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วันที่ 1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - กรุงแมดริด (สเปน) เสาร์ 
06.30 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประต ู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรสต์ 

แอร์ไลน์   เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน  
 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถ
โค้ช, จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีท่ีเกิด
เหตกุารณ์ อาทิ การยกเลกิเท่ียวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน 
(ขึน้เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง 
ทําให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอ่ืน ๆ ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตาม
โปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงิน
คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีชําระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชําระคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ลว่งหน้าแล้ว 
และหากมีคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่น
ทราบ เพราะเป็นสิง่ท่ีทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

09.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบินนครดไูบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) โดยเท่ียวบินท่ี EK375  
13.15 น. ถงึสนามบินนครดไูบ รอเปล่ียนเท่ียวบิน  
14.40 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงแมดริด ประเทศสเปน โดยเท่ียวบินท่ี  EK143 
19.50 น. คณะถงึสนามบิน Barajas International กรุงแมดริด หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองและศลุกากร รถโค้ชรอรับคณะแล้วออกเดินทางสูโ่รงแรมท่ีพกั 
 

 นําคณะเข้าพกั PUERTA AMERICA MADRID HOTEL***** หรือเทียบเทา่ในระดบั
เดียวกนั 

www.hotelpuertamerica.co
m  

วันที่ 2 เที่ยวแมดริด - พระราชวังหลวง - ปลาซา เดอ เอสปันญา - ปูเอต้า 
เดล ซอล - ปลาซา มายอร์ - ห้าง El Corte Ingles 

อาทติย์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําคณะเท่ียวกรุงแมดริด เมืองหลวงของประเทศสเปนเก่าแก่นบัพนัปี ตัง้อยูใ่จกลาง

แหลมไอบีเรียน ในระดบัความสงู 650 เมตร เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสดุแหง่หนึง่ของ
โลก เข้าชมพระราชวงัหลวง (Palacio Real) ตัง้อยูบ่นเนินเขาริมฝ่ังแมนํ่า้แมนซานาเรส 
มีความสวยงามโออ่า่อลงัการไมแ่พ้พระราชวงัอ่ืนๆในทวีปยโุรป จากแนวความคิด
เปรียบเทียบความใหญ่โตของแวร์ซายส์ และความสวยงามของลฟูว์ในฝร่ังเศส 
พระราชวงัหลวงแหง่นีถ้กูสร้างด้วยหินทัง้หลงัในปีค.ศ.1738 ในสไตล์บาร็อก โดยการ
ผสมผสานระหวา่งศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องตา่งๆ มากมาย
ถงึ 2,830 ห้อง ซึง่นอกจากจะมีการตกแตง่อยา่งงดงามแล้ว ยงัเป็นท่ีเก็บภาพเขียนชิน้
สําคญัท่ีวาดโดยศิลปินในยคุนัน้ รวมทัง้สิง่ของมีคา่ตา่งๆ อาทิ พดัโบราณ, นาฬิกา, 
หนงัสือ,  เคร่ืองใช้, อาวธุ ฯลฯ แล้วชมอทุยานหลวงท่ีมีการเปล่ียนพนัธุ์ไม้ทกุฤดกูาล 
ดอกไม้งดงามตลอดปี ใกล้กนัเป็นปลาซา เดอ เอสปันญา (Plaza de Espana) ชม
อนสุาวรีย์เซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปน ท่ีตัง้อยู่เหนืออนสุาวรีย์ดอนกิโฆเต้ใน
สวนสาธารณะ 

 

 

 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese 
บา่ย นําเท่ียวชมนํา้พไุซเบเลส (Cibeles Fountain) ท่ีสร้างอทุิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน ใช้

เป็นสถานท่ีเฉลิมฉลองในเทศกาลตา่งๆ ของเมืองและอาคารสวยงามใกล้ๆ กนัคือ ท่ี
ทําการไปรษณีย์ ผา่นประตชูยัอาคาลา่ (Puerta de Alcala) ท่ีสร้างถวายพระเจ้า
ชาร์ลส์ท่ี 3 นําคณะเข้าสูป่ลาซา มายอร์ (Plaza Mayor) จตัรัุสสําคญัของกรุงมาดริด 
อาคารเก่าแก่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมศตวรรษท่ี 17 และอดีตท่ีทําการเมือง ติดกนั
เป็นตลาดซนัมีเกล (San Miquel) ปัจจบุนัยา่นนีเ้ป็นถนนคนเดิน เตม็ไปด้วยร้านกาแฟ
น่ารัก เข้าสูป่เูอต้า เดล ซอล หรือประตพูระอาทิตย์ จตัรัุสใจกลางเมือง ซึง่นอกจากจะ
เป็นจดุนบักิโลเมตรแรกของสเปนแล้ว (กิโลเมตรท่ีศนูย์) ยงัเป็นศนูย์กลางรถไฟใต้ดิน
และรถเมล์ทกุสาย และยงัเป็นจดุตดัของถนนสายสําคญัของเมืองท่ีหนาแน่นด้วย
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ร้านค้ามากมาย และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ El Corte Ingles ชมอนสุาวรีย์หมีกบั
ต้นมาโดรนา สญัลกัษณ์ของเมือง จากนัน้อิสระให้ทา่นเดินเท่ียวยา่น Walking Street 
ตามอธัยาศยั 

20.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร the oldest restaurant in the world Local 
 นําคณะเข้าพกั PUERTA AMERICA MADRID HOTEL***** หรือเทียบเทา่ในระดบั

เดียวกนั 
www.hotelpuertamerica.co

m  
วันที่ 3 แมดริด - โตเลโด้ - มหาวหิารแห่งโตเลโด้ - อัลคาซาร์ - กรานาด้า จันทร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองโตเลโด้ อดีตเมืองหลวงเก่าตัง้แตค่ริสต์ศตวรรษท่ี 13 ศนูย์กลาง

ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของสเปน ช่ือเมืองหมายถงึการผสมผสานของ 3 
วฒันธรรม คริสเตียน, อิสลามและฮีบรู ตวัเมืองตัง้อยูบ่นหน้าผาสงูเบือ้งลา่งล้อมรอบ
ไปด้วยแมนํ่า้ตาโฆเหมาะแก่การป้องกนัการรุกรานจากข้าศกึ  เร่ิมต้นการเท่ียวชมเมือง
จากหน้าสถานีรถไฟแบบนีโอมเูดฆาร์ ท่ีรูปทรงทางสถาปัตยกรรมท่ีแปลกตา ข้าม
สะพานแบบโรมนัดัง้เดิม (ปเูอนเต เด อลักานตารา) บนเนินเขาทา่นจะเหน็กสัตีโย เด 
ซาน เซร์บานโด ป้อมปราการขนาดใหญ่ท่ีชาวโรมนัสร้างขึน้เพ่ือปกปักษ์รักษาเมือง 
แล้วเข้าสูเ่ขตเมืองเก่า โดยผา่นประตเูมืองปเูอร์ตา เด บิซากรา หนึง่ในประตเูมืองท่ีมี
ความสําคญัท่ีสดุ ทกุทกุแหง่ของเมืองทา่นจะได้ช่ืนชมกบัความแตกตา่งของ
สถาปัตยกรรมแบบอารบิค, มเูดฆาร์, โกธิคและเรอเนสซองส์ เม่ือทา่นมาเยือนโตเลโด้
แล้วต้องแวะชมคือ มหาวิหารแหง่โตเลโด้ สถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีย่ิงใหญ่สวยงาม
แหง่หนึง่ของโลก ใช้เวลาสร้างยาวนาน เดิมมสุลมิใช้เป็นสเุหร่าตอ่มาได้ก่อสร้างรูปทรง
แบบโกธิคในปี 1226 และเพิ่มศิลปะแบบมเูดฆาร์ บาร็อกและนีโอคลาสสคิ จนเสร็จ
สมบรูณ์ในอีก 300 ปีถดัมา นบัเป็นมรดกแสดงความเป็นเมืองศาสนาของสเปน 
ภายในมหาวิหารมีการตกแตง่อยา่งงดงามวิจิตรด้วยไม้แกะสลกัและภาพสลกัหินออ่น  
อีกด้านหนึง่ทา่นจะเหน็ป้อมอลัคาซาร์เป็นผลงานของสถาปนิกระดบัสดุยอดในสมยั
ศตวรรษท่ี 16 ได้รับการบรูณะและเป็นพิพิธภณัฑ์ในปัจจบุนั แล้วมีเวลาให้ทา่นหาซือ้
ของท่ีระลกึในย่านกลางเมืองเป็นงานฝีมือท่ีรู้จกักนัดีมีช่ือเสียงของนครโตเลโด้คือดาบ
และมีดเหลก็กล้า แบบเคลือบดําฝังเงินทองและลวดทองแดง นอกจากนีย้งัมีงาน
เซรามิคทกุประเภทให้ทา่นได้สะสมเป็นของประดบับ้านอีกด้วย  

(74 ก.ม.) 

 

 

 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Local 
บา่ย ก่อนอําลาเมืองแวะจดุชมวิว เพ่ือชมทิวทศัน์ของเมืองโตเลโด้ทัง้เมือง ซึง่เป็นทิวทศัน์ท่ี

จิตรกรช่ือดงัของสเปนเอล เกรโก (EI Greco) ได้จําลองลงในแผน่ภาพท่ีงดงามย่ิงกวา่
ของจริง  

 

 ออกเดินทางสูเ่มืองกรานาด้าอดีตเมืองหลวงของพวกมวัร์ เมืองท่ีมีความเจริญสงูสดุทัง้
ทางวตัถแุละศิลปะท่ีผสมผสานกนัอยา่งลงตวัของพวกมวัร์และชาวยิว 

( 366ก.ม.) 

20.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําคณะเข้าพกั BARCELO GRANADA CONGRESS***** หรือเทียบเทา่ในระดบั

เดียวกนั 
www.barcelo.com 

วันที่ 4 กรานาด้า - พระราชวังอะลัมบรา - กอร์โดบ้า อังคาร 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําท่านสู่พระราชวังอะลมับรา สิ่งมหัศจรรย์ของโลกท่ีไม่มีอันดับอย่างเป็นทางการ 

ความสดุยอดแห่งจินตนาการและความสามารถทางศิลปะของมวัร์ ตัง้อยู่บริเวณสนั
เขาบนเนินเขียวขจี ไม่มีคําบรรยายใดจะเปรียบเปรยความวิจิตรพิสดารและความ
ประณีตสมดลุอนัน่าทึง่นีไ้ด้ พระราชวงัแหง่นีมิ้ได้ย่ิงใหญ่เฉพาะภายนอกแต่อลงัการไป
ด้วยฝีมืออนัประณีตจากช่างฝีมือในยคุก่อนท่ีได้สร้างสรรค์การตกแต่งอย่างวิจิตร นํา
คณะเข้าชมพระราชวงัหลวง (Nasrid Palace) โดดเด่นไปด้วยลวดลายแกะสลกับน
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เพดานไม้ ลายเครือเถาบนปูนปัน้ท่ีประดับผนัง ลายลดาวัลย์ และลายลูกไม้ฉลุบน
เรียวโค้งของเสาหินอ่อน ด้านนอกเป็นสวนสวยราวกบัจําลองสวนสวรรค์มาไว้บนดิน 
ลานดอกเมอร์เทิล ขนาบด้วยแนวพุ่มดอกเมอร์เทิล, ซาลอน เดโลส เอมบาฆาโดเรส 
ห้องสําหรับเข้าเฝ้ากษัตริย์และสดุปลายทางใต้เป็นลานสิงโตสร้างขึน้รอบนํา้พโุบราณ
ขนาดใหญ่ ห้องพักท่ีเคยต้อนรับนักเขียนช่ือดัง วอชิงตัน เออร์วิง ในปี 1829 ท่ีเคย
พํานักในพระราชวังแห่งนีน้านถึง 3 เดือนและจุดสุดท้ายท่ีไม่ควรพลาดชมก็คือ
พระราชวงัเฆเนราลิเฟ เดิมเป็นพระราชวงัฤดรู้อนของสลุต่าน ความงดงามของอทุยาน
สวนอนัร่มร่ืนและเขียวขจี ประดบัด้วยนํา้พแุละสระนํา้สมกบัความหมายท่ีว่าอทุยาน
สถาปนิก 

 

 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย ออกเดินทางชมทัศนียภาพของสเปนตอนใต้ในแคว้นอันดาลูเซีย แคว้นแห่งเกษตร 

กรรมท่ีมีบทบาทสําคญัตอ่สเปนมาทกุยคุทกุสมยั สร้างผลผลิต อาทิ นํา้มนัมะกอก พืช
ไร่ องุ่น ฝ้าย และดอกทานตะวนั เป็นเขตภูมิภาคท่ีอบอุ่นเน่ืองจากอากาศดีตลอดปี 
เพราะอยู่ติดกบัมหาสมทุรและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โดยมีเมืองกอร์โดบา ท่ีได้ช่ือว่า
เป็นเพชรเม็ดเอกแห่งแคว้นอนัดาลเูซีย เมืองท่ีนักประวติัศาสตร์สากลมกัคุ้นในนาม
อาณาจักรกาหลิบของชาวมุสลิม ว่ากันว่าในยุคศริสต์ศตวรรษท่ี 10 เมืองนีมี้ความ
ย่ิงใหญ่มาก โดยถือเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองของโลก รองจากอาณาจกัรคอนสแตนติ
โนเปิล เป็นเมืองในระบบกาหลิบท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองท่ีสุดของยุโรป มีการสร้าง
มหาวิทยาลยั เน้นการเรียนรู้ด้านวรรณกรรมและวิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย์ 

(201 ก.ม.) 

20.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 นําคณะเข้าพกั HOTEL EUROSTARS PALACE CORDOBA***** หรือเทียบเทา่ใน

ระดบัเดียวกนั 
www.eurostarspalace.com 

วันที่ 5 กอร์โดบ้า - เมซกิต้า - เซบียา - ปลาซา เดอ เอสปันญา - ระบาํฟ
ลามิงโก้ 

พุธ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําท่านชมสถาปัตยกรรมสะพานแบบโรมัน (ปูเอนเต้ โรมาโน) ทอดตัวข้ามแม่นํา้

กวาดลักีบีร์ แล้วพาเข้าชมมสัยิดหลวงเมซกีต้า สเุหร่าท่ีมีขนาดใหญ่ของบรรดากาหลิ
บแห่งอมูยัยาด หากจะเปรียบเทียบความใหญ่โตคงจะไม่สร้างความประหลาดใจแต ่
ณ ท่ีแห่งนีคื้อบทสรุปของการปลูกฝังคริสต์ศาสนาลงบนอาณาเขตอันย่ิงใหญ่ของ
มสุลิมเดิม ซึ่งท่านจะได้เห็นศิลปะการสร้างโบสถ์ของชาวคริสต์อนัย่ิงใหญ่ และศิลปะ
หลายแบบถูกบรรจงเติมแต่งให้สมบูรณ์ จึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ีเปรียบเป็นความ
หฤหรรษ์อย่างลึกซึง้แห่งงานศิลปะและความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนา แต่ใน
ขณะเดียวกนัศิลปะแบบมสุลิมซึ่งก็คือ มีห์รับ ซึ่งถือเป็นสดุยอดสถาปัตยกรรมชิน้เอก
บนกระเบือ้งเซรามิคของศิลปินชาวมวัร์แท้ๆ ได้รับการอนรัุกษ์เก็บรักษาให้ทรง คณุค่า
ความงาม จนแทบจะหาชมไมไ่ด้อีกแล้วบนโลกใบนี ้

 
 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local  
บา่ย ออกเดินทางสูเ่มืองเซวิลล์หรือเซบียา เมืองใหญ่อนัดบั 4 ของสเปนและเป็นเมืองหลวง

ของแคว้นอนัดาลเูซีย เมืองท่ีเต็มไปด้วยความเขียวขจีพืน้ท่ีโล่ง สวนสาธารณะ และ
สวนดอกไม้ เมืองในฝันสําหรับผู้ ต้องการสัมผัสชีวิตราตรีอันเร่าร้อน นําท่านไปชม
สิ่งก่อสร้างท่ีงดงามด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบของ ปลาซา เดอ เอสปาญา 
(Plaza de Espana) อาคารรูปคร่ึงวงกลมเรียงต่อกนัเป็นแนวยาว แต่ละโค้งประตมีู
ตราประจําจังหวัดไล่เรียงตามตัวอักษร ฝ่ังตรงข้ามเป็นอุทยานมาเรียลุยซ่า ร่มร่ืน
งดงามตระการตาและแฝงความโรแมนติค 

(140 ก.ม.)  

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง พร้อมชมและเพลดิเพลนิกับ Local 
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ดนตรีและระบาํฟลามงิโก อันเร่าร้อนสไตล์อันดาลูเซีย 
 นําคณะเข้าพกั BARCELO SEVILLA RENACIMIENTO HOTEL**** หรือเทียบเทา่

ในระดบัเดียวกนั 
www.barcelo.com 

วันที่ 6 เซบีญา - มหาวิหารแห่งเซบียา - หอคอยฆรัีลด้า - ลิสบอน  พฤหสับด ี
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําทา่นเข้าชมวิหารแหง่เมืองเซบียา (Seville) มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามรองจากมหา

วิหารเซนต์ปีเตอร์ท่ีกรุงโรม และเซนต์ปอลท่ีลอนดอน และใหญ่ท่ีสดุในสเปน สร้างด้วย
ศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแตง่ได้อยา่งงามวิจิตร สร้างขึน้แทนท่ีตัง้ของสเุหร่าเดิม โดย
ต้องการให้ย่ิงใหญ่แบบไมมี่ใครเทียบเทียมได้ ในห้องเก็บทรัพย์สมบติัลํา้คา่ มีทัง้ภาพ 
เขียน, เคร่ืองใช้ในพิธีของศาสนา ท่ีทํามาจากทองคําและเงิน ล้วนแตป่ระเมินค่ามิได้ 
อีกทัง้ยงัเป็นท่ีเก็บศพของโคลมับสัอีกด้วย จากนัน้ขึน้ชมหอคอยฆีรัลดา ตกึทรงรูป
ส่ีเหล่ียม ผืนผ้าสงู 93 เมตร (ไมแ่นะนําสําหรับทา่นท่ีสขุภาพไมเ่อือ้อํานวย) ติดกนักบั
มหาวิหารเป็นลานส้มและนํา้พ ุ เพ่ือใช้ในพิธีชําระร่างกายของอิสลาม ด้านหน้าเป็น
ลานกว้างมี ปราสาทอลัคาซาร์ สถาปัตยกรรมท่ียงัคงมีคราบเงาความบรรเจิด และ
ความคิดสร้าง สรรค์ของชาวมวัร์ ในอดีตเคยเป็นพระราชวงัของกษัตริย์สเปนมาก่อน 

 
 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บา่ย เดินทางข้ามพรมแดนสเปน สูป่ระเทศโปรตเุกสท่ีเมืองฟารู (Faro) เป็นเมืองหลวงของ

เขตแอลการ์ฟ (Algarve) มีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 40,000 คน เมืองนีมี้
ความสําคญัขึน้มาในปีค.ศ. 1577 ฟารูได้รับการคดัเลือกให้เป็นเมืองท่ีพํานกัของผู้
ดํารงตําแหน่งบิชอป เมืองฟารูครอบคลมุอาณาเขตอทุยาน และทะเลสาบ ริโอฟอร์โม
ซา (Rio Formosa) แหลง่อนรัุกษ์ทางธรรมชาติของนกหลากหลายสายพนัธุ์ ท่ีอพยพ
มาในช่วงฤดใูบไม้ผลแิละใบไม้ร่วง จนเข้าสูก่รุงลสิบอน เมืองหลวงของโปรตเุกสตัง้อยู่
ในทวีปยโุรปตอนใต้บนคาบสมทุรไอบีเรีย 

(459 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 นําคณะเข้าพกั VIP GRAND LISBOA HOTEL & SPA***** หรือเทียบเทา่ในระดบั

เดียวกนั 
www.viphotels.com  

วันที่ 7 ลิสบอน - มหาวิหารเจอโรนิโม - หอคอยเบเล็ม - แวะร้านขนมช่ือดงั 
- แหลมโรก้า - ซนิทร้า 

ศุกร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. เท่ียวชมกรุงลสิบอน ชมอดีตพระราชวงัหลวงอายเุก่าแก่ตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 14 ผสม 

ผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมโกธิคและมวัร์อยา่งสวยงาม ปัจจบุนัเป็นท่ีพํานกัอยา่ง
เป็นทางการของประธานาธิบดี ชมมหาวิหารเจอโรนิโม ท่ีสร้างขึน้เพ่ือเป็นเกียรติแก่ 
วาสโก ดากามา และการเดินทางสูอ่ินเดียเป็นผลสําเร็จในปี ค.ศ.1498 จดัเป็นผลงาน
อนัเย่ียมยอดของงานสถาปัตยกรรมท่ีเรียกกนัวา่ มานเูอลไลน์ (Manueline) ใช้เวลา
ก่อสร้างทัง้สิน้ 70 ปีจงึเสร็จสมบรูณ์และได้รับการรับรองจากองค์การยเูนสโก้ว่าเป็น 
World Heritage Site ภายในประกอบไปด้วย อาคารสําคญัตา่งๆ แล้วไปชมหอคอยเบ
เลม็ (Belem Tower) เดิมสร้างไว้กลางนํา้เพ่ือเป็นป้อมรักษาการณ์ดแูลการเดินเรือเข้า
ออก และเป็นจดุเร่ิมต้นของการเดินเรือออกไปสํารวจและค้นพบโลกของ วาสโก ดา
กามา และนกัเดินเรือชาวโปรตเุกส เป็นอีกตวัอยา่งหนึง่ของสถาปัตยกรรมมานเูอลไลน์
ท่ีสวยงาม บนัทกึภาพกบัอนสุาวรีย์ดิสคฟัเวอร่ี สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1960 เพ่ือฉลองการ
ครบ 500 ปีแห่งการสิน้พระชนม์ของ เจ้าชายเฮนร่ี เดอะเนวิเกเตอร์ และยกยอ่งนกั
เดินเรือสํารวจรอบโลก เชิญทา่นลองชิมขนมทาร์ตคสัตาร์ด (Nata de Pasteis) ในร้าน
ขนมเก่าแก่ท่ีให้บริการมากวา่ร้อยปี แวะชิมขนมโปรตเุกสต้นตํารับของขนมไทย อาทิ 
ทองหยอด, ฝอยทองท่ีมีต้นตํารับแท้อยูท่ี่โปรตเุกสและเข้าไปเผยแพร่ในกรุงศรีอยธุยา 
โดยทา่นท้าวทองกีบม้า 
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บา่ย ออกเดินทางเลาะเลียบชายฝ่ังมหาสมทุรแอตแลนติกผา่นเมืองเลก็ๆ น่ารักแถบชาน

เมืองลสิบอน สูเ่มืองซินทรา (Sintra) อีกหนึ่งเมืองตากอากาศยอดนิยมของนกัทอ่ง 
เท่ียว และยงัเป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัท่ีสวยงาม ท่ีได้รับการรับรองจากองค์การยเูนสโก้
ให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย เป็นเมืองตากอากาศท่ีเตม็ไปด้วยความสวยงาม ไม้ดอก และ
แนวต้นปาล์ม และคลาสสคิด้วยรีสอร์ท ตากอากาศสีพาสเทล แล้วนําทา่นไปชมแหลม
โรก้า (Capo Da Roca) จดุตะวนัตกสดุของยโุรป ก่อนกลบัเข้าเมือง อิสระให้ทา่นได้
เดินเลน่บนถนนคนเดิน จตัรัุสใจกลางเมือง ยา่นช้อปปิง้สนิค้าของเมืองตามอธัยาศยั 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 นําคณะเข้าพกั VIP GRAND LISBOA HOTEL & SPA***** หรือเทียบเทา่ในระดบั

เดียวกนั 
www.melia.com 

วันที่ 8 บาร์เซโลนา - ยอดเขามอนต์จูอิก - ถนนลาลัมบรา - ช้อปป้ิงถนนกราเซีย เสาร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.50 น. เดินทางสูเ่มืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน โดยเท่ียวบินภายในประเทศ   
 คณะเดินทางถงึเมืองบาร์เซโลนา เมืองซึง่ได้รับการขนานนามให้เป็นนครหลวงในเมดิ

เตอร์เรเนียน ท่ีสวยงามเจริญรุ่งเรืองด้วยธุรกิจท่าเรือและการค้า อีกทัง้ยงัผสมผสาน
ประวติัศาสตร์ท่ีเก่าแก่ และความทนัสมยัให้สมกบัเป็นเมืองโอลมิปิก เป็นท่ีช่ืนชอบ
ของบรรดานกัท่องเท่ียวท่ีได้มาเยือน   

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บา่ย เท่ียวชมเมือง นําทา่นขึน้สูย่อดเขามอนต์จอูิก ชมความสวยงามของตวัเมืองอีกทัง้ยงั

เป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีจดังานกีฬาโอลมิปิกในปี 1992 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้สนิค้าแบ
รนด์เนมบนถนนกราเซีย นําคณะเข้าสูจ่ตัรัุสกาตาลนุญา จดุเร่ิมของยา่นถนนคนเดิน 
Las Ramblas ถนนท่ีมีชีวิตชีวามากท่ีสดุในบาร์เซโลน่า มีทัง้สนิค้านานาชนิด, แผง
ดอกไม้, ศิลปินเร่และละครใบ้ เชือ้เชิญให้นกัทอ่งเท่ียวเดินชมอย่างไมรู้่เบ่ือ ปลายสดุ
ของถนนเป็นอนสุาวรีย์โคลมับสั นกัเดินเรือผู้ ค้นพบโลกแถบใหม่หมูเ่กาะ เวสต์อินดีส  

20.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 นําคณะเข้าพกั HOTEL CATALONIA PLAZA CATALUNYA**** หรือเทียบเทา่ใน

ระดบัเดียวกนั 
www.cataloniahotels.com  

วันที่ 9 ซิตีอ้อฟเกาดี ้ - สวนสาธารณะ เกวล - โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย - สนาม
ฟุตบอลกัมป์นู - เดนิทางไปสนามบนิ 

อาทติยื 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําคณะไปชมงานสถาปัตยกรรมอนัย่ิงใหญ่ของเกาดี ้ ท่ีชาวบาร์เซภาคภมิูใจจนมีอีก

ช่ือเรียกหนึง่วา่ City of Gaudi ทา่นจะได้พบกบังานสถาปัตยกรรมอนัลํา้คา่คือ กาซ่า 
บตัโย ท่ีเกาดีอ้อกแบบให้กบัเศรษฐีสิง่ทอในบาร์เซโลนา อีกหนึ่งแหง่ท่ีน่าชมคือ กาซา 
มิลา เกาดี ้ ออกแบบให้กบันกัธุรกิจผู้มัง่คัง่ในปี 1906 แสดงถงึฐานะความมัง่คัง่, 
ความคิดสร้างสรรค์ซึง่ถือเป็นแฟชัน่ในยคุนัน้ แล้วนําทา่นไปชมสวนสาธารณะเกวล 
(Park Guell) เป็นหนึง่ในงานสดุรักสดุหวงท่ีเกาดีอ้ทุิศให้กบัชาวเมือง ออก แบบตัง้แต่
ปีค.ศ.1900-1914 นําชมสถานท่ีสดุท้ายของเกาดีคื้อ โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย งาน
ก่อสร้างท่ีคืบหน้าไปแล้วกวา่ 70% คาดการณ์แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2030-2032 ด้วย
งบประมาณท่ีใช้ในการก่อสร้างเพ่ิมเติมจากนีไ้ปอีก 25 ล้านเหรียญยโูร เม่ือสร้างเสร็จ
จะเป็นโบสถ์ท่ีหอคอยสงูท่ีสดุในยโุรป 172.5 เมตร (ปัจจบุนัหอคอยท่ีสงูท่ีสดุอยูท่ี่เมือง 
Ulm ในประเทศเยอรมนี) ความพิเศษในงานของเกาดีคื้อ การรวบรวมรูปทรงและ
พืน้ผิวตา่งๆ ในธรรมชาติมาใช้และสะท้อนให้เหน็ถงึอิทธิพลของยอดเขาและความสงู
ของมองต์เซร์ราต 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
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บา่ย นําเข้าชมสนามฟตุบอล เอล กมัป์ โนว ของทีมบาร์เซโลน่า หรือคมัป์ น ู (Camp Nou) 
ความจ ุ 98,787 คน เป็นสนามฟตุบอลท่ีใหญ่ท่ีสดุในยโุรป ตัง้อยูใ่นเมืองบาร์เซโลน่า 
ซึง่เป็นเมืองหลวงของแคว้านกาตาลนูยา่ เปิดใช้งานครัง้แรกเม่ือปี ค.ศ. 1957 เคยใช้
จดัการแข่งขนัฟตุบอลโลกเม่ือปี ค.ศ. 1982 นําชมความย่ิงใหญ่ของทีมบาร์เซโลน่า ใน
สว่นท่ีจดัแสดงเป็นมิวเซียม มีห้องถ้วยรางวลั, ห้องจดัแสดงประวติัและเร่ืองราวของทีม
, ห้องผลงานของเมสซี ท่ีรวบรวมแมทช์และการทําประตอูนัน่าประทบัใจ บางเร่ืองราว
บอกผา่นด้วยระบบมลัติมีเดีย รวมถงึการชมแมทช์การแข่งขนัแบบพาโนรามา ห้อง
แถลงข่าว และห้องเก็บตวัของนกัฟตุบอลช่ือดงัระดบัโลก (ในกรณีวนัเข้าชมตรงกบัการ
แข่งขนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าเข้าชม)  

 

17.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  Thai 
 ออกเดินทางสูส่นามบินกรุง Barcelona เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
22.05 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ โดยเท่ียวบินท่ี EK188 
วันที่ 10 เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ จันทร์ 
07.45 น. ถงึนครดไูบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) รอเปล่ียนเท่ียวบิน  
09.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ โดยเท่ียวบินท่ี EK372 
18.40 น. นําทา่นเดินทางกลบัถงึกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ 

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการนําเสนอโปรแกรมทอ่งเท่ียว ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมทอ่งเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ทา่น 7 วนั ก่อนการเดินทางเทา่นัน้) 

Period Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL USED 

SGL 
Supp 

No TKT 
ADL / CHD 

8-17 กุมภาพันธ์ 2563 
105,000.- 95,000.- 89,500.- 22,000.- 18,000.- -25,000.- 

-17,000.- 7-16 มีนาคม 2563 
14-23 มีนาคม 2563 

11-20 เมษายน 2563  112,000.- 100,800.- 95,000.- 22,000.- 18,000.- -25,000.- 
-17,000.- 

9-18 พฤษภาคม 2563 

108,000.- 97,500.- 92,000.- 22,000.- 18,000.- -25,000.- 
-17,000.- 

20-29 มถุินายน 2563 
4-13 กรกฎาคม 2563 
8-17 สงิหาคม 2563 
19-28 กันยายน 2563 

 ตุลาคม 2563 109,000.- 98,000.- 93,000.- 22,000.- 18,000.- -25,000.- 
-17,000.- 

21-30 พฤศจกิายน 2563 105,000.- 95,000.- 89,500. 22,000.- 18,000.- -25,000.- 
-17,000.- 5-14 ธันวาคม 2563 

คา่ทวัร์รวม :  
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของนํา้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบ ุ  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  
 คา่เข้าชม Toledo Cathedral / คา่เข้าชม Alhambra Palace / คา่เข้าชม Cordoba Mezquita Mosque / คา่เข้าชม 

Seville Cathedral / คา่เข้าชม Madrid Palacio Real / คา่เข้าชม Sagrada Famillia / คา่เข้าชม Camp Nou 
 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4-5 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีท่ี

ทา่นจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยโุรปสว่นใหญ่
จะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปล่ียนย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade 
Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั  
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 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปกําหนดมาตรฐานไว้ท่ี 2 ยโูร / ทา่น / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซ่าสเปน (เชงเก้น) 
 คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสีย

ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุติัเหต ุ สําหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จํานวนเงินเอา
ประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ1,500,000บาทรวมถงึคา่รักษาพยาบาลตอ่เน่ือง
หลงัจากกลบัถงึประเทศไทยไมเ่กิน 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจําตวั
คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ นํา้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม  

 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ทา่นละ 1 
ใบเทา่นัน้ และนําสมัภาระถือขึน้เคร่ืองนํา้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางนํา้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสาย
การบินท่ีทา่นไม่อาจปฏิเสธได้ 

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่คา่ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ทําหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืมในห้องพกัและคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกั คา่อาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หาก
ทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทวัร์และชาํระเงนิมัดจาํล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดนิทางหน่ึงท่าน 

ภายใน 2 วันนับจากวันที่จอง ซึง่เงินมดัจําดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาชําระค่าทวัร์สว่นท่ี
เหลือลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไมชํ่าระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีกําหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการ
เดินทางโดยไมมี่เง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์สําหรับลกูค้าดงัต่อไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจําเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางท่ีบง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ท่ีด่ืมสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบ

คาย สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ ท่ี
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมี
ผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอ่ืนหรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 1. 1. การยกเลกิและขอเงินคา่บริการท่ีชําระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสามสบิวัน ก่อนวนัท่ีนําเท่ียว         
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
(***พีเรียดช่วงเมษายน,ตุลาคม,และปีใหม่ แจ้งเปล่ียนแปลงไม่เกนิ 60 วัน)  
    1.2 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสบิห้าวัน ก่อนวนัท่ีนําเท่ียว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบน้อยกว่าสบิห้าวัน ก่อนวนัท่ีนําเท่ียว  
      ไม่ต้องคนืเงินค่าบริการ 

 2. คา่ใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีได้จ่ายจริง เพ่ือการเตรียมการจดัการนําเท่ียวตอ่ไปนี ้ให้นํามาหกัจากเงิน  
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    คา่บริการท่ีต้องจ่ายตามข้อ 1 แตถ้่าคา่ใช้จ่ายสงูกวา่เงินคา่บริการท่ีได้ชําระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวจะเรียกจาก 
    นกัทอ่งเท่ียวไมไ่ด้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจนําเท่ียว แสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเท่ียวทราบ ดงัตอ่ไปนี ้
    2.1 คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    2.2 คา่มดัจําของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 

    2.3 คา่ใช้จ่ายท่ีจําเป็นอ่ืนๆ 
หมายเหตุ หลกัเกณฑ์ท่ีนํามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญติัธุรกิจนําเท่ียวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.2551 

โดยประกาศใช้นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 
  หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวีซา่

ได้ทนัตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซา่ และคา่เปล่ียนช่ือตัว๋เทา่นัน้ และต้องไม่อยูใ่น
เง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

 หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุติัวีซา่ ไม่
วา่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานฑตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด 
ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีท่ีทา่นไมแ่น่ใจวา่จะได้รับการพิจารณา
อนมุติัวีซา่จากทางสถานฑตู ทางบริษัทขอแนะนําให้ทา่นย่ืนขอวีซา่แบบเด่ียว ซึง่จะรู้ผลเร็วกว่าการย่ืนขอวีซา่แบบ
กรุ๊ป (ทัง้นีน้กัท่องเท่ียวต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการย่ืนวีซา่ ในกรณีท่ีคณะไมส่ามารถออกเดินทาง
ได้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จําเป็นต้องอิงหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัอตัราการจ่ายเงินคืนคา่บริการให้แก่นกัทอ่งเท่ียวตาม
ประกาศของคณะกรรมการธุรกิจนําเท่ียวและมคัคเุทศก์เป็นสําคญั) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต่ํากวา่ 20 ทา่น โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 30 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิด
เหตจํุาเป็นสดุวิสยัดงันี ้การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุติัเหต ุฯลฯ โดย
สทิธิประโยชน์ของทา่นจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ TRAVEL GROUP TOUR ของ MSIG เอม็ เอส ไอ จี 
ประกนัภยั ท่ีระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของ
ทา่นไว้ให้ได้มากท่ีสดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนั
เน่ืองจากการกระทําท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีทา่นชําระ
มาแล้ว 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถทําได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้อง

ชําระคา่ใช้จ่ายสว่นตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ซึง่ทางบริษัท
ฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้
เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่น่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบ
กบัเจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไมก่่อนท่ีทา่นจะชําระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์ 50% ของสายการบินเอมิ

เรสต์ได้เทา่นัน้  ซึง่การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 
คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํา้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั 

ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / สําหรับพกั 2 ทา่น 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สําหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

สําหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกต่างกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / สําหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สําหรับพกั 1 ทา่น 
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 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง 
(Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจํากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะทําให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามท่ีต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไมมี่อา่ง
อาบนํา้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่น
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิด

ทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจอง
ผา่นระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพ่ือให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็น
ผลทําให้ทา่นไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมมี่การคืนเงินใดให้แก่ทา่น เน่ืองจากได้ชําระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อน
ชําระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิ่มเติม ทา่น

จะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลง
ได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 สําหรับนํา้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผู้ โดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางนํา้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธ
ได้ 

 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 23 กิโลกรัม/ใบ  โหลดได้ทา่นละ 1 ใบ
เทา่นัน้  และนําสมัภาระถือขึน้เคร่ืองนํา้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางนํา้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบิน
ท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 สําหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้นําขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีนํา้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํา้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ต่ํากวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อกําหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายในนํา้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบ
ตอ่การสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อกําหนดท่ีชดัเจน

ในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสําหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เดก็, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและ
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ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศสเปน ใช้เวลายื่นประมาณ 16 วันทาํการ 

(การขอวีซา่ประเทศสเปนผู้ เดินทางทกุทา่นต้องมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศนูย์ย่ืนวีซา่ประเทศสเปน) 
BLS International (Thailand) Ltd. / Interchange 21  ชัน้ 22  ห้อง 2211  เลขท่ี 399  สขุมุวิท 21 (อโศก)  

แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพฯ  10110   โทร. 02-258-3524 
 พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ํ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่ประเทศ

เชงเก้นหรือประเทศอ่ืน ต้องนําไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุติัวีซา่ 
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวดํา, ห้ามสแกน และห้ามใช้รูปถ่ายเก่าท่ีเคยใช้ขอวีซา่มาแล้ว) มี

อายไุมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 สําเนาทะเบียนบ้าน /สําเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ / สําเนาทะเบียนสมรส, หยา่ /สําเนาสติู

บตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัท่ีทา่นทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตํุาแหน่ง, อตัรา

เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมทํางานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปทอ่งเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ทํางานตามปกติหลงัครบกําหนดลา   

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6 เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

 หนงัสือรับรองจากธนาคาร และสําเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนัท่ีย่ืนคําร้องขอวี
ซา่ ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเข้าออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือให้เหน็วา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อยา่งไมเ่ดือดร้อนเม่ือกลบัสูภ่มิูลําเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการย่ืน
ขอวีซา่ ต้องออกหนงัสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีท่ีบริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของทา่น โดยระบช่ืุอผู้
เดินทางและเหตผุลท่ีจดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีท่ีเดก็อายต่ํุากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา จะต้อง

ไปย่ืนเร่ืองแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนึง่ได้ ณ ท่ีวา่การอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผู้ อํานวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวีซา่ 
สถานทตูไมคื่นค่าธรรมเนียมท่ีได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนคําร้องใหม่ ก็ต้องชําระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด
แตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีทา่นยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซ่าของทา่น เน่ืองจาก
การขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ทา่นไมมี่สทิธ์ิเรียกร้องคืนคา่วีซ่าได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และชําระเงินมดัจําแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 


