ปอร์โต้ ฟาติมา ซินทรา เคปดารอคค่า ลิสบอน หอคอยเบเล็ง
มหาวิหารแห่งเซวิลญ่า คอร์โดบา มัสยิดเมซกีตา้ มหาวิหารโทเลโด กรุงมาดริด
บาร์เซโลน่ า เขามองเซอร์รตั ยอดเขามองต์จูอิค ซากราดาฟามีเลีย

พิเศษ!!! ชมโชว์ระบำฟลำเมงโก้

วันแรก
กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
(ไทย)
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T
สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
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วันที่สอง
ดูไบ-ปอร์โต-จัตุรสั กลางเมือง-เมืองโกอิมบรา
(ยูเออี-โปรตุเกส)
03.30 น. ออกเดิ นทางสู ่ เมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ เที่ยวบิ นที่ EK377
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
06.55 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.15 น. เดินทางสูเ่ มืองปอร์โต ประเทศโปรตุเกส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 197
(บริ การอาหารและ เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
14.30 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองปอร์โต้ ประเทศโปรตุเกส ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องเรี ยบร้อยแล้วจากนั้นนา
ท่านเดินทางสู ่ เมืองปอร์โต้ (Porto) เป็ นทางเหนื อของประเทศโปรตุเกส เมื องที่มีช่ ื อเสี ยงถึง “ไวน์ปอร์โต้” ซึ่งเป็ น
แหล่งไวน์ชนั้ ดีของคนที่มีรสนิ ยมในการดื่ มไวน์ และเป็ นเมื องที่ใหญ่เป็ นอันดับสองและตัง้ อยูร่ ิ มแม่น้าโดรู เมื องนี้ ยัง
ได้รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นเป็ นมรดกโลกโดยยู เ นสโก้ ในปี ค.ศ.1996 ผ่า นชมย่า นจัตุ ร ัส กลางเมื อ ง Praça dos
Liberdade ประกอบด้ว ยอาคารสวยงามที่ เป็ นที่ ท า
การของธนาคารและโรงแรมและศาลาว่าการเมื อง ชม
สถานี รถไฟ São Bento ซึ่ งภายในมี การตกแต่งด้วย
กระเบื้ องเขียนสีท่ มี ีลวดลายสีน้าเงินที่เล่าเรื่ องราวของ
ชาวโปรตุเกส นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ โบสถ์ Sé de
Porto ที่เก่าแก่ท่ สี ุดของเมื อง อายุกว่าพันปี โบสถ์แห่ง
นี้ เป็ นที่ จัด งานอภิ เ ษกสมรสของกษั ต ริ ย ์ João ที่ 1
บิดาของเจ้าชายเฮนรี่ ผูบ้ ุกเบิกการเดินเรื ออันยิ่งใหญ่ของโปรตุเกส สร้างอยูบ่ นเนิ นที่สามารถมองเห็ นทิวทัศน์ของ
เมื อง จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมืองโกอิมบรา (Coimbra) เป็ นอีกเมื องสาคัญของโปรตุเกส ตัง้ อยูบ่ นเนิ นเขาเหนื อ
แม่น้ามอนเดโก(Mondego) ในอดีตเมื องนี้ ได้รับการเรี ยกขนานนามว่า เอมีเนี ยม แต่ในปี ค.ศ. 711 เมื องนี้ ถูกปกครอง
โดยชาวแขกมัวร์และเป็ นเมื องที่เชื่ อมการค้าระหว่างชาวคริ สต์ทางตอนเหนื อและชาวมุสลิมทางตอนใต้และในปี ค.ศ.
1064 กษัตริ ยเ์ ฟอร์ดินาน ที่ 1 แห่งลีออน ได้รบชนะชาวแขกมัวร์และปลดปล่อยเมื องโกอิมบรา และเมื องแห่งนี้ ยังเป็ น
สถานที่ตงั้ ของ มหาวิ ทยาลัยโกอิ มบรา(Coimbra University) ซึ่ งเป็ นมหาวิ ทยาลัยที่เก่าแก่ท่ ีสุดแห่งหนึ่ งของโลก
ก่อตัง้ ในปี ค.ศ.1290 แต่ก็ถูกเปลี่ยนเป็ นพระราชวังหลวง ( Coimbra Royal Palace ) โดยกษัตริ ย ์ คิงส์จอห์นที่ 3 ใน
ปี ค.ศ.1537 ซึ่งยังคงศิลปะสไตล์บาร็ อคที่สวยงาม
คา่
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านสูท่ ่ พี กั  ณ Vila Gale Coimbra หรื อระดับเดียวกัน
วันที่สาม เมืองฟาติมา-โบสถ์แม่พระฟาติมา-เมืองซินทรา-เคป ดา รอคค่า-เมืองลิสบอน
(โปรตุเกส)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู ่ เมืองฟาติมา (Fatima) เมื องซึ่งเป็ นที่
รู จ้ กั ของผูแ้ สวงบุญผูซ้ ่ ึงเดินทางมาสักการะบูชาพระแม่มารี ท่ มี หาวิหารขนาดใหญ่ซ่ ึงถูกสร้างขึ้นเพื่ ออุทิศแก่พระแม่มารี
จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปด้านหน้า โบสถ์แม่พระฟาติมา (The Lady of Fatima Basilica) ซึ่งเป็ นโบสถ์โรมันคาทอลิก
ก่อสร้างในกลางศตวรรษที่ 20 นาท่านชมรู ปปั้นพระแม่มารี ท่ ี มี ค วามศัก ดิ์ สิท ธิ์ และเป็ นหนึ่ งในหลายเส้น ทางของ
คริ สต์ศาสนิ กชนในการแสวงบุญ
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางสู ่ เมืองซินทรา (Sintra) อีกหนึ่ งเมื องตากอากาศยอดนิ ยม
ของนักท่องเที่ยว เป็ นที่ตงั้ ของพระราชวังที่สวยงามที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลก ความร่มรื่ น
ของเขตอุทยานเป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจในวันหยุดของชาวเมื อง เป็ นอีกเมื องที่มีสถาปัตยกรรมที่คอ่ นข้างมีความโดดเด่น
ของแคว้นแกรนด์ลิสบอน ประเทศโปรตุเกส นาท่านชม เคป ดา รอคค่า (Cabo da roca) อันเป็ นแหลมที่ตงั้ อยู ่
ปลายสุดทางทิศตะวันตกของทวีปยุโรป นาท่านเดินทางสู ่ เมืองลิสบอน (Lisbon) เมื องหลวงของโปรตุเกสตัง้ อยูร่ ิ ม
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ฝั่งแม่น้าเตจู ้ (Tejo) โดยผ่านเส้นทางมอเตอร์เวย์สายสาคัญที่ทา่ นจะได้เพลิดเพลินกับภาพชีวิตชนบท ชาวไร่ ชาวสวน
และป่ าคอร์ค (Cock) ตลอดการเดินทางท่านจะได้เห็ นภูมิประเทศที่แตกต่าง ทัง้ ริ มฝั่งมหาสมุทรและฝั่งแผ่นดินใหญ่
ลิสบอนเป็ นเมื องที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 800 ปี และเคยประสบกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในศตวรรษที่ 17 จึง
ทาให้อาคารเก่าแก่โบราณได้รับความเสี ยหายเป็ นจานวนมาก ผูน้ าคนสาคัญของเมื องในสมัยนั้น คื อ มาร์คิส เดอร์
ปองปาล (Marquis de Pombal) ได้เริ่ มบูรณะและจัดวางผังเมื องลิสบอนใหม่ให้ทนั สมัย เกิดการสร้างถนนและอาคาร
สมัยใหม่กลายเป็ นเมื องลิสบอนที่สวยงามมีเอกลักษณ์เป็ นของตนเองจนถึงปัจจุบนั หลัง
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านสูท่ ่ พี กั  ณ NH Lisboa Campo Grnde หรื อระดับเดียวกัน
ลิสบอน-มหาวิหารเจอรานิ โม-หอคอยเบเล็ง-เมืองบาดาโฮซ
(โปรตุเกส-สเปน)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ มหาวิหารเจอโร นิ โม ที่สร้างขึ้นเพื่ อเป็ น
เกียรติแก่ วาสโก ดากามา ซึ่งได้เดินเรื อสู ่ประเทศอินเดี ยได้เป็ นผลสาเร็ จในปี ค.ศ. 1498 ซึ่งมหาวิหารแห่งนี้ เป็ น
ผลงานอันเยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมแบบมานู เอล
ไลน์ (Manueline) ใช้เวลาก่อสร้างทัง้ สิ้ นถึง 70 ปี จึง
แล้ว เสร็ จ สมบู ร ณ์ และได้รั บการรับ รองจากองค์การ
ยู เ นสโกขึ้ น ทะเบี ย นเป็ นมรดกโลก น าท่า นถ่า ยรู ป
หอคอยเบเล็ ง (Belem Tower) เดิมสร้างไว้กลางน้า
เพื่ อเป็ นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรื อ เป็ นจุดเริ่ มต้น
ของการเดินเรื อออกไปสารวจ และค้นพบโลกของ วาส
โก ดากามา และนักเดินเรื อชาวโปรตุเกส เป็ นอีกหนึ่ ง
สถาปัตยกรรมแบบมานู เอลไลน์ท่ ีสวยงาม จากนั้นนาท่านบันทึ กภาพกับ อนุ สาวรี ยด์ ิสคัฟเวอรี่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.
1960 เพื่ อฉลองการครบ 500 ปี แห่งการสิ้ นพระชนม์ของ เจ้าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางสูส่ มควรแก่เวลาออกเดินทางสู ่ เมืองบาดาโฮซ (Badajoz)
เมื องหลวงของแคว้นเอ็กซ์ตร้ามาดูราทางตอนใต้ของสเปน เป็ นเมื องใหญ่ท่ ีสุดของแคว้น และมีความโดดเด่นในด้าน
สถาปัตยกรรมที่พวกมัวร์ท้ ิงไว้ให้คนรุ ่นหลัง
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านสูท่ ่ พี กั  ณ AC Badajoz by Marriot หรื อระดับเดียวกัน
มหาวิหารแห่งเซวิลญ่า-หอคอยฆีรลั ดา-คอร์โดบา-มัสยิดเมซกีตา้
(สเปน)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมืองเซวิลญ่า (Seville) ซึ่งตัง้ อยูใ่ น
แคว้นอันดาลูเซีย เป็ นเมื องที่มีมรดกทางวัฒนธรรม เป็ น
เมื องที่เต็ มไปด้วยความเขียวขจี สวนสาธารณะและสวน
ดอกไม้งานเทศกาลที่จดั ขึ้นในเมื องเซบีญา่ ได้รับการกล่าว
ขานมากที่สุด เนื่ องจากเป็ นเมื องที่มีชีวิตชีวามากที่ สุ ดใน
แคว้นอัลดาลูซีย เมื องนี้ เคยอยูภ่ ายใต้ก ารปกครองของ
แขกมัวร์มานานกว่า 800 ปี จึ งได้รับอิ ทธิ พลศิ ลปะแบบ
แขกมัวร์คอ่ นข้างมาก นาท่านเข้าชม มหาวิหารแห่งเซ
วิลญ่า (seville cathedral) วิหารแห่งเมื องเซวิลญ่า มี
ขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 3 รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ท่ ีกรุ งโรม และเซนต์ปอลที่ลอนดอน และใหญ่ท่ ีสุดในสเปน
สร้างด้วยศิ ลปะแบบโกธิ ค ภายในตกแต่งได้อย่างงามวิจิตร สร้างขึ้นแทนที่ตงั้ ของสุ เหร่าเดิม โดยต้องการให้ย่ ิงใหญ่
แบบไม่มีใครเทียบเทียมได้ ในห้องเก็บทรัพย์สมบัติลา้ ค่า มีทงั้ ภาพเขียน,เครื่ องใช้ในพิธีของศาสนาที่ทามาจากทองคา
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และเงินล้วนแต่ประเมินค่ามิได้ อีกทัง้ ยังเป็ นที่เก็บศพของโคลัมบัสอีกด้วย นาท่านถ่ายรู ป หอคอยฆีรลั ดา (giralda)
ตึกทรงรู ปสี่เหลี่ยมผื นผ้าสูง 93 เมตร (ไม่แนะนาสาหรับท่านที่สุขภาพไม่เอื้ ออานวย) ติดกันกับมหาวิหารเป็ นลานส้ม
และน้าพุเพื่ อใช้ในพิธีชาระร่างกายของอิสลาม ด้านหน้าเป็ นลานกว้างมีปราสาทอัลคาซาร์ สถาปัตยกรรมที่ยงั คงมี
คราบเงาความบรรเจิด และความคิดสร้างสรรค์ของชาวมัวร์ ในอดีตเคยเป็ นพระราชวังของกษัตริ ยส์ เปนมาก่อน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางสู ่ เมืองคอร์โดบา (Cordoba) ครั้งหนึ่ งเคยถูกครอบครอง
โดยชาวโรมันและชาวมัวร์จากอาหรับ เมื องคอร์โดบาตัง้ อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ากัวดัลกีเบีย เป็ นเมื องศูนย์กลางของวัฒนธรรม
มุสลิมในประเทศสเปน องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมื องคอร์โดบาเป็ นเมื องมรดกโลกของประเทศสเปน เมื องนี้ เป็ น
เมื องในระบบกาหลิบที่มีความเจริ ญรุ ่งเรื องที่สุดของยุโรปในสมัยศตวรรษที่ 10 มีการสร้างมหาวิทยาลัยเน้นการเรี ยนรู ้
ด้านวรรณกรรม, วิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย์ นาท่านเข้าชม มัสยิดเมซกีตา้ ที่มีขนาดใหญ่โตและออกแบบ
อย่างวิ จิตรด้วยการใช้เสาหิ นจานวนมากถึง 850 ต้น ต่อยอดเสาด้วยโครงสร้างคานโค้งแบบศิ ลปะโรมัน ผสมกับ
ลวดลายแบบมัวริ ช ประดับด้วยเครื่ องกระเบื้ องเคลื อบ อิฐ และหิ นฉลุลาย ทัว่ ทัง้ อาคาร ด้านในสุดของมัสยิดจะสร้างมี
หรับ อันเป็ นเครื่ องหมายแสดงทิศทางของเมื องเมกกะ ต่อมาเมื่ อชาวคริ สต์เข้ามายึดครองเมื องคอร์โดบา จึงได้มีการ
สร้างโบสถ์ข้ ึนบริ เวณกึ่งกลางของมัสยิด และสร้างหอระฆังสูง 93 เมตร ขึ้นในบริ เวณสวนส้มและลานน้าพุ
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านสูท่ ่ พี กั  ณ Ayre Cordoba Hotel หรื อระดับเดียวกัน
เมืองโทเลโด-มหาวิหารโทเลโด-กรุงมาดริด
(สเปน)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู ่ เมืองโทเลโด (Toledo) อดีตเมื องหลวงเก่าของ
สเปนตัง้ แต่คริ สต์ศตวรรษที่ 13 เป็ นเมื องแห่งศูนย์กลางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสเปน ชื่ อเมื องหมายถึงการ
ผสมผสานของ 3 วัฒนธรรม คื อ คริ สเตียน, อิสลามและฮี บรู ตัวเมื องตัง้ อยูบ่ นหน้าผาสู งเบื้ องล่างล้อมรอบไปด้วย
แม่น้าตาโค (Tajo) ซึ่งเหมาะแก่การป้ องกันการรุ กรานจากข้าศึ ก นาท่านเที่ยวชมเมื อ งและข้ามสะพานแบบโรมัน
ดัง้ เดิม (ปูเอนเต เด อัลกานตารา) บนเนิ นเขาท่านจะเห็ นกัสตีโย เด ซาน เซร์บานโด ป้อมปราการ ขนาดใหญ่ท่ ีชาว
โรมันสร้างขึ้นเพื่ อปกปักษ์รักษาเมื อง นาท่านสูเ่ ขตเมื องเก่า ผ่าน ประตูเมื องปูเอร์ตาเดบิซากรา หนึ่ งในประตูเมื องที่มี
ความสาคัญที่สุด นาท่านชมการผสมผสานของสถาปัตยกรรมอารบิค, มูเดฆาร์โกธิ ค เรเนสซองส์
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร จากนั้ น น าท่า นถ่า ยรู ป ด้า นหน้า มหาวิ ห ารโทเลโด (Toledo
Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิ คที่ย่ ิ งใหญ่สวยงามแห่ง
หนึ่ งของโลกใช้เวลาสร้างยาวนาน แต่เดิ มชาวมุสลิ มใช้เป็ น
สุ เหร่า ต่อมาได้กอ่ สร้างรู ปทรงแบบโกธิ คในปี 1226 และเพิ่ม
ศิ ลปะแบบมูเดฆาร์ บาร็ อค และนี โอคลาสสิ ค จนแล้วเสร็ จ
สมบูรณ์ในอีก 300 ปี ถดั มา ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงาม
วิจิตรด้วยไม้แกะสลักและภาพสลักหิ นอ่อน มุมด้านในเป็ นอัล
คาซาร์ ผลงานของสถาปนิ กระดับสุ ดยอดในสมัยศตวรรษที่
16 จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรู ปบริ เวณจุดชมวิ วเพื่ อชมทิ วทัศน์
ของเมื องโทเลโด ซึ่งเป็ นทิวทัศน์ท่ ีจิตรกรชื่ อดังของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco) ได้เคยจาลองลงบนแผ่นภาพอย่าง
สวยงาม จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ กรุงมาดริด เมื องหลวงของประเทศสเปน ตัง้ อยูใ่ จกลางแหลมไอบีเรี ยน ในระดับ
ความสูง 650 เมตร เป็ นมหานครอันทันสมัยลา้ ยุคที่กษัตริ ยฟ์ ิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจากเมื องโทเลโดมาที่น่ ี และ
ประกาศให้มาดริ ดเป็ นเมื องหลวงใหม่ ยกเว้นในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมื่ อพระเจ้าฟิลลิปที่ 3 ได้ยา้ ยเมื อง
หลวงไปที่เมื องวัลลาโดลิด มาดริ ดได้ช่ ื อว่าเป็ นเมื องหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ งในโลก และสูงสุดแห่งหนึ่ งในยุโรป
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านสูท่ ่ พี กั  ณ Axor Feria Hotel หรื อระดับเดียวกัน
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วันที่เจ็ด
เช้า

พลาซ่า มายอร์-น้าพุไซเบเลส-ถนนเซอร์ราโน่ -เมืองซาราโกซ่า
(สเปน)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่าน
เดิ นทางสู ่ พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor) ใกล้เขตปู เอต้าเดล
ซอล หรื อประตูพระอาทิตย์ ซึ่งเป็ นจตุรัสใจกลางเมื อง นับเป็ นจุด
นับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย์) และยังเป็ นศูนย์กลาง
รถไฟใต้ดินและรถเมล์ทุกสาย นอกจากนี้ ยังเป็ นจุดตัดของถนนสาย
สาคัญของเมื องที่หนาแน่นด้วยร้านค้าและห้างสรรพสิ น ค้า ใหญ่
มากมาย ผ่านชม น้ าพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ที่สร้างอุทิศให้แก่เทพธิ ดาไซเบลีน เป็ นสถานที่ท่ ีใช้ในการ
เฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆของเมื อง ผ่านชมประตูชยั อาคาล่า (Puerta De Alcala) ที่สร้างถวายพระเจ้าชาร์ลส์ท่ ี 3
จากนั้นนาท่านสู ่ ถนนเซอร์ราโน่ แหล่งช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมใจกลางกรุ งมาดริ ด อาทิ เช่น Louis Vuitton,
Prada, Gucci, Hermes, Loewe, Furla, Zara, Camper เป็ นต้น
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านออกเดินทางสู ่ เมือง
ซาราโกซ่ า (Zaragoza) เมื อ งใหญ่ศู น ย์ก ลางทางการศึ ก ษาและ
ศาสนาของประเทศ และเป็ นเมื องที่อยูร่ ะหว่างกลางของบาร์เซโลน่า
และกรุ งมาดริ ด มีความโดดเด่นมากในเรื่ องของลักษณะภูมิประเทศที่มี
ความแตกต่างกัน ไม่วา่ จะเป็ นหุบเขา ทะเลทราย ป่ าหนาทึบ ซึ่งเป็ น
เมื องหลวงในอดี ต ของอาณาจั ก รอารากอน ตั้ ง อยู ่ ท างภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศสเปน ริ มฝั่งแม่น้าเอโบรและแควสาขาอวยร์บาและกาเยโก ในหุบเขาตอนกลางของ
แคว้นซึ่งมีภูมิทศั น์ท่ หี ลากหลาย
คา่
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านสูท่ ่ พี กั  ณ Llunion Romareda หรื อระดับเดียวกัน
วันที่แปด มหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์-เขามองเซอร์รตั -เมืองบาร์เซโลน่ า
(สเปน)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านชมด้านหน้า มหาวิ ห ารแม่พ ระแห่งเสาศัก ดิ์ สิ ท ธิ์
(Basilica of our Lady of The Pillar)หรื อที่รูจ้ กั ในนาม ซานตา มเรี ย เดอร์ฟิลลาร์ ตามตานานสมัยแรกเริ่ มของ
พระศาสนจักรกล่าวไว้วา่ นักบุญยาค็อบองค์ใหญ่อคั รสาวก เป็ นผูน้ ิ พนธ์พระวรสารที่ซีซาเรากุสต้า งานเผยแพร่ธรรม
ของท่านไม่ได้เกิ ดผลมากมายนักจนกระทั่งท่านเห็ นพระนางมารี มาปรากฏเพื่ อชักชวนท่านไปยัง กรุ งเยลูซาเล็ ม
(Jerusalem)ในนิ มิตนั้น พระนางปรากฎอยูบ่ นเสาที่ถู กแบกมาโดยหมู่เทพนิ กร และเชื่ อกัน ว่าเป็ นเสาศักดิ์ สิทธิ์ ต้น
เดียวกับที่เป็ นที่เคารพนับถื อกันในเมื องซาราโกซ่า (Zaragoza) มีรายงานว่าคริ สต์ศาสนิ กชนนิ ยมมากราบไหว้ ขอพร
จากพระแม่มารี ให้หายจากอาการเจ็บป่ วย ณ ที่แห่งนี้ เป็ นจานวน
มาก
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เขามอง
เซอร์รตั ที่สูงถึง 1,236 เมตรจากน้าทะเล ภูเขามองเซอร์รัต มี
ลัก ษณะรู ป ทรงเป็ นหิ น ตะปุ่ มตะป่ าแปลกประหลาด ว่า กัน ว่า
บริ เวณนี้ เดิมเคยเป็ นทะเลมาก่อนเพราะยังมีซากเศษหอยอยูท่ ว่ั ไป
หิ น รู ป ทรงประหลาดของยอดเขาก็ ค าดว่า เกิ ด จากแรงดัน ตาม
ธรรมชาตินับล้านปี มาแล้ว อาณาบริ เวณที่ตงั้ ของวิหารมองเซอร์รัตซึ่งซ่อนตัวอยูบ่ นยอดเขาได้อย่างตระการตานั้น มี
พื้ นที่กว้างขวางจนทาให้น่าสงสัยว่าเขานาวัสดุกอ่ สร้างมากมายขึ้นมาสร้างบนเขาที่สูงขนาดนี้ ได้อย่างไรภัตตาคาร นา
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คา่

วันที่เก้า
เช้า

กลางวัน

22.40 น.
วันที่สิบ
07.35 น.
09.40 น.
19.15 น.

ท่านเดินทางสู ่ เมืองบาร์เซโลน่ า เมื องใหญ่อนั ดับสองของประเทศสเปน ทัง้ ในด้านขนาดและประชากร ตัง้ อยูบ่ นฝั่ง
ของแหลมไอบีเรี ยชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนี ย เป็ นเมื องสาคัญที่สุดของแคว้นคาตาลุนญ่า
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านชม การแสดงระบาฟลาเมงโก้ การแสดงชื่ อดังซึ่ งเป็ น
วัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาและเป็ นการแสดงที่มีช่ ื อเสี ยงของประเทศสเปน สมควรแก่เวลานาท่านสู ่ท่ ีพกั  ณ
Front Air Congress Hotel หรื อระดับเดียวกัน
สนามคัมป์นู-ยอดเขามองต์จูอิค-ซากราดาฟามีเลีย-La Rocca Village-สนามบิน
(สเปน-ยูเออี)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านถ่ายรู ปหน้าสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาที่มี
ชื่ อว่า คัม ป์ นู ตั้ง อยู ่ท่ ี เมื อ งบาร์ เ ซโลนา แคว้น กา
ตาลุ น ญาประเทศสเปน เริ่ มก่อ สร้า งเมื่ อวัน ที่ 28
มีนาคม ค.ศ. 1954 อิสระช้อปปิ้ งร้านขายของประจา
สโมสร จากนั้ น น าท่า นเดิ น ทางสู ่ จุ ด ชมวิ ว บริ เวณ
ยอดเขามองต์จูอิค ซึ่งสามารถมองเห็ นวิ วทิ ว ทัศน์
ของตัวเมื องบาเซโลน่าได้อย่างสวยงาม จากนั้นนา
ท่า นถ่า ยรู ป ด้า นหน้า ซากราดาฟามี เ ลี ย เป็ น
สถาปั ต ยกรรมประจ าเมื อ งบาร์ เซโลนาในประเทศ
สเปนที่ออกแบบโดยอันตอนี เกาดี สถาปนิ กชาวคา
ตาลัน เป็ นผลงานที่เรี ยกว่า โมเดิร์นนิ สโม เป็ นงานศิ ลปะเฉพาะถิ่น และเป็ นอาร์ตนู โวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โบสถ์
แห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นตัง้ แต่ พ.ศ.2425 จนกระทัง่ ทุกวันนี้ ก็ยงั สร้างไม่เสร็ จสมบูรณ์
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนาท่านเดินทางสู ่ La Rocca Village แหล่งช้อปปิ้ งที่รวมร้านค้าแบรนด์เนม
ชื่ อดังมากมาย สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้ งที่ครบครันด้วยสิ นค้าชัน้ นาต่างๆ มากมาย เช่น Armani, Burberry,
Calvin Klein, Coach, Escada, Gucci, Guess, Hugo Boss, Kipling, L’ Occitane, Levi’ s, Lacoste, Loewe,
Michael Kors, Nike, Polo และอื่ นๆอีกมากมาย ถึงเวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู ่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK188
(บริ การอาหารและ เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
ดูไบ-กรุงเทพฯ
(ยูเออี-ไทย)
ถึง สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
เดินทางสู ่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK372
(บริ การอาหารและ เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

******************************
ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า

Dream Destinations Tour

ราคา

กาหนดการเดินทาง

พฤศจิกายน
ธันวาคม

8-17 พ.ย./22 พ.ย.-1 ธ.ค.2562
6-15 ธ.ค. 2562
25 ธ.ค. 2562-3 ม.ค. 2563

52,900
52,900
64,900

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิ่มท่านละ

2,000
12,000

บาท
บาท

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่าง ๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั
อัตรานี้ รวม
✓
ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
✓
ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ท่ ีไม่สามารถ
เข้าพักที่เมื องนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสิ นค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
✓
ค่าวีซา่ เชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี )
✓
ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
✓
ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
✓
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓
ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
✓
หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยวและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่า
ทิป)
อัตรานี้ ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ

ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ าใน
โรงแรม

ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 8 วัน = 16 ยูโร / คน)

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น (2 ยูโร x 3 วัน = 6 ยูโร / คน)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 10 วัน = 1,000 บาท
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ชื่อธนาคาร
สาขา
ประเภท
ธนาคารกรุ งเทพ
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
ธนาคารกสิ กรไทย
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
ธนาคารกรุ งไทย
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์

เลขที่บญ
ั ชี
877-7-31971-9
407-989482-0
670-1-23301-0
026-8-69526-5
986-0-65322-4

ชื่อบัญชี
นายราเมศร์ เสื อยงค์
นายราเมศร์ เสื อยงค์
นายราเมศร์ เสื อยงค์
นายราเมศร์ เสื อยงค์
นายราเมศร์ เสื อยงค์

เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
2.
ชาระยอดส่วนที่เหลื อทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4.
หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื่ อมายื่ นวีซา่ หรื อวันเดินทาง ให้ทา่ น
ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คื นมัดจาทัง้ หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 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.
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยก
เก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
7.
กรณี วีซ่าถูกปฏิ เสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษัทจะทาการเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่
และค่าบริ การยื่ นวีซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็ นต้น
หมายเหตุ
1.
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ผี ูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2.
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ท่ ีสูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็ บที่นอกเหนื อความรับผิ ดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหา
การเมื อง เป็ นต้น
3.
เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับ ทางบริ ษัท
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
5.
สาหรับที่น่งั LONG LEG หรื อที่น่งั บริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกาหนด
เช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลื อผูอ้ ่ ื นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิดเหตุ
ฉุ กเฉิ นและอานาจในการให้ท่ นี ่งั LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
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6.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไ ม่มี เครื่ องปรับ อากาศเนื่ องจากเป็ นภู มิ ประเทศที่ มี อากาศเย็ น และห้องพัก 3 ท่าน
(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกน
ลายนิ้ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นดั หมาย (เอกสารและขัน้ ตอนการยื่นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความ
ต่างกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครัง้ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อ
ยื่นวีซ่า)
พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดื อน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ใน
กลุม่ เชงเก้นหรื อไม่ก็ตาม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่ อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิ วีซา่
รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ วจานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั้นและควรมีอายุไม่เกิน 6 เดื อน)
สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
ใบรับรองการทางานจากบริ ษัทที่ทา่ นทางานอยู ต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตาแหน่ง, อัตราเงินเดื อนใน
ปัจจุบนั , วันเดื อนปี ท่ เี ริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่ อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทางาน
ตามปกติหลังครบกาหนด
กรณี ท่ เี ป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อ
ใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดื อน
STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบนั ) ควรเลื อกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ าเสมอและมีจานวนไม่
ต่ากว่า 6 หลัก เพื่ อแสดงให้เห็ นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถที่จะใช้
จ่ายได้อย่างไม่เดื อดร้อนเมื่ อกลับสู ่ภูมิลาเนา ท่านต้องปรับสมุดถึงเดื อนปัจจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องมี
ยอดอัพเดตไม่เกิน 15 ก่อนวันนัดหมายยื่ นวีซา่ และหนังสื อรับรองจากทางธนาคาร ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวัน
ยื่ น สถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
ในกรณีเป็ น Sponser ให้กนั ในครอบครัวหรือญาติกนั
- ผูท้ ี่รบั รองค่าใช่จ่ายให้ ต้องใช้ BANKGARUNTEE รับรองผูร้ ่วมเดินทาง หรื อ ผูท้ ่ ใี ห้ออกค่าใช้จา่ ยให้
- ผูท้ ี่ให้รบั รองค่าใช้จ่ายให้ ต้องขอรายการเดินบัญย้อนหลัง 6 เดื อน(Statement) และ BANKGARUNTEE มีอายุ 15 วัน

8.

9.
10.

11.
12.

กรณี ท่ ีบริ ษัทของท่านเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6
แล้ว ทางบริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่ อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับมาทางานของท่าน
โดยระบุรายชื่ อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ ในจดหมายด้วย
กรณี ท่ เี ป็ นนักเรี ยน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่านั้น
กรณี ท่ ีเด็ กอายุต่ ากว่า 20 ปี เดิ นทางไปกับบิ ดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยิ นยอม โดยที่บิดา,
มารดา และบุตรจะต้องไปยื่ นเรื่ องแสดงความจานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การ
อาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมื อชื่ อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่ อ,นามสกุล,วันเดื อนปี เกิด,ญาติพ่ ีนอ้ ง,สถานที่เกิด และจานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
การบิ ดเบื อนข้อเท็ จจริ งประการใดก็ ตาม อาจจะถู กระงับมิ ให้เดิ นทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิ เสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่ นคาร้องใหม่ก็ตอ้ ง
ชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมื อในการเชิญ
ท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้ บริ ษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
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13.
14.

15.

กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตเพื่ อให้อยูใ่ นดุลพินิจของ
สถานฑูตฯเรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษัท
เพิ่ ม เติ ม ในกรณี ที่ มี ก ารรั บ รองค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางให้ ผู ้ อื่ น โดยไม่ ใ ช่ ต นเอง จะต้ อ งขอ
BANKGARUNTEE ที่ ออกเป็ นสปอร์นเซอร์ ให้กบั ผูท้ ี่ถูกรับรองค่าใช้จ่ายให้ พร้อมกับ Statement ย้อนหลัง
6 เดือนยื่นคู่กนั พร้อมกับผูท้ ี่ถูกรับรองค่าใช้จ่ายก็ตอ้ งแสดงสถานะการเงินของตัวเองเช่นกัน
.การยื่ นวีซา่ นั้น ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดาเนิ นการขัน้ ตอนการ
ยื่ นวีซา่ ได้
** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **
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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…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานที่เกิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปัจจุบนั ……………………………………………….……..
ที่อยู่ปัจจุบนั ที่สามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานที่ทางานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ที่อยู่ที่ทางานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ที่ทางาน..........................................โทรสารที่ทางาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อื่น.....................................จานวน.................................
แหล่งที่มา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชื่อ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
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ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดที่เกิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที่..........................................ถึงวันที่................................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพือ่ การขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

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

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