“ยูนิต้ ี 2000 ทัวร์” ขอนําท่านเทีย่ ว “ลิสบอน” เมืองหลวงของประเทศโปรตุเกส ประเทศเล็กๆ ของยุโรปใต้ แต่มอี ดีต
เกรียงไกรทีส่ ุดเมือ่ 500-600 ปี ทแ่ี ล ้ว นักเดินเรือชาวโปรตุเกสเดินทางทัว่ โลกเพือ่ ล่าอาณานิคม เทีย่ วสเปน หนึ่งในประเทศใหญ่ของ
ยุโรปตอนใต้ ซึง่ เต็มไปด้วยศิลปะ สถาปัตยกรรมทีง่ ดงาม วัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย สัมผัสเมืองสวยทีไ่ ม่ควรพลาดอย่าง “แมดริด”
นครหลวงทีม่ เี อกลักษณ์โดดเด่น, “โทเลโด” อดีตเมืองเก่าทีต่ งั้ อยู่บนเนินเขา, “กรานาด้า” อดีตเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรมุสลิม,
“เซวิลยา” เมืองใหญ่ สุดทางใต้ของยุ โรปที่อบอวลด้วยศิล ปะแบบมัวร์, “บาร์เซโลนา” เมืองหลวงของแควน้ คาตาลันยา
เมืองทีม่ สี ถาปัตยกรรมโดดเด่นและงดงาม, โรงแรมอย่างดี อาหารรสเลิศ ทัวร์เดอลักซ์
**ไม่มสี ายการบินทีบ่ นิ ตรงเข้า - ออก สเปนหรือโปรตุเกส
วันแรก
20.00 น.
23.00 น.

กรุงเทพฯ - ลิสบอน (โปรตุเกส)
พร้อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 4) เคาน์เตอร์ G สายการบินลุฟท์ฮนั ซา เยอรมัน
ออกเดินทางสู่ลสิ บอน โดยเทีย่ วบินที่ LH 773/1166 (แวะเปลีย่ นเครื่องทีแ่ ฟรงค์เฟิ รท์ 06.00/09.15 น.)
นําท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองทีส่ นามบินแฟรงค์เฟิ รท์ ก่อนต่อเครื่องไปลิสบอน (กระเป๋ ารับปลายทาง)

วันที่สอง
11.15 น.
13.30 น.
บ่าย

ลิ สบอน - ซินทรา - ลิ สบอน
ถึงสนามบินลิสบอน (LISBON) เมืองหลวงของประเทศโปรตุเกส เดินทางเข้าสู่ตวั เมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่เมืองซินทรา (SINTRA) อีกหนึ่งเมืองตากอากาศยอดนิยมของนักท่องเทีย่ ว และยังเป็ นทีต่ งั้ ของ
พระราชวังที่สวยงามที่ได้รบั การรับรองจากองค์การยู เนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกอีกด้วย
นําท่านชมพระราชวังเปนา (PENA NATIONAL PALACE) พระราชวังฤดูรอ้ น
อัน ใหญ่ โ ตของราชวงศ์โ ปรตุ เ กสในอดีต ได้ร บั การขึ้น ทะเบีย นเป็ น มรดกโลกในปี
ค.ศ. 1995 ตัง้ อยู่ บ นยอดเขาที่สู ง ที่สุ ด ของเมือ ง สร้า งโดยพระเจ้า จอห์น ที่ส อง
กษัตริยพ์ ระองค์ท่ี 13 ของโปรตุเกส สร้างให้พระราชินีเพื่อเป็ นตัวแทนแห่งความรัก
ของพระองค์ สร้างติดกับพระราชวังเก่าแก่โบราณของปราสาทมัวร์ (CASTLE OF THE MOORS) ที่สร้าง
ในราวศตวรรษที่ 8-9 เนื่องจากในยุคนัน้ แถบคาบสมุทรนี้ถูกปกครองโดยพวกมัวร์จากแอฟริกาเหนือ จนถึง
ศตวรรษที่ 12 ปราสาทแห่งนี้ จึงตกเป็ นของชาวคริสต์ ให้ท่านได้ชมปราสาทที่ผสมผสานการออกแบบสมัย
ยุคกลางรวมกับแขกมัวร์เข้าด้วยกัน ผนังบางส่วนประดับด้วยกระเบื้องเซรามิกสไตล์โปรตุเกส ภายในยังมี
กลิน่ อายการตกแต่งคลา้ ยกับปราสาทแถวแม่นาํ้ ไรน์ของเยอรมัน เนื่องจากสถาปนิกผูร้ บั ผิดชอบเป็ นชาวเยอรมัน
ปราสาทแห่งนี้จงึ ผสมผสานสไตล์การออกแบบยุโรปเข้าด้วยกันอย่างลงตัว แลว้ เดินทางกลับลิสบอน นําท่านชม
แหลมเดอรอก้า เพราะจุดนี้เป็ นแผ่นดินตะวันตกสุดของยุโรป
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม CORINTHIA หรือระดับเดียวกัน

คํา่

96 Narathiwas Soi 8, Narathiwasrachanakarin Road, Sathorn, Bangkok 10120 Tel. (662)6764848 Fax.(662)6764644 e-mail.:sales@unity2000tour.com
96 นราธิวาส ซอย 8 ถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์ สาทร กรุ งเทพฯ 10120 โทร.(662)6764848 แฟ็ กซ์ (662)6764644
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วันที่สาม
เช้า

12.30 น.
บ่าย
คํา่
วันที่ส่ี
เช้า

ลิสบอน - เซวิลยา (สเปน)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําชมเมืองลิสบอน เริ่มจากหอคอยเบเลม (TORRE DE BELEM)
อดีต ป้ อมปื น ที่ใ ช้ป้ องกัน ศัต รู ท างทะเลและเคยเป็ น คุ ก ขัง นัก โทษ
จากนัน้ ชมโบสถ์เจโรนี มอส (JERONIMOS MONASTERY)
ทีง่ ดงามด้วยศิลปะโกธิค ชมการตกแต่งอย่างประณีตบรรจงภายใน
โบสถ์และที่น่ีเป็ นที่ฝงั ศพของนักเดินเรือผูย้ ่ิงใหญ่ของโลก
“วาสโกดากาม่า” จากนัน้ นําชมสะพานแขวน
ทีย่ าวทีส่ ุดในยุโรป “สะพาน APRIL 25” และชมอนุสาวรียก์ ารพบโลกใหม่ของวาสโกดากาม่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ออกเดินทางสู่เมืองเซวิลยา (SEVILLA) ระหว่างทางให้ท่านเพลิดเพลินกับทัศนียภาพสองข้างทาง
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม MELIA หรือ HILTON GRADEN INN

คํา่

เซวิลยา - กรานาด้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมมหาวิหารประจําเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของโลก
ขึ้นหอคอยกิรล์ ด้า ชมทัศนียภาพโดยรอบของตัวเมืองเก่ า
เข้าชมป้ อมอัลคาซาร์ (ALCAZAR) หรือพระราชวังทีป่ ระทับ
ของสุ ล ต่ า นที่มีก ารตกแต่ ง ด้ว ยสถาปัต ยกรรมแบบมัว ริ ช
ได้อย่างวิจติ รบรรจง ผ่านชมสถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้า เมือ่ ปี
ค.ศ. 1992 แวะบันทึกภาพจัตรุ สั สเปนทีส่ ร้างด้วยสถาปัตยกรรมมัวริชร่วมสมัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่เมืองกรานาด้า (GRANADA / 4 ชม.) อดีตเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรมุสลิม ก่อนทีจ่ ะโดนยึด
คืนโดยพระนางอิซาเบลที่ 2 ในปี ค.ศ. 1492
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม MELIA GRANADA หรือระดับเดียวกัน

หมายเหตุ

ข้าวผัดสเปน หัวหน้าทัวร์จะสัง่ เสริมเป็ นพิเศษมื้อใดมื้อหนึ่ ง (ที่รา้ นดีๆ) เพราะไม่ใช่อาหารจานหลัก

วันที่หา้
เช้า

กรานาด้า - คอร์โดบา
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเข้าชมพระราชวังอัล ฮัมบรา (พระราชวังสีชมพู) ป้ อมปราการที่แข็งแกร่ง

เทีย่ ง
บ่าย

ของแขกมัวร์ นําท่านชมภายในห้องท้องพระโรง ฮาเร็ม และเขตพระราชฐาน ทีป่ ระดับ
ประดาและตกแต่งด้วยศิลปะแบบมัวริชทีง่ ดงามทีส่ ุดในทวีปยุโรป จากนัน้ นําท่านชม
สวนลอยฟ้ าที่สุลต่านใช้เป็ นที่ประทับในฤดูรอ้ น (GENERALIFE) นอกจากนัน้
พระราชวังอัล ฮัมบรา (AL ALHAMBRA) ได้รบั การยกย่องว่าให้เป็ นสิง่ มหัศจรรย์
อันดับ 8 ของโลกแห่งยุคกลางด้วย
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เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่หก
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

17.00 น.
คํา่
วันที่เจ็ด
เช้า

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านเดินทางสู่คอร์โดบา (CORDOBA / 2 ชม. 15 นาที)
เมืองโรมันเก่า ซึ่งเป็ นเมืองหลวงของบาติกา (BATICA)
อดีตศู นย์กลางการปกครองยุคอิสลามเรืองอํานาจ นําท่าน
ชมเมืองคอร์โดบา เมืองที่มศี ิลปะวัฒนธรรมระหว่างมุสลิม
และคริสเตียน นําชมเมซฆิตา ศาสนสถานขนาดใหญ่ท่เี คย
เป็ นสุเหร่าที่ใหญ่ท่สี ุดในสเปน ก่ อนที่จะถูกดัดแปลงให้เป็ นโบสถ์คริสต์ในสมัยของพระนางอิซาเบลลาที่
เดินเล่นย่านเมืองเก่า ชุมชนชาวยิวทีเ่ ป็ นเอกลัษณ์ของแควน้ อันดาลูเซีย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม CORDOBA CENTER หรือระดับเดียวกัน

2

คอร์โดบา - โทเลโด - แมดริด
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองโทเลโด (TOLEDO) ซึ่งมีความหมายว่า
เมืองป้ อมน้อย ในอดีตเป็ นเมืองหลวงเก่ าของประเทศสเปน
เคยถูกชาวโรมันเข้ายึดครองเมืองมากว่า 2,000 ปี ต่อมาได้ถูก
ปกครองโดยชนชาติยุโรป และชนชาติมวั ร์ จากอัฟริกาเหนือ
เมื่อสเปนเป็ นเอกราช อารยธรรมของชนชาติต่างๆเหล่านัน้
ยังคงฝังแน่นคละกันอยู่ในชีวติ ประจําวันของชาวเมืองมาจนถึงปัจจุบนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําชมโทเลโด ที่ได้ช่อื ว่าเป็ นเมืองที่มกี ารวางผังเมืองโบราณที่สมบูรณ์แบบมาก เพราะตัวเมืองตัง้ อยู่บนเนินเขา
รายลอ้ มอยู่ประดุจกําแพงธรรมชาติดว้ ยหุบผา 3 แห่ง และมีแม่นาํ้ เป็ นเส้นทางคมนาคม นําท่านเข้าชมมหาวิหาร
CATHEDRAL ของโทเลโด ทีป
่ ระทับขององค์สงั ฆราชแห่งประเทศสเปน สร้างในปี พ.ศ. 1770 เสร็จสมบูรณ์
ในปี ค.ศ. 1493 มีภาพเขียนสําคัญของศิลปิ นเอกประจําเมือง ELGRECO และสิง่ ของมีค่ามากมายหลายชนิด
อาคารส่วนใหญ่เป็ นศิลปะแบบศตวรรษที่ 13 ทีไ่ ด้แรงบันดาลใจมาจากสไตล์ฝรัง่ เศส แลว้ เพิม่ เติมออกไปหลาย
สไตล์ทงั้ แบบเรเนซองส์หรือโกธิค
ออกเดินทางสู่แมดริด (MADRID / 1 ชม.) เมืองหลวงของประเทศสเปน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / ทีพ่ กั โรงแรม MELIA CASTILLA หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
แมดริด
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําชมกรุงแมดริด มหานครทันสมัยซึ่งในอดีตเคยเป็ นมหาอํานาจที่มเี มืองขึ้นมากที่สุดประเทศหนึ่ง ชมสถานที่
สําคัญอันงดงาม และมีคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์ อาทิเช่น พลาซ่าเดอ เอสปาญน่ า PLAZA DE ESPANA ทีม่ ี
รู ปหล่อทองแดงของ 2 อัศวิน ดอนกีโฆเต้และซานโจ, นํา้ พุมหึมาที่จตั ุรสั ซีเบเลสเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง
ชมประตูชยั อัลคาล่า และพลาซ่ามายอร์ จัตรุ สั หลวงศูนย์กลางเมืองเก่าที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1619 โดยกษัตริย ์
ฟิ ลลิปที่ 3 ด้วยศิลปะผสมออสเตรีย - สเปน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบพื้นเมือง
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บ่าย

คํา่
วันที่แปด
เช้า
09.30 น.
10.50 น.
เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่เก้า
เช้า

นําท่านชมพระราชวังหลวง PALACIO REAL ซึ่งเป็ น
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ท่ีดดั แปลงมาจากกรีก โรมัน
โดยด้านนอกตกแต่งในสไตล์แบบอิตาเลีย่ น ส่วนภายในตกแต่ง
แบบฝรัง่ เศส โดยสร้างขึ้นแทนพระราชวังอัลคาซาร์ ซึง่ ถูกไฟไหม ้
เมือ่ ปี ค.ศ. 1734 ชมพระตําหนักทีถ่ ูกตกแต่งด้วยภาพศิลป์ พรม
เครื่อ งลายคราม และเครื่อ งประดับ อัน มีค่ า มากมาย นับ เป็ น
พระราชวังที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าที่มชี ่ือเสียงของสเปน อาทิ
่
CAMPERS หรือแบรนด์ยุโรปอืน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านชมระบํา FLAMINGO ต้นตํารับอันงดงามตระการตา

ZARA, MNG,

แมดริด - บาร์เซโลน่ า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / เดินทางไปสนามบิน
ออกเดินทางสู่เมืองบาร์เซโลน่า โดยเทีย่ วบินที่ IB 930
ถึงสนามบินบาร์เซโลน่ า (BARCELONA)
เดินทางเขา้ สู่ตวั เมือง นําท่านสู่บริเวณท่าเรือเพื่อถ่ายรู ปกับ
อนุ สาวรียค์ ริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ผูค้ น้ พบทวีปอเมริกาในปี ค.ศ. 1492
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านชมบาร์เซโลน่ า นครใหญ่แห่งแควน้ คาตาลันยา โดดเด่นไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมอันสวยงามของ
ยุคเรเนซองส์ โดยเฉพาะผลงานของยอดสถาปนิกชาวสเปน นาม เกาดิ (GAUDI) บนถนนพาสิโอ การ์เซีย
นําท่านสู่เนิ นเขามองท์จูอดิ (MONT JUIC) เพือ่ สัมผัสกับทัศนียภาพโดยรวมของเมืองบาร์เซโลนา และส่วนของ
ท่าเรือ ที่ใ หญ่ ท่ีสุ ดแห่ง หนึ่งในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แลว้ นําชมตลาดดอกไม้และสินค้าพื้นเมือง
ณ
ถนน ลา รัมบล้า ทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นถนนสายทีค่ กึ คักสุดของเมือง ไม่ว่าจะเป็ นการจับจ่ายซื้อสินค้า หรือเดินเล่น
ชมบรรยากาศเมือง แล ้วอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และช้อปปิ้ งสินค้าตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม H10 MERINA หรือระดับเดียวกัน

เทีย่ ง
บ่าย
16.55 น.

บาร์เซโลนา - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมโบสถ์ศกั ดิ์สทิ ธิ์ประจําเมือง ซากราดา แฟมิเลีย (LA SAGRADA
FAMILIA) ซึง่ สร้างโดยสถาปนิกทีม
่ ชี ่อื เสียงก้องโลก ANTONIO GAUDI
ที่มลี กั ษณะสถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตา ไม่เหมือนที่ใดในโลก ใช้เวลา
ก่อสร้างมานานร้อยกว่าปี เพิง่ จะแลว้ เสร็จเพียงครึ่งเดียวเท่านัน้ ชมหมู่บา้ น
ชาวสเปน (SPANISH VILLAGE) ที่จาํ ลองสภาพบ้านเรือน และสถานที่
สําคัญของประเทศสเปน งานหัตถกรรมพื้นเมืองต่าง ๆ ชมศาลาว่าการเมืองบาร์เซโลน่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้ งสินค้าตามอัธยาศัย / นําท่านสู่สนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ LH 1135/772 (แวะเปลีย่ นเครื่องทีแ่ ฟรงค์เฟิ รท์ 19.05/22.00 น.)

วันที่สิบ
14.10 น.

กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเขา้ )
 สเปน-โปรตุเกส 10 วัน (LH) …13/03/63
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กําหนดการเดินทาง 4-13, 18-27 ก.ย., 2-11, 16-25, 23 ต.ค.-1 พ.ย. // 6-15, 20-29 พ.ย., 4-13 ธ.ค. // 25 ธ.ค.-3 ม.ค.
อัตราค่าบริการ **กรุณารีบจอง และส่งสําเนาพาสปอร์ต เพือ่ จองคิววีซ่าเพราะคิวแน่ นมาก **
พ.ย., 4 ธ.ค.
25 ธ.ค.
รายการ
ก.ย.,ต.ค.
ผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุตาํ ่ กว่า 11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ท่านละ
เด็กอายุตาํ ่ กว่า 5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม) ท่านละ
ห้องเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีหอ้ ง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนํ าว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ราคาอาจมีปรับขึ้น - ลง ตามราคานํ้ ามันที่ปรับขึ้น - ลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสาร
ยืนยันเท่านั้น / ตัวกรุ
๋ ป๊ LH เมื่อออกตัวแล้
๋ วเลื่อนไม่ได้ คืนไม่ได้ทกุ กรณี
**ท่านที่จะไม่ใช้ตวกรุ
ั ๋ ป๊ กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จา่ ยท่านละ 3,000-5,000 บาท
อัตราค่าบริการรวม
- ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป - กลับเป็ นหมูค่ ณะ
- ค่านํา้ หนักกระเป๋ าใบใหญ่ 1 ใบ ไม่เกิน 23 กก.
- ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
- ค่านํา้ หนักกระเป๋ าถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก.
- ค่าทีพ่ กั โรงแรมตามรายการและค่าขนกระเป๋ าขึ้น - ลงท่านละ 1 ใบ
- ค่าอาหารตามรายการมีสลับพื้นเมือง/เอเชีย
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า
- ค่ามัคคุเทศก์อาํ นวยความสะดวก
- ค่ารถรับ - ส่งและนําเทีย่ วตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
- นํา้ ดืม่ ท่านละ 1 ขวด/วัน
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุ ในวงเงิน 1,000,000.-บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000.-บาท (ไม่คมุ ้ ครองโรคประจําตัว)
**ปกติ แ ล้ว ทัว ร์ท วั ่ ไปจะใช้ป ระกัน ของตัว แทนที่ยุ โ รป ซึ่ ง คุ ม้ ครองแต่ อุบ ตั ิเ หตุ เป็ นประกัน กลุ่ม แบบเหมาเป็ นหมื่ น หัว
และเบี้ ยประกัน ประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ ข องยู นิ ต้ ี เรามี ซ้ ื อประกัน ALLIANZ เพิ่ ม ให้ลู ก ค้า ทุ ก ท่ า นอีก 1 ฉบับ
เจ็ บ ป่ วยจากการเดิ น ทางจากอุ บ ตั ิ เ หตุ ห รื อ สาเหตุ อ่ื น ถ้า เข้า รัก ษาตัว ในโรงพยาบาลจะคุ ม้ ครองได้ม ากกว่ า ทัว ร์ท วั ่ ไป
ยกเว้นโรคประจําตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วนิ ิ จฉัยว่าเป็ นมาก่อนเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดืม่ พิเศษ, ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
- ค่าสัมภาระที่มีน้ํ าหนักเกิน 23 กก. (1 ใบเท่านั้น) / ชัน้ ธุรกิจ หรือชัน้ ECO PREMIUM ได้ 2 ใบๆ ละ 23 กก.
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษทั
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
การจองและชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชําระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 10 วัน
- **กรุณาจัดเตรียมเอกสาร และหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (สงกรานต์ 60-90 วัน)
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การยกเลิ ก (ช่วงเทศกาลปี ใหม่, สงกรานต์บวกเพิ่มอีก 30 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจํา 15,000.-บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-40 วัน ไม่คนื มัดจํา (30,000.-บาท)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเขา้ - ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
**นี่คอื กฎเกณฑ์ทวั ่ ๆ ไป แต่ในความเป็ นจริง บริษทั เราจะคืนเงินท่านให้มากทีส่ ุดเพราะเราต้องการกําไรจากการทําธุรกิจ
ไม่ใช่จากความเดือดร้อนของลูกค้า
หมายเหตุ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ผี ูเ้ ดินทางตํา่ กว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
อย่างน้อย 20 วัน และยินดีทจ่ี ะจัดหาคณะทัวร์อน่ื ทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน
การประท้วงจลาจล ภัยธรรมชาติทกุ ชนิด อาทิ แผ่นดินไหว, ฝนตกหนัก, นํา้ ท่วม, ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีท่เี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, การประท้วงจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบตั เิ หตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
- เนื่อ งจากการท่องเที่ย วนี้เป็ น การชําระแบบเหมาจ่ ายกับบริษ ทั ตัวแทนในต่ างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรีย กร้องเงินคืน
ในกรณีทท่ี ่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีก่อนเดินทาง
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ที ่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้าเมือง หรือเหตุผลจากตัวท่านเอง ฯลฯ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บคุ คลซึง่ สงสัยว่าจะไปลักลอบทํางานในยุโรป (และจะแจ้งเจ้าหน้าที)่
- บริษทั ฯ ไม่ขายทัวร์แก่ ลูกเทพ หรือกุมารทอง กุมารี หรืออย่างอื่นที่มลี กั ษณะใกลเ้ คียงกัน และไม่อนุ ญาตให้ท่านนําสิ่งเหล่านี้
มาตัง้ บนรถหรือทีโ่ ต๊ะอาหาร เพราะอาจก่อความลําบากใจ หรือความหวาดกลัวแก่ท่านอืน่
- ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคานํา้ มันทีข่ ้นึ โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
- สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 3,000-3,500 บาท โดยปริยาย (ไม่คนื ทุกกรณี หากมีการยืน่ วีซ่าแล ้ว)
- การที่วีซ่าจะออกหรือไม่ เราไม่สามารถฟ้ องร้องค่าเสียหายใดๆ จากสถานทูตได้ทง้ั สิ้น เพราะมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุม้ ครอง
ตามข้อตกลงของทุกประเทศ โปรดทําความเข้าใจ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รงั เกียจของคนส่วนใหญ่
เช่ น ไม่รกั ษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ ่นื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้ว
ไม่เกรงใจผูอ้ น่ื ชักชวนผูอ้ น่ื ให้ก่อความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่)
**บริษทั ฯ ต้องขออนุ ญาตกราบเรียนว่า เรามิได้หยิ่งจองหองแต่ประการใด ตรงกันข้ามการไม่ขายก็คือผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
หายไปมากมายมหาศาล แต่ท่เี ราจําเป็ นต้องทําก็เพราะเราอยากให้ลูกค้ามีเพือ่ นร่วมทางที่ดี เที่ยวแล้วมีความสุข คุม้ ค่ากับเงินและ
เวลาที่เสียไป (หากท่านต้องเจอเพือ่ นร่วมทางดังกล่าว คงเที่ยวไม่สนุ ก/ลูกค้าส่วนใหญ่ขอให้มีขอ้ นี้ )
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 5 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ท่านทีม่ เี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนจองทัวร์เพือ่ หาข้อสรุป
ร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน่
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุ ปร่ วมกัน
สถานทีเ่ ทีย่ วบางแห่งมีเวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุป๊ เฉพาะครอบครัว ท่านจะเทีย่ วแบบสบายๆ และไม่ตอ้ งเกรงใจท่านอืน่ )
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- ในกรณี ท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้ หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
- ท่านที่จะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่ น เชียงราย เชียงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่ อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ
ยืนยันการเดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันแล ้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน
- หากโรงแรมในเมืองที่จะเขา้ พักเต็มเนื่องมาจากมีงานแสดงสินค้า หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
นําท่านเข้าพักเมืองใกล ้เคียง และโรงแรมดีมมี าตรฐานระดับเดียวกัน
- เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
เอกสารยื่นวีซ่าสเปน ท่านทีเ่ คยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้ายุโรป กรุณาแจ้งฝ่ ายขายก่อนจองทัวร์
** เอกสารทุกชุดทีม่ ชี ่อื ภาษาอังกฤษของผูเ้ ดินทาง จะต้องตรงกับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ทุกตัวอักษร **
1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
มีหน้าว่างคู่ท่ยี งั ไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป โปรดตรวจดูอย่างละเอียด
และหนังสือเดินทางมีการชํารุด เช่น รอยเย็บพาสปอร์ตฉี กขาด มีรอยติดกาว
ไม่สามารถใช้ได้ทกุ กรณี
2. รู ปถ่ายสี หน้าตรง ห้ามสวมแว่นสายตาและคอนแทคเลนส์, ห้ามยิ้มเห็นฟัน,
ห้ามสวมต่างหูและตกแต่งภาพ พื้นหลังฉากสีขาวเท่านั้น ขนาด 3.5 X 4.5
เซนติเมตร ขนาดของใบหน้าต้องมีขนาดใหญ่ 80% ของพื้นที่ ต้องรวบผม
ให้เ ห็ น ใบหู แ ละคิ้ วทั้ง 2 ข้า งและต้อ งเห็ น ไหล่ ท ้งั 2 ข้า ง จํ า นวน 2 รู ป
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
3.
หลักฐานการทํางาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “To whom it may concern” แทนการใช้ช่อื
ของแต่ละสถานทูต)
- เจ้าของบริษทั : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษทั ฯ, หนังสือจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วน (มีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจาก
วันที่ย่นื วีซ่า)
- เจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ. 4), พค. 0403)
- พนักงานบริษทั ฯ: ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากสถานทีท่ าํ งานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาํ แหน่ง อัตราเงินเดือน
วันเข้าทํางานและวันทีอ่ นุญาตให้ลางาน ฉบับภาษาอังกฤษ (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ย่นื วีซ่า)
- ข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองตําแหน่งจากหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ย่นื วีซ่า)
กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- นักเรียน/นักศึกษา: หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ระบุชน้ั เรียน และวันที่เดินทางฉบับภาษาอังกฤษ (ต้องมีอายุ
ไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ย่นื วีซ่า)
- ประกอบอาชีพอิสระ: ใช้เอกสารการเสียภาษี พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน
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4. หลักฐานการเงิน (บัญชีกระแสรายวัน ไม่สามารถใช้กบั สถานทูตสเปนได้)
- หนังสือรับรองเงินฝากออมทรัพย์จากธนาคาร (ภาษาอังกฤษ) มีอายุไม่เกิน 1 เดือน และสเตทเม้นท์ (STATEMENT)
บัญ ชีเ งิน ฝากออมทรัพ ย์ มีย อดเคลื่อ นไหวย้อ นหลัง 6 เดือ น ถ้า ไม่มีย อดเคลื่อ นไหว ต้อ งนํา ไปฝากหรือ ถอนเงิน
ก่อนจะยืน่ วีซ่า 15 วัน
** บุค คลที่ท าํ งานแล ว้ ทุก ท่ า น ต้อ งมีห นัง สือ รับ รองจากธนาคาร และสเตทเม น้ ท์ (STATEMENT) บัญ ชีเ งิน ฝาก
ออมทรัพย์ส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน ยืน่ ประกอบด้วยทุกกรณี (แม้ว่าภายในครอบครัวจะรับรองการเงินให้แล ้วก็ตาม)
- กรณี ไม่มบี ญั ชีส่วนตัว / และกรณี บุคคลที่บญั ชีมยี อดเงินฝากน้อย) ให้บุคคลในครอบครัวเดียวกัน (เฉพาะพ่อ,แม่,
พี่ และน้องเท่านัน้ ) ทําการรับรองค่าใช้จ่ายให้กบั ผูเ้ ดินทางได้ โดยทําหนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคารระบุช่อื ผูเ้ ดินทาง
(ภาษาอังกฤษ / มีอายุไม่เกิน 1 เดือน) พร้อมสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ มียอดเคลือ่ นไหวย้อนหลัง 6 เดือน
และถ้าไม่มยี อดเคลื่อนไหวต้องนําไปฝากหรือถอนเงินก่อนจะยื่นวีซ่าภายใน 15 วัน และสําเนาสู ติบตั รของผูเ้ ดินทาง
เพือ่ แสดงความสัมพันธ์
5. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิม่ เติมกรณีอน่ื ๆ
6. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน / สูตบิ ตั ร (สําหรับเด็กตํา่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์)
7. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณี เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา
หรือเดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง ออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอเท่านัน้ พร้อมสําเนาหนังสือเดินทางและสําเนาบัตร
ประชาชนของบิดาและมารดา
**กรณี บุตรอยู่ในความดู แลของบิดาหรือมารดาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตรและเอกสาร
การหย่าร้างต้องมีขอ้ ความระบุวา่ มีอาํ นาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
- การพิจารณาว่าจะได้รบั วีซ่าหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านัน้ มิใช่ บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้อง
จะช่วยให้การพิจารณาผลวีซ่าของท่านง่ายขึ้น
- สําหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ ึกษาและทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องขอวีซ่าทีป่ ระเทศทีต่ นเองพํานักอยู่เท่านัน้
- กรณีทผ่ี ูเ้ ดินทางต้องใช้หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ระหว่างการยื่นวีซ่า กรุณาแจ้งบริษทั ให้ทราบก่อนล่วงหน้าก่อนการยื่นวีซ่า
และกรณีทท่ี ่านต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยืน่ วีซ่า หรือนําหนังสือเดินทางกลับมายื่นวีซ่าไม่ทนั ท่านจะต้องทําการยื่น
วีซ่าเดีย่ ว
**หมายเหตุ กรุณาเซ็นชื่อในฟอร์มวีซ่า 2 จุด แล้วแฟกซ์กลับบริษทั ด้วยค่ะ

