*.*. เมนู ขา้ วผัดสเปน *.*.*.
นาท่านชมเมืองโทเลโด ซึง่ เป็ นนครทีค่ งความงดงามและความเป็ นมาในฐานะเมืองเก่าอันเปรียบเป็ นอนุสรณ์แห่ง
ประวัตศิ าสตร์นนั้ ยังคงได้รบั การยอมรับและบันทึกเอาไว้โดยองค์การสหประชาชาติว่าเป็ นเมืองมรดกโลก
จากนัน้ นาท่านชมภายนอกมหาวิหารแห่งโทเลโด มหาวิหารทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในสเปนเริ่มสร้างขึ้นเมือ่ ปี ค.ศ.1227 อันเป็ น
สมัยทีศ่ ิลปะแบบโกธิค กาลังแพร่หลายอยู่ในยุโรปและเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมือ่ ปี ค.ศ. 1493 ถือเป็ นมหาวิหารสไตส์
โกธิคทีส่ วยงามทีส่ ุดแห่งหนึ่งและเป็ นศูนย์กลางแห่งศาสนาคริสต์ในประเทศสเปนอีกด้วย ...นาท่านเดินลัดเลาะตาม
ตึกรามบ้านช่องเก่าแก่สมัยโรมันท่านจะประทับใจกับความงดงามและความเก่าแก่ของโทเลโดซึง่ เหมือนกับ
พิพธิ ภัณฑ์ทงั้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ กรุงมาดริด (MADRID) (73 กม.) เมืองหลวงของประเทศสเปน ตัง้ อยู่ใจกลางแหลมไอบี
เรียน มหานครอันทันสมัยลา้ ยุคทีซ่ ง่ึ กษัตริยฟ์ ิ ลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาไว้ทน่ี ่ี และประกาศ
ให้มาดริดขึ้นเป็ นเมืองหลวงใหม่ของพระองค์ จากนัน้ ระหว่างปี ค.ศ. 1601-1607 เมือ่ พระเจ้าฟิ ลลิปส์ท่ี 3 ได้ยา้ ยไป
อยู่ทว่ี ลั ลาโดลิด (VALLADOLID) มาดริดก็ได้ความเป็ นเมืองหลวงสืบมาจนถึงบัดนี้...

คา่

ทีพ่ กั

จากนัน้ นาท่านสู่ พลาซ่ามายอร์ (PLAZA MAYOR) จัตรุ สั หลวงศูนย์กลางเมืองเก่าแก่ ย่านถนนคนเดินที่รายล้อม
ด้วยร้านค้ามากมาย ....อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง สินค้านานาชนิด อาทิ กระเป๋ า
เสื้อผ้า รองเท้า ฯลฯ ....
นาท่าน ชมสัญลักษณ์ทส่ี าคัญของกรุงมาดริด ชมรูปปัน้ หมีเกาะต้นเชอรี่
สัญลักษณ์ของกรุงมาดริด บริเวณใกล้ๆ กันเป็ นจุดศูนย์กลางของเมือง คือ ปัวร์
ต้า เดล โซล (PUERTA DEL SOL) หรือจุดกึ่งกลางเมืองกิโลเมตรทีศ่ ูนย์ซง่ึ
เชื่อกันว่า หากตัง้ จิตอธิษฐานในระหว่างทีเ่ หยียบบนจุดกลางเมืองนี้จะสม
ปรารถนาในสิง่ ที่หวังไว้ทกุ อย่าง
ผ่านชมอนุสาวรียน์ า้ พุไซเบเลส (THE CIBELES FOUNTAIN) ตัง้ อยู่ทจ่ี ตั ุรสั รัสซิเบเลส (PLAZA DE CIBELES)
ซึง่ เป็ นวงเวียนสาคัญและสวยที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงมาดริด โดยบริเวณนี้ มีอาคาร
สวยงามและสาคัญ ประจาอยู่ทงั้ 4 มุมได้แก่ ธนาคารแห่งชาติสเปน, กองบัญชาการ
ทหารบกที่ทาการใหญ่ไปรษณีย ์ ประตูชยั อาคาล่า และศูนย์วฒั นธรรมทวีปอเมริกาโดย
ประตูชยั อาคาล่า มาดริด (SPLENDID PUERTA DE ALCALA) สร้างขึ้นในปี 1599
ประตูชยั แห่งนี้สร้างขึ้น เพือ่ ถวายแด่พระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 3 ตัง้ ตระหง่านทางตะวันออกของ
ใจกลางเมือง…ได้เวลาอันสมควร
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่าน ชมระบาฟลามิงโก้อนั ลือชื่อ ด้วยจังหวะกระทืบเท้ามัน ๆ ในสไตล์ของสเปน ศิลปะทีม่ รี ูปแบบซับซ้อนทัง้
เพลงดนตรี และการเต้นราซึง่ เป็ นศิลปะประจาชาติและสร้างชื่อของชาวสเปน
AXOR FERIA หรือเทียบเท่า

วันที่หกของกำรเดินทำง
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

มำดริด

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านชมภายนอกพระราชวังหลวง (PALACIO
REAL) ตัง้ อยู่บนเนินเขาบริเวณริมฝัง่ แม่นา้ แมนซานาเรส ที่
มีความงดงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังอื่นในทวีปยุโรป
เนื่องจากแนวความคิดเปรียบเทียบความใหญ่โตของ
พระราชวังแวร์ซายส์และความสวยงามของพระราชวังลูฟว์
ในฝรัง่ เศส พระราชวังหลวงแห่งนี้จงึ ถูกสร้างด้วยหินทัง้ หลัง
ในปี ค.ศ. 1738 ในสไตล์ บาร็อค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรัง่ เศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้อง
ต่างๆ มากมายถึง 2,830 ห้อง ซึง่ นอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็ นทีเ่ ก็บภาพเขียนชิ้นสาคัญ ทีว่ าด
โดยศิลปิ นในยุคนัน้ รวมทัง้ สิง่ ของมีค่าต่างๆ อาทิ พัดโบราณ นาฬกิ า หนังสือ เครื่องใช้อาวุธ ฯลฯ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาราโกซ่า (ZARAGOZA) (314 กม.) ซึง่ เป็ นเมืองหลักของแคว้นและของ (อดีต)
ราชอาณาจักรอารากอน ตัง้ อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสเปน ริมแม่นา้ เอโบร และแควสาขาอวยร์บา
และกาเยโกในหุบเขาตอนกลางของแคว้น ซึง่ มีภมู ทิ ศั น์ทห่ี ลากหลายทัง้ ทะเลทราย (โลสโมเนโกรส) ป่ าหนาทึบทุ่ง
หญ้า ไปจนถึงทิวเขา ระหว่างทางท่านจะได้สมั ผัสกับธรรมชาติหลากหลายและงดงามแปลกตา

คา่
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
AXOR FERIA หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็เจ็ดของกำรเดินทำง
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คา่
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่าน ถ่ายภาพ (ภายนอก) กับมหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สทิ ธิ์ (BASILICA OF OUR LADY OF THE
PILLAR) หรือที่รูจ้ กั ในนาม ซานตา มาเรีย เดอร์ฟิลลาร์ ตามตานานสมัยแรกเริ่มของพระ ศาสนจักรกล่าวไว้ว่า
นักบุญยากอบองค์ใหญ่อคั รสาวก (ST. APOSTLE JAMES THE GREATER) เป็ นผูน้ ิพนธ์พระวรสารทีซ่ ซี า
เรากุสต้า (CAESARAUGUSTA) เป็ นชื่อเดิมของเมืองซาราโกซ่า งานเผยแพร่ธรรมของท่านไม่ได้เกิดผลมากมาย
นัก จนกระทัง่ ท่านเห็นพระนางมารีมาปรากฏเพื่อชักชวนท่านไปยังกรุงเยลูซาเลม ในนิมติ นัน้ พระนางปรากฏอยู่บน
เสาทีถ่ ูกแบกมาโดย หมูเ่ ทพนิกร และเชื่อกันว่าเป็ นเสาศักดิ์สทิ ธิ์ตน้ เดียวกับทีเ่ ป็ นทีเ่ คารพนับถือกันใน ซาราโกซ่ามี
รายงานว่า คริสต์ศาสนิกชนนิยมมากราบไหว้ขอพรจากพระแม่มารีให้หายจากอาการเจ็บป่ วยเป็ นจานวนมาก
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบาเซโลน่า (BARCELONA) (312 กม.) ประเทศสเปน เมืองใหญ่อนั ดับสองของสเปน และ
เป็ น เมืองสาคัญที่สุดของแคว้นคาตาลุนญ่า เมืองนี้เป็ นที่รูจ้ กั เพราะสถาปนิกสมัยใหม่อย่างอันโตนี่ เกาดี้ รวมถึง
ศิลปิ นระดับโลกคนอื่นๆ อาทิ ปาโบล ปิ กาสโซ่ฆวน มิโร และมอนท์เซร์ร่าท์ กาบาเย่ การได้รบั เป็ นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันโอลิมปิ กเมือ่ ปี 1992 ทาให้โฉมหน้าของเมืองนี้เปลีย่ นไปอย่างมาก ...หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
EUROSTARS ZARAGOZA หรือเทียบเท่า

วันที่แปด
แปดของกำรเดินทำง
เช้า

22.05 น.

มำดริด - ซำรำโกซ่ำ - บำเซโลน่ ำ

บำเซโลน่ ำ - ดูไบ - ประเทศไทย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารคา่ ตามอัธยาศัย *.*.*.
นาท่าน ชมเมืองบาเซโลน่า ซึง่ ตัง้ อยู่บนหาดโคสตาบราวา ริมฝัง่ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ถ่ายรูปด้านหน้าของโบสถ์อนั
ศักดิ์สทิ ธิ์ ซากราดาแฟมิเลีย (SAGRADA FAMILIA) มีช่อื เต็มๆ ว่า Temple Expiatori de la Sagrada
Famí lia เป็ นโบสถ์ประจาเมืองซึ่งได้รบั การเรียกขานว่า Church of Holy Family ซึง่ สร้างโดยสถาปนิกทีม่ ชี ่อื เสียง
ก้องโลก ANTONIO GAUDI ผลงานการออกแบบชิ้นสุดท้ายและก่อสร้างอันยาวนานทีส่ ุด ด้วยรูปแบบศิลปะ
แบบนีโอโกธิค ด้วยแนวความคิดการคืนกลับสู่ธรรมชาติ ตัวอาคารนาเอารูปทรงและพื้นผิวต่างๆจากในธรรมชาติมา
ใช้ โดยความสูงถึง 150 เมตร ตัวอาคารบรรจงประดับด้วยหินโมเสคประดับด้วยปฎิมากรรมแกะสลักจากหินหลาย
พันชิ้นจากศิลปิ นสเปน ปัจจุบนั การก่อสร้างโบสถ์แห่งนี้กย็ งั ไม่เสร็จสมบูรณ์คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2026
นาท่านเดินทางสู่ เอาเลตท์ (LA ROCA VILLAGE) อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อ
สินค้าและเสื้อผ้าแบรนด์เนมทัง้ H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมชัน้ นา
ซึง่ มี SHOP ….จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงบาเซโลน่า เพือ่ เดินทางกลับสู ประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK188 /EK372

วันที่เก้
เก้ำของกำรเดินทำง
18.40 น.

ดูไบ - กรุงเทพ ฯ

*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีเ่ มืองดูไบ 07.35-0930 น. *.*.*.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ….
****_ - - _ ****

อัตรำค่ำใช้จำ่ ย
อัตรำค่ำใช้จำ่ ย

23-31 ม.ค. // 30 ม.ค.-7 ก.พ.
6-14 ก.พ. // 13-21 ก.พ.
21 ก.พ.-1 มี.ค. // 27 ก.พ.-7 มี.ค.
6-14 มี.ค.//13-21 มี.ค.
20-28 มี.ค. // 27 มี.ค.-4 เม.ย.

ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่

พักเดี่ยว จ่ำยเพิ่ม

51,999.-

11,500.-

** ทำงบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ หำกทำงสำยกำรบินมีกำร ขึ้นรำคำของภำษี น้ ำมัน **

อัตรำนี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ (Economy Class) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่ต่อ
จะต้องอยู่ภายใต้เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสาหรับการเปลีย่ นแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าหัวหน้าทัวร์นาเทีย่ วตามรายการ
5. ค่าห้องพักในโรงแรมทีร่ ะบุตามรายการหรือเทียบเท่า
6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลสาหรับคนไข้ใน จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลือ่ นย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่ เติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีม่ อี ายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5
ล้านบาท]เท่านัน้
7. ค่าวีซ่าเช็งเก้น (หากสถานทูตได้กาหนดการยื่นวีซ่าเป็ นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกาหนดได้ กรณีถา้ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่าน
ละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )
8. ค่าทิป
อัตรำนี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ งั ่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกิน
จากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว , ค่ากระเป๋ า
เดินทางหรือของมีค่าทีส่ ูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกากับภาษี
4. ค่าอาหารทีไ่ ม่ระบุในรายการ
5. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส่ี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ
ค่าบริการพิเศษต่างๆ
7. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ั
**กรุณาอ่านเงือ
่ นไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการท ัวร์ทท
ี่ า่ นได้ร ับถือเป็นสญญา
การเดินทางระหว่างบริษ ัทและลูกค้า**
เงือ
่ นไขการจอง
กรุณาจองก่อนล่วงหน ้า พร ้อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 24 ชัว่ โมง นับจากวันจอง มิฉะนัน
้ ทางบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะขอรับลูกค ้ารายต่อไป
่ นทีเ่ หลือ
เงือ
่ นไขการชาระค่าท ัวร์สว
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิ ซ
ี า่ หรือยกเลิกการเดินทางโดย
เหตุจาเป็ นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ จริง
เงือ
่ นไขการสารองทีน
่ ง่ ั
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในว ันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิก
์ ารย้ายเมืองทีเ่ ข้าพ ัก เช่น กรณีทเี่ มืองนนมี
ั้ การ
จ ัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพ ักเมืองทีใ่ กล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปร ับเปลีย
่ นตามความเหมาะสม***
กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจาเต็มจานวนทุกกรณี
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์เต็มจานวนตามราคาทัวร์
- กรณียน
ื่ วีซา่ แล ้วไม่ได ้รับการอนุมัตวิ ซ
ี า่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได ้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล ้วทางบริษัทฯ
ขอเก็บเฉพาะค่าใช ้จ่ายทีเ่ กดขึน
้ จริง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริการยืน
่ วีซา่ / ค่ามัดจาตัว๋ เครือ
่ งบิน หรือค่าตั๋วเครือ
่ งบิน (กรณีออก
ตัว๋ เครือ
่ งบินแล ้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีทก
ี่ รุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน (สอบถามเพิม
่ เติมจากทางบริษัทฯอีกครัง้ นึง)
- กรณีผู ้เดินทางทีเ่ กิดอุบัตเิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวต
ิ จะต ้องมีใบรับรองแพทย์ตามทีท
่ างสายการบินให ้ระบุข ้อความตามเงือ
่ นไข
สายการบินนัน
้ ๆ เพือ
่ จะได ้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัททีต
่ า่ งประเทศ (ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั ดุลพินจ
ิ ของสายการบินและ
บริษัทต่างประเทศ) ทัง้ นี้ทา่ นจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได ้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ หรือค่าตัว๋
เครือ
่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ
่ งบินแล ้ว) และค่าธรรมเนียมวีซา่ และค่าบริการยืน
่ วีซา่ กรณีทท
ี่ า่ นยืน
่ วีซา่ แล ้ว
หมายเหตุ
ั ทีท
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการทีจ
่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสย
่ าง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม
ได ้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทีย
่ วบิน รวมถึงกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองไม่อนุญาตให ้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให ้เข ้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีทท
ี่ า่ นจะใช ้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสี
น้ าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข ้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
- เมือ
่ ท่านทาการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว ในกรณีท ี่
ลูกค ้าต ้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอ
้ …โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน
่ นแปลงได ้ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับสภาวะอากาศ
ั
และเหตุสด
ุ วิสยต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้ร่วม
เดินทางเป็ นสาคัญ….

- หลังจากทีม
่ ก
ี ารจองทัวร์และได ้ชาระค่ามัดจาทัวร์หรือทัง้ หมดแล ้ว ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชาระโดยตรง
กับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ทีไ่ ด ้ระบุไว ้ทัง้ หมด
- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ้ทีจ
่ ะนั่งต ้องมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีส
่ ายการบินกาหนด เช่น ต ้อง
เป็ นผู ้ทีม
่ รี ่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู ้อืน
่ ได ้อย่างรวดเร็วในกรณีทเี่ ครือ
่ งบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได ้ (น้ าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู ้ทีม
่ ป
ี ั ญหาทางด ้านสุขภาพและร่างกายและอานาจในการให ้ทีน
่ ั่ง Long leg ขึน
้ อยู่กบ
ั ทางเจ ้าหน ้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน
้



ิ ส่วนตัวของลูกค ้าสูญหายหรือลืมไว ้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน
้
กรณีทรัพย์สน
 กรณีผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได ้ เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการ ไม่คน
ื ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย
์ กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 14 วัน ในกรณีทไี่ ม่สามารถทากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 30 ท่าน ( ผู ้ใหญ่ )
และ/หรือ ผู ้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซา่ ได ้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีนท
ี้ างบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้ทัง้ หมด
หักค่าธรรมเนียมวีซา่ หรือจัดหาคณะทัวร์อน
ื่ ให ้ถ ้าต ้องการ
 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
 เนือ
่ งจากรายการทัวร์นเี้ ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก
์ ารใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได ้วีซา่ แล ้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการแจ ้งสถานฑูต เพือ
่ ให ้อยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของ
สถานฑูต เรือ
่ งวีซา่ ของท่าน เนือ
่ งจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว ้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ เมือ
่ ท่านได ้ชาระ
เงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขต่างๆของเอกสารวีซา่
 การบิดเบือนข ้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให ้เดินทางเข ้าประเทศในกลุม
่ เชงเก ้นเป็ นการถาวร และถึงแม ้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด ้ชาระไปแล ้วและหากต ้องการขอยืน
่ คาร ้องใหม่ก็ต ้องชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทก
ุ ครัง้
่ เรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
 หากสถานทูตมีการสุม
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นีท
้ างบริษัทฯ จะส่งเจ ้าหน ้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม
่ เติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ตัวแทนอานวยความสะดวกในขัน
้ ตอนการยืน
่ วีซา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัตวิ ซ
ี า่ จะอยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของ
ทางสถานทูตฯเท่านัน
้ ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ทา่ นได ้ทางบริษัทฯ จึงต ้องขออภัยมา ณ ทีน
่ ี้
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
 เมือ
่ ท่านทาการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว ใน
กรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าต ้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอ
้ โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆทัง้ สิน
่ นแปลงได ้ ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กบ
ั สภาวะอากาศ
ั
และเหตุดวิสยต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู ้ร่วม
เดินทางเป็ นสาคัญ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลก
ู ค ้าทีเ่ คยเดินทางแล ้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ ักเกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม
่ สุราบนรถ ก่อเสียงราคาญรบกวนผู ้อืน
่ เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามา
กลุม
่ ใหญ่แล ้วไม่เกรงใจผู ้อืน
่ ชักชวนผู ้ผืน
่ ให ้ก่อนความวุน
่ วานในทัวร์ฯลฯ (เพือ
่ ความสุขของผู ้เดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ ค
ี รรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ
่ ความปลอดภัย / เว ้นมี
ใบรับรองแพทย์)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ เี ด็กทารกอายุตา่ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อน
จองทัวร์เพือ
่ หาข ้อสรุปร่วมกัน) ต ้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู ้เดินทางท่านอืน
่
้ ทัวร์ เพือ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ทา่ นทีต
่ ้องใช ้รถเข็น (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อนซือ
่ หาข ้อสรุปร่วมกัน)
 ท่านทีจ
่ ะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ
่ ขอคายืนยันว่าทัวร์นัน
้ ๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได ้รับการยืนยันจากพนักงานแล ้วทัวร์นัน
้ ยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช ้จ่าย
นัน
้ ได ้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล ้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริม
่ งาน 08.00 น. ต ้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต ้องแก ้ไขปรับเปลีย
่ น - เมือ
่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล ้ว
หมายถึงท่านยอมรับในข ้อความและเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ แจ ้งแล ้วข ้างต ้น
 หากในคณะของท่านมีผู ้ต ้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู ้สูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเทีย
่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต ้องให ้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน
เอง เนือ
่ งจากการเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ หัวหน ้าทัวร์มค
ี วามจาเป็ นต ้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด

ข ้อความซึง่ ถือเป็ นสาระสาหรับท่านผู ้มีเกียรติซงึ่ ร่วมเดินทาง
ทางบริษั ทฯ เป็ นตัว แทนในการจั ด นาสัม มนา และการเดินทางทีม
่ ีค วามช านาญ โดยจั ดหาโรงแรมทีพ
่ ั ก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วพร ้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพือ
่ ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สงู สุดในการเดินทาง ทัง้ นี้
ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบต
ั เิ หตุหรือความเสียหายทีเ่ กิดจากโรงแรมทีพ
่ ัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัตเิ หตุรวมถึง
ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วิน าศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือ ง, การผั นผวนของอัต ราแลกเปลีย
่ น
เงินตราระหว่างประเทศ, การนั ดหยุดงาน, ความล่าช ้าของเทีย
่ วบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท ้องถิน
่ , ตลอดจนการถูก
ปฏิเสธออกวีซา่ จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู ้มีอานาจทาการแทนประจาประเทศ
ไทย (โดยไม่จ าต ้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึง่ อยู่เหนือการควบคุม ของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน
ระหว่างการเดินทางท่องเทีย
่ วทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ ้มครอง และประกันอุบัตเิ หตุ ตามเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ
ทีร่ ับประกันในกรณีทผ
ี่ ู ้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให ้เดินทาง
ออก หรือ เข ้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้เดินทาง ไม่ปฎิบัตต
ิ ามกฎระเบียบด ้านการความคุมโรคติดต่อ
เฉพาะพืน
้ ทีม
่ ก
ี ารปลอมแปลงเอกสารเพือ
่ การเดินทาง รวมถึงมีสงิ่ ผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คน
ื ค่าใช ้จ่ายใดๆ รายละเอียดด ้านการ
เดินทาง อาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความจาเป็ น หรือเพือ
่ ความเหมาะสมทั ้งปวง โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ทัง้ นี้การขอ
สงวนสิทธิดงั กล่าว บริษัท จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู ้มีเกียรติ ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด ้มอบความไว ้วางใจ ให ้ทางบริษัท เป็ นผู ้นาพาการเดินทางในครัง้ นี้”

เอกสารประกอบการขอวีซา่ เชงเก ้น (สเปน)
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ใช ้เวลาทาการอนุมัตวิ ซ
ี า่ นับจากวันยืน
่ ประมาณ 15 วันทาการ ยืน
่ วีซา่ แสดงตนทีศ
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา่ Interchange ชัน
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว ้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็ นตัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
ในวันยืน
่ วีซา่ หนังสือเดินทางต ้องนาส่งเข ้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุมัตวิ ซ
ี า่ ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได ้
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า
6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับและหนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จานวน 3 ใบ (พืน
้ หลังขาวเท่านัน
้
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผู ้เดินทาง ออกค่าใช ้จ่ายเอง
**สาเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพย์สว่ นตัวของผู ้เดินทาง ย ้อนหลัง 6เดือน (รบกวน
ลูกค ้าทารายการเดินบัญชี ยอดเงินในบ ัญชีขนต
ั้ า
่ 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับ
ยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยืน
่ วีซา่ และหากบัญชีกระโดดเดือนต ้องขอเป็ น Statement เท่านัน
้ )
่ -นามสกุล
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต ้องเป็ นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม ้น และชือ
ภาษาอังกฤษต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
้ งั้ 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึง่ ไม่ได้)
(ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันทีย
่ น
ื่ ) (ใชท
3.2 กรณีผู ้เดินทางไม่ได ้ออกค่าใช ้จ่ายเอง (บุคคลทีส
่ ามารถรับรองค่าใช ้จ่ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่ พีน
่ ้อง ทีม
่ ส
ี ายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา
เท่านัน
้ )
3.2.1. ต ้องทาเป็ นหนังสือรับรองค่าใช ้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็ นภาอังกฤษเท่านัน
้
3.2.2. ถ่ายสาเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ทีอ
่ อกให ้ และผู ้ทีถ
่ ก
ู รับรองค่าใช ้จ่ายให ้ เช่น สาเนาทะเบียนสมรส สูตบ
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจา และบัญชียอดติดลบ**
4. หลักฐานการทางาน
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียน
- เจ ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
การค ้า(พค.0403)
้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดทีด
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ
่ น
ิ เป็ นต ้น
- เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตทีย
**(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ น
ื่ )
นักเรียนหรือนักศึกษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีอ
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตทีย
**(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ น
ื่ )
5. เอกสารส่วนตัว
- สาเนาทะเบียนบ ้าน
- บัตรประชาชน
- สูตบ
ิ ัตร (กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี และในกรณีออกค่าใช่จ่ายให ้พ่อ แม่ หรือ พ่อ แม่ ออกค่าใช ้จ่ายให ้) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
- ใบเปลีย
่ นชือ
่ น) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได ้เดินทางไปต่างประเทศพร ้อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
- หากเด็กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
- กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร ้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้
เดียว
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรทีส
- กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บิดา-มารดาลงชือ
่ ถานทูตด ้วย ทัง้ สองท่าน
(เฉพาะคิวเดีย
่ วเท่านัน
้ )
7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร ้องขอวีซา่ เท่านัน
้

เอกสารยืน
่ วีซา่ อาจมีการปรับเปลีย
่ นและขออัพเดทเพิม
่ เติมได ้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ ้งขอเพิม
่ เติม

