รหัสโปรแกรม : 23237 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)
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วันที่ 1
23.00 น.

กรุงเทพ
พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรสต์
แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

วันที่ 2
01.35 น.
04.45 น.
07.40 น.
13.25 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงแมดริด (สเปน)
ออกเดินทางสู่สนามบินนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) โดยเทีย่ วบินที่ EK 385
ถึงสนามบินนครดูไบ รอเปลี่ยนเทีย่ วบิน
ออกเดินทางต่อสู่กรุงแมดริด ประเทศสเปน โดยเที่ยวบินที่ EK141
คณะถึงสนามบิน Barajas International กรุงแมดริด หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร รถโค้ชรอรับคณะแล้วออกเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าพัก Hotel Puerta America ***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
www.hotelpuertamerica.com
เทีย่ วแมดริด - พระราชวังหลวง - ปลาซา เดอ เอสปันญา - ปูเอต้า เดล ซอล - ปลา
ซา มายอร์ - ห้าง El Corte Ingles
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นำคณะเทีย่ วกรุงแมดริด เมืองหลวงของประเทศสเปนเก่าแก่นับพันปี ตั้งอยู่ใจกลาง
แหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็นเมืองหลวงที่สวยทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก
เข้าชม พระราชวังหลวง (Palacio Real) มีความสวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้
พระราชวังอื่นๆในทวีปยุโรป จากแนวคิดเปรียบเทียบความใหญ่โตของวังแวร์ซายส์
และความสวยงามของลูฟว์ในฝรั่งเศส วังหลวงแห่งนี้ถูกสร้างด้วยหินทั้งหลังในปีค.ศ.
1738 ในสไตล์บาร็อก โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศส และอิตาเลียน
ประกอบด้วยห้องต่างๆมากมายถึง 2,830 ห้อง ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่าง
งดงามแล้ว ยังเป็นที่เก็บภาพเขียนชิ้นสำคัญที่วาดโดยศิลปินในยุคนั้น รวมทั้งสิ่งของมี
ค่าต่างๆ อาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เครื่องใช้, อาวุธ ฯลฯ ไปชม ปลาซา เดอ
เอสปันญา (Plaza de Espana) ชมอนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปน ที่ตั้งอยู่
เหนืออนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำชมนครแมดริดอันงามสง่า ผ่านน้ำพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ที่สร้างอุทิศ
ให้แก่เทพธิดาไซเบลีน ใช้เป็นสถานที่เฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆของเมือง และอาคาร
สวยงามใกล้ๆกันคือ ที่ทำการไปรษณีย์ ประตูชัยอาคาล่า (Puerta de Alcala) ที่สร้าง
ถวายพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ปลาซา มายอร์ (Plaza Mayor) จัตุรัสสำคัญของกรุง
มาดริด อาคารเก่าแก่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมศตวรรษที่ 17 และอดีตที่ทำ
การเมือง ติดกันเป็น ตลาดซันมีเกล (San Miquel) ปัจจุบันย่านนี้เป็นถนนคนเดิน เต็ม
ไปด้วยร้านกาแฟน่ารัก ปูเอต้า เดล ซอล หรือประตูพระอาทิตย์ จัตรุ ัสใจกลางเมือง ซึ่ง
นอกจากจะเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปนแล้ว และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ El
Corte Ingles อิสระให้ท่านเดินเทีย่ วย่าน Walking Street ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร the oldest restaurant in the world
นำคณะเข้าพัก Hotel Puerta America ***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
www.hotelpuertamerica.com
แมดริด - โตเลโด้ - มหาวิหารแห่งโตเลโด้ - อัลคาซาร์ - กรานาด้า
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
เดินทางสู่เมืองโตเลโด้ อดีตเมืองหลวงเก่าตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ศูนย์กลาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสเปน
ชื่อเมืองหมายถึงการผสมผสานของสาม

18.00 น.
วันที่ 3
08.00 น.
09.00 น.

13.00 น.
บ่าย

20.00 น.
วันที่ 4
08.00 น.
09.00 น.
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13.00 น.
บ่าย

20.00 น.
วันที่ 5
08.00 น.
09.00 น.

13.00 น.
บ่าย

วัฒนธรรม คริสเตียน, อิสลามและฮีบรู ตัวเมืองตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเบื้องล่างล้อมรอบ
ไปด้วยแม่น้ำตาโฆเหมาะแก่การป้องกันการรุกรานจากข้าศึก บนเนินเขาท่านจะเห็น กัส
ตีโย เด ซาน เซร์บานโด ป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ชาวโรมันสร้างขึ้นเพื่อปกปักษ์รักษา
เมือง เข้าสู่เขตเมืองเก่าโดยผ่านประตูเมืองปูเอร์ตา เด บิซากรา หนึ่งในประตูเมืองที่มี
ความสำคัญที่สุด
ทุกทุกแห่งของเมืองท่านจะได้ชื่นชมกับความแตกต่างของ
สถาปัตยกรรมแบบอารบิค, มูเดฆาร์, โกธิคและเรอเนสซองส์ มหาวิหารแห่งโตเลโด้
สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก ใช้เวลาสร้างยาวนาน เดิม
มุสลิมใช้เป็นสุเหร่าต่อมาได้ก่อสร้างรูปทรงแบบโกธิคในปี 1226 และเพิ่มศิลปะแบบมู
เดฆาร์ บาร็อกและนีโอคลาสสิค จนเสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปีถัดมา นับเป็นมรดก
แสดงความเป็นเมืองศาสนาของสเปน อีกด้านหนึ่งท่านจะเห็น ป้อมอัลคาซาร์เป็น
ผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัยศตวรรษที่ 16 ได้รบั การบูรณะและเป็น
พิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน แล้วมีเวลาให้ท่านหาซื้อของที่ระลึกในย่านกลางเมืองเป็นงาน
ฝีมือที่รู้จักกันดีมีชื่อเสียงของนครโตเลโด้คือ ดาบและมีดเหล็กกล้า แบบเคลือบดำฝัง
เงินทองและลวดทองแดง นอกจากนี้ยังมีงานเซรามิคทุกประเภทให้ท่านได้สะสมเป็น
ของประดับบ้านอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ก่อนอำลาเมืองแวะจุดชมวิว เพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองโตเลโด้ทั้งเมือง ซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่
จิตรกรชื่อดังของสเปนเอล เกรโก (EI Greco) ได้จำลองลงในแผ่นภาพที่งดงามยิ่งกว่า
ของจริง
ออกเดินทางสู่เมืองกรานาด้าอดีตเมืองหลวงของพวกมัวร์ เมืองที่มีความเจริญสูงสุด
ทั้งทางวัตถุและศิลปะทีผ่ สมผสานกันอย่างลงตัวของพวกมัวร์และชาวยิว
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าพัก Barcelo Granada Congress ***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
กรานาด้า - พระราชวังอะลัมบรา - กอร์โดบา
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
เข้าชม พระราชวังอะลัมบรา สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทีไ่ ม่มีอันดับอย่างเป็นทางการ
ความสุดยอดแห่งจินตนาการและความสามารถทางศิลปะของมัวร์ ไม่มีคำบรรยายใด
จะเปรียบเปรยความวิจิตรพิสดารและความประณีตสมดุลอันน่าทึ่งนี้ได้ วังแห่งนี้มิได้
ยิ่งใหญ่เฉพาะภายนอก แต่อลังการไปด้วยฝีมืออันประณีตจากช่างฝีมือในยุคก่อนที่ได้
สร้างสรรค์การตกแต่งอย่างวิจิตร ชมพระราชวังหลวง (Nasrid Palace) โดดเด่นไป
ด้วยลวดลายแกะสลักบนเพดานไม้ ลายเครือเถาบนปูนปั้นที่ประดับผนัง ลายลดาวัลย์
และลายลูกไม้ฉลุบนเรียวโค้งของเสาหินอ่อน ด้านนอกเป็นสวนสวยราวกับจำลอง
สวนสวรรค์มาไว้บนดิน ลานดอกเมอร์เทิล ขนาบด้วยแนวพุ่มดอกเมอร์เทิล, ซาลอน
เดโลส เอมบาฆาโดเรส ห้องสำหรับเข้าเฝ้ากษัตริย์ และสุดปลายทางใต้เป็นลานสิงโต
สร้างขึ้นรอบน้ำพุโบราณขนาดใหญ่ ห้องพักที่เคยต้อนรับนักเขียนชื่อดัง วอชิงตัน
เออร์วิง ในปี 1829 ทีเ่ คยพำนักในพระราชวังแห่งนี้นานถึง 3 เดือนและจุดสุดท้ายที่ไม่
ควรพลาดชมก็คือ พระราชวังเฆเนราลิเฟ เดิมเป็นพระราชวังฤดูร้อน ความงดงาม
ของอุทยานสวนอันร่มรื่นและเขียวขจี ประดับด้วยน้ำพุและสระน้ำสมกับความหมาย
ที่ว่าอุทยานสถาปนิก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางชมทัศนียภาพของสเปนตอนใต้ในแคว้นอันดาลูเซีย แคว้นแห่งเกษตรกรรมที่มี
บทบาทสำคัญต่อสเปนมาทุกยุคทุกสมัย สร้างผลผลิต อาทิ น้ำมันมะกอก พืชไร่ องุ่น
ฝ้าย และดอกทานตะวัน เมืองกอร์โดบา ที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรเม็ดเอกแห่งแคว้นอันดาลู
เซีย เมืองที่นักประวัติศาสตร์สากลมักคุ้นในนามอาณาจักรกาหลิบ ว่ากันว่าในยุคศ
ริสต์ศตวรรษที่ 10 เมืองนี้มีความยิ่งใหญ่มาก โดยถือเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของโลก
รองจากอาณาจักรคอนสแตนติโนเปิล เป็นเมืองในระบบกาหลิบทีม่ ีความเจริญรุ่งเรือง
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20.00 น.
วันที่ 6
08.00 น.
09.00 น.

13.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ 7
08.00 น.
09.00 น.

13.00 น.
บ่าย

ที่สุดของยุโรป
มีการสร้างมหาวิทยาลัย
เน้นการเรียนรูด้ ้านวรรณกรรมและ
วิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย์
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าพัก Hotel Eurostars Palace Cordoba ***** หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
กอร์โดบา - เมซกิตา้ - เซบียา - ปลาซา เดอ เอสปันญา - ระบำฟลามิงโก้
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
เที่ยวชมเองกอร์โดบา ชมสถาปัตยกรรมสะพานแบบโรมัน (ปูเอนเต้ โรมาโน) ทอด ตัว
ข้ามแม่น้ำกวาดัลกีบีร์ เข้าชม มัสยิดหลวงเมซกีตา้ สุเหร่าที่มีขนาดใหญ่ของบรรดากา
หลิบแห่งอูมัยยาด ที่แห่งนี้คือบทสรุปของการปลูกฝังคริสต์ศาสนาลงบนอาณาเขตอัน
ยิ่งใหญ่ของมุสลิมเดิม ท่านจะได้เห็นศิลปะการสร้างโบสถ์ของชาวคริสต์ อันยิ่ง ใหญ่แต่
ในขณะเดียวกันศิลปะแบบมุสลิมซึง่ ก็คือ มีหร์ บั ซึ่งถือเป็นสุดยอดสถาปัตย กรรมชิ้น
เอกบนกระเบื้องเซรามิคของศิลปินชาวมัวร์แท้ๆ
ได้รับการอนุรักษ์เก็บรักษาให้
ทรงคุณค่าความงาม จนแทบจะหาชมไม่ได้อีกแล้วบนโลกใบนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่เมือง เซวิลล์ หรือ เซบียา เมืองใหญ่อันดับ 4 ของสเปนและเป็นเมือง
หลวงของแคว้นอันดาลูเซีย เมืองที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีพื้นที่โล่ง สวนสาธารณะ
และสวนดอกไม้ เมืองในฝันสำหรับผู้ต้องการสัมผัสชีวิตราตรีอันเร่าร้อน นำท่านไปชม
สิ่งก่อสร้างที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบของ ปลาซา เดอ เอสปาญา
(Plaza de Espana) อาคารรูปครึ่งวงกลมเรียงต่อกันเป็นแนวยาว แต่ละโค้งประตูมี
ตราประจำจังหวัดไล่เรียงตามตัวอักษร ฝั่งตรงข้ามเป็นอุทยานมาเรียลุยซ่า ร่มรื่น
งดงามตระการตาและแฝงความโรแมนติค
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง พร้อมชมและเพลิดเพลินกับดนตรีและ
ระบำฟลามิงโก อันเร่าร้อนสไตล์อนั ดาลูเซีย
นำคณะเข้าพัก Barcelo Sevilla Renacimiento Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
เซบีญา - มหาวิหารแห่งเซบียา - หอคอยฆีรลั ด้า - ลิสบอน
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นำเที่ยวเมืองเซบียา เข้าชม มหาวิหารแห่งเมืองเซบียา (Seville) มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ
สามรองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรม และเซนต์ปอลที่ลอนดอน และใหญ่ที่สุด
ในสเปน สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแต่งได้อย่างงามวิจิตร สร้างขึ้นแทนที่ตั้ง
ของสุเหร่าเดิม โดยต้องการให้ยิ่งใหญ่แบบไม่มีใครเทียบเทียมได้ ในห้องเก็บทรัพย์
สมบัติล้ำค่า มีทั้งภาพ เขียน, เครื่องใช้ในพิธีของศาสนา ที่ทำมาจากทองคำและเงิน
ล้วนแต่ประเมินค่ามิได้ อีกทั้งยังเป็นที่เก็บศพของโคลัมบัสอีกด้วย จากนั้นขึ้นชม หอ
คอยฆีรลั ดา ตึกทรงรูปสี่เหลี่ยม ผืนผ้าสูง 93 เมตร (ไม่แนะนำสำหรับท่านที่สุขภาพไม่
เอื้ออำนวย) ติดกันกับมหาวิหารเป็นลานส้มและน้ำพุ เพื่อใช้ในพิธีชำระร่างกายของ
อิสลาม ด้านหน้าเป็นลานกว้างมี ปราสาทอัลคาซาร์ สถาปัตยกรรมที่ยังคงมีคราบ
เงาความบรรเจิดและความคิดสร้างสรรค์ของชาวมัวร์ ในอดีตเคยเป็นพระราช วังของ
กษัตริย์สเปนมาก่อน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางข้ามพรมแดนสเปน สู่ประเทศโปรตุเกสทีเ่ มืองฟารู (Faro) เป็นเมืองหลวงของ
เขตแอลการ์ฟ (Algarve) มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 40,000 คน เมืองนี้มีความ
สำคัญขึ้นมาในปี ค.ศ. 1577 ฟารูได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองที่พำนักของผู้ดำรง
ตำแหน่งบิชอป เมืองฟารูครอบคลุมอาณาเขตอุทยาน และทะเลสาบ ริโอฟอร์โมซา
(Rio Formosa) แหล่งอนุรักษ์ทางธรรมชาติของนกหลากหลายสายพันธุ์ ที่อพยพมา
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19.00 น.
วันที่ 8
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.
วันที่ 9
07.00 น.

13.00 น.

ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและใบไม้รว่ ง จนเข้าสู่ กรุงลิสบอน เมืองหลวงของโปรตุเกสตั้งอยู่ใน
ทวีปยุโรปตอนใต้บนคาบสมุทรไอบีเรีย
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าพัก VIP Grand Lisboa Hotel & Spa ***** หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
ลิสบอน - มหาวิหารเจอโรนิโม - หอคอยเบเล็ม - แวะร้านขนมชือ่ ดัง - แหลมโรก้า ซินทร้า
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
เที่ยวชมกรุงลิสบอน ชมอดีตพระราชวังหลวงอายุเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ผสม
ผสานระหว่างสถาปัตยกรรมโกธิคและมัวร์อย่างสวยงาม ปัจจุบนั เป็นที่พำนักอย่าง
เป็นทางการของประธานาธิบดี มหาวิหารเจอโรนิโม ทีส่ ร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ วาส
โก ดากามา และการเดินทางสู่อินเดียเป็นผลสำเร็จในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอัน
เยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่า มานูเอลไลน์ (Manueline) ใช้เวลา
ก่อสร้างทั้งสิ้น 70 ปีจึงเสร็จสมบูรณ์และได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ว่าเป็น
World Heritage Site ภายในประกอบไปด้วย อาคารสำคัญต่างๆ แล้วไปชมหอคอย
เบเล็ม (Belem Tower) เดิมสร้างไว้กลางน้ำเพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือ
เข้าออก และเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือออกไปสำรวจและค้นพบโลกของ วาสโก ดา
กามา และนักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของสถาปัตยกรรมมานูเอล
ไลน์ที่สวยงาม บันทึกภาพกับ อนุสาวรียด์ สิ คัฟเวอรี่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1960 เพื่อ
ฉลองการครบ 500 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ของ เจ้าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์ และยก
ย่องนักเดินเรือสำรวจรอบโลก เชิญท่านลองชิมขนมทาร์ตคัสตาร์ด (Nata de
Pasteis) ในร้านขนมเก่าแก่ที่ให้บริการมากว่าร้อยปี แวะชิมขนมโปรตุเกสต้นตำรับ
ของขนมไทย อาทิ ทองหยอด, ฝอยทองที่มีต้นตำรับแท้อยู่ที่โปรตุเกสและเข้าไป
เผยแพร่ในกรุงศรีอยุธยา โดยท่านท้าวทองกีบม้า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสูเ่ มืองเล็กๆ น่ารักแถบชานเมืองลิสบอน เมืองซินทรา (Sintra) อีกหนึ่ง
เมืองตากอากาศยอดนิยมของนักท่องเที่ยว และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังที่สวยงาม
ทีไ่ ด้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย เป็นเมืองตากอากาศ
ที่เต็มไปด้วยความสวยงาม ไม้ดอก และแนวต้นปาล์ม และคลาสสิค ด้วยรีสอร์ตตาก
อากาศสีพาสเทล นำท่านไปชม แหลมโรก้า (Capo Da Roca) จุดตะวันตกสุดของ
ยุโรป ก่อนกลับเข้าเมือง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบนถนนคนเดิน จัตุรัสใจกลางเมือง
ย่าน ช้อปปิ้งสินค้าของเมืองตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าพัก VIP Grand Lisboa Hotel & Spa ***** หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
บาร์เซโลนา - ยอดเขามอนต์จอู กิ - ถนนลาลัมบรา - ช้อปปิง้ ถนนกราเซีย
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
เดินทางสู่เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน โดยเทีย่ วบินภายในประเทศ
คณะเดินทางถึงเมืองบาร์เซโลนา เมืองซึ่งได้รับการขนานนามให้เป็นนครหลวงในเมดิ
เตอร์เรเนียน ที่สวยงามเจริญรุ่งเรืองด้วยธุรกิจท่าเรือและการค้า อีกทั้งยังผสม ผสาน
ประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ และความทันสมัยให้สมกับเป็นเมืองโอลิมปิก เป็นที่ชื่นชอบของ
บรรดานักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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20.00 น.
วันที่ 10
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13.00 น.
บ่าย

เที่ยวชมเมือง ขึ้นสู่ยอดเขามอนต์จูอิก ชมความสวยงามของตัวเมืองอีกทั้งยังเป็นที่ตั้ง
ของสถานที่จัดงานกีฬาโอลิมปิกในปี 1992 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม
บนถนนกราเซีย นำคณะเข้าสู่จตั ุรัสกาตาลุนญา จุดเริ่มของย่านถนนคนเดิน Las
Ramblas ถนนที่มีชวี ิตชีวามากที่สุดในบาร์เซโลน่า มีทั้งสินค้านานาชนิด, แผงดอกไม้,
ศิลปินเร่และละครใบ้ เชื้อเชิญให้นักท่องเที่ยวเดินชมอย่างไม่รู้เบื่อ ปลายสุดของถนน
เป็นอนุสาวรีย์โคลัมบัส นักเดินเรือผู้ค้นพบโลกแถบใหม่หมูเ่ กาะ เวสต์อินดีส
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าพัก Exe Cristal Palace Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ซิตอี้ อฟเกาดี้ - สวนสาธารณะ เกวล - โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย - สนามฟุตบอล
กัมป์นู - เดินทางไปสนามบิน
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นำคณะไปชมงานสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ของเกาดี้ ที่ชาวบาร์เซภาคภูมิใจจนมีอีก
ชื่อเรียกหนึ่งว่า City of Gaudi ท่านจะได้พบกับงานสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าคือ กาซ่า
บัตโย ที่เกาดี้ออกแบบให้กับเศรษฐีสิ่งทอในบาร์เซโลนา อีกหนึ่งแห่งที่น่าชมคือ กาซา มิ
ลา เกาดี้ ออกแบบให้กับนักธุรกิจผู้มั่งคั่งในปี 1906 แสดงถึงฐานะความมั่งคั่ง,
ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งถือเป็นแฟชั่นในยุคนั้น นำท่านไปชม สวนสาธารณะเกวล
(Park Guell) เป็นหนึ่งในงานสุดรักสุดหวงที่เกาดี้อุทิศให้กับชาวเมือง ออกแบบตั้งแต่ปี
ค.ศ.1900-1914 นำชมสถานทีส่ ุดท้ายของเกาดี้คือ โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย เมื่อ
สร้างเสร็จจะเป็นโบสถ์ที่หอคอยสูงที่สุดในยุโรป 172.5 เมตร (ปัจจุบันหอคอยที่สูง
ที่สุดอยู่ที่เมือง Ulm ในประเทศเยอรมนี) ความพิเศษในงานของเกาดี้คือ การรวบรวม
รูปทรงและพื้นผิวต่างๆ ในธรรมชาติมาใช้และสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของยอดเขา
และความสูงของมองต์เซร์ราต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำเข้าชมสนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว ของทีมบาร์เซโลน่า หรือคัมป์ นู (Camp Nou)
ความจุ 98,787 คน เป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ตั้งอยู่ในเมืองบาร์เซโลน่า
ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้านกาตาลูนย่า เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1957 เคยใช้
จัดการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อปี ค.ศ. 1982 นำชมความยิ่งใหญ่ของทีมบาร์เซโลน่า ใน
ส่วนที่จัดแสดงเป็นมิวเซียม มีหอ้ งถ้วยรางวัล, ห้องจัดแสดงประวัติและเรื่องราวของ
ทีม, ห้องผลงานของเมสซี ทีร่ วบรวมแมทช์และการทำประตูอันน่าประทับใจ บาง
เรื่องราวบอกผ่านด้วยระบบมัลติมีเดีย รวมถึงการชมแมทช์การแข่งขันแบบพาโนรา
มา ห้องแถลงข่าว และห้องเก็บตัวของนักฟุตบอลชื่อดังระดับโลก (ในกรณีวันเข้าชม

ตรงกับการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าเข้าชม)
21.00 น.
วันที่ 11
05.55 น.
09.40 น.
19.15 น.
หมายเหต

ออกเดินทางสู่สนามบินกรุง Barcelona เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ EK 188
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
ถึงนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ EK 372
นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้
ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน),
การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไป
ยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัท
ฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะ
เป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
Period

Tour Fare
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Child 4-11

Child 4-6

DBL

SGL

No TKT
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Adults

With Bed

No Bed

SGL USED

Supp

05 – 15 พฤษภาคม 2565

125,000.-

112,500.-

100,000.-

22,000.-

18,000.-

16 – 26 มิถนุ ายน 2565

125,000.-

112,500.-

100,000.-

22,000.-

18,000.-

21 – 31 กรกฎาคม 2565

125,000.-

112,500.-

100,000.-

22,000.-

18,000.-

11 – 21 สิงหาคม 2565

125,000.-

112,500.-

100,000.-

22,000.-

18,000.-

02 - 12 กันยายน 2565

125,000.-

112,500.-

100,000.-

22,000.-

18,000.-

13 – 23 ตุลาคม 2565

125,000.-

112,500.-

100,000.-

22,000.-

18,000.-

ADL / CHD
-30,000 / 22,500
-30,000 / 22,500
-30,000 / 22,500
-30,000 / 22,500
-30,000 / 22,500
-30,000 / 22,500

ค่าทัวร์รวม :
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 มกราคม 2565
✓ ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเทีย่ วตามโปรแกรมที่ระบุ
✓ ค่าเข้าชม Toledo Cathedral / ค่าเข้าชม Alhambra Palace / ค่าเข้าชม Cordoba Mezquita Mosque / ค่าเข้าชม Seville
Cathedral / ค่าเข้าชม Madrid Palacio Real / ค่าเข้าชม Sagrada Famillia / ค่าเข้าชม Camp Nou
✓ ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจอง
ห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ
และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
✓ ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าสเปน (เชงเก้น)
✓ ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ ครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท
/ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาทรวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทยไม่เกิน 40,000
บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
✓ สำหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครือ่ งได้ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น และนำ
สัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
ค่าทัวร์ไม่รวม :
 ค่า PCR Test or ATK Test ในทุกกรณี
 ค่า Test & Go ในทุกกรณี
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ทอ้ งถิน่
 ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพักและค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่ง
พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเล
เพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำ 60,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 24 ชัว่ โมงนับจากวันทีจ่ อง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการ
ยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนทีเ่ หลือตามวันที่
กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
EUR18_SPAIN-PORTUGAL 10 DAYS by EK_2022
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คืนเงินมัดจำทั้งหมด
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
หักค่าทัวร์ 50%
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน
ไม่คืนเงินค่าทัวร์
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน
หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
➢ กรณีคืนเงินมัดจำ หากมีค่าใช้จ่ายที่ทัวร์ได้จ่ายไปแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเต็มจำนวน
หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็
ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวัน
เวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอ
วีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน
และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสยั ดังนี้ การล่าช้าของสาย
การบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือ
การหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
o เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
o ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วลี แชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
o ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
o ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
o บุคคลที่มคี วามประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สร้าง
ความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผูท้ ี่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ทีม่ ีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยง
ให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่น
หรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
ตัว๋ เครือ่ งบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วน
ต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ
REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเป็นหมู่คณะของสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์ 50% ของสายการบินเอมิเรสต์ได้เท่านั้น ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชือ้ เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์
ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบ
บุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
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เอกสารในการยืน่ วีซา่ ของประเทศสเปน ใช้เวลายืน่ ประมาณ 15 วันทำการ
(การขอวีซ่าประเทศสเปนผู้เดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิว้ มือด้วยตนเอง ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศสเปน)
BLS International (Thailand) Ltd. / Interchange 21 ชั้น 22 ห้อง 2211 เลขที่ 399 สุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-258-3524
พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศ
เชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำ, ห้ามสแกน และห้ามใช้รูปถ่ายเก่าที่เคยใช้ขอวีซ่ามาแล้ว) มีอายุ
ไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป
สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สำเนาทะเบียนสมรส, หย่า /สำเนาสูติ
บัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์
หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีทเี่ ริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงาน
ตามปกติหลังครบกำหนดลา
กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษทั ที่คัดไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อม
วัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลัง 6 เดือน
หนังสือรับรองจากธนาคาร และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบันทีย่ ื่นคำร้องขอ
วีซ่า ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่น
ขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทาง
และเหตุผลทีจ่ ัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้อง
ไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือ
ผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษทั ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง
และเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ ได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ
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หากสนจองกรุณาติดต่อ
➢
➢
➢

สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรือโทร 02-234-5936
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