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วันที ่1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงแมดริด (สเปน) เสาร ์
06.30 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมู ิ ชัน้ 4 ประต ู 9 เคานเ์ตอร ์ T สายการบินเอมเิรสต ์

แอรไ์ลน ์  เจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  
 

 

หมายเหต ุ ทางบรษิัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัรก์่อน 15 วนั โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถ
โคช้, จองที่พกั, รา้นอาหาร สถานท่ีเขา้ชมตา่ง ๆ ไวล่้วงหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร ์กรณีที่เกิด
เหตกุารณ ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน 
(ขึน้เครื่องไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเขา้เมือง 
ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตาม
โปรแกรมได ้ หวัหนา้ทวัร ์ มสิีทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน
ค่าใชจ้า่ยตา่ง ๆ ที่ช  าระแลว้ เพราะทางบรษิัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ 
และหากมคี่าใชจ้า่ยอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร ์ หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้่าน
ทราบ เพราะเป็นส่ิงที่ทางบรษิัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

09.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนครดไูบ (สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์ โดยเที่ยวบินที่ EK375  
13.15 น. ถึงสนามบินนครดไูบ รอเปล่ียนเที่ยวบิน  
14.40 น. ออกเดินทางต่อสูก่รุงแมดรดิ ประเทศสเปน โดยเที่ยวบินที่  EK143 
19.50 น. คณะถึงสนามบิน Barajas International กรุงแมดรดิ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองและศลุกากร รถโคช้รอรบัคณะแลว้ออกเดินทางสู่โรงแรมที่พกั 
 

 น าคณะเขา้พกั PUERTA AMERICA MADRID HOTEL***** หรือเทียบเท่าในระดบั
เดียวกนั 

www.hotelpuertamerica.co
m  

วันที ่2 เทีย่วแมดริด - พระราชวังหลวง - ปลาซา เดอ เอสปันญา - ปูเอต้า 
เดล ซอล - ปลาซา มายอร ์- ห้าง El Corte Ingles 

อาทติย ์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเที่ยวกรุงแมดรดิ เมืองหลวงของประเทศสเปนเก่าแก่นบัพนัปี ตัง้อยู่ใจกลาง

แหลมไอบีเรียน ในระดบัความสงู 650 เมตร เป็นเมืองหลวงที่สวยที่สดุแห่งหน่ึงของ
โลก เขา้ชมพระราชวงัหลวง (Palacio Real) ตัง้อยู่บนเนินเขารมิฝ่ังแม่น า้แมนซานาเรส 
มีความสวยงามโอ่อ่าอลงัการไมแ่พพ้ระราชวงัอื่นๆในทวีปยโุรป จากแนวความคิด
เปรียบเทียบความใหญ่โตของแวรซ์ายส ์ และความสวยงามของลฟูวใ์นฝรั่งเศส 
พระราชวงัหลวงแห่งนีถ้กูสรา้งดว้ยหินทัง้หลงัในปีค.ศ.1738 ในสไตลบ์ารอ็ก โดยการ
ผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ มากมาย
ถึง 2,830 หอ้ง ซึ่งนอกจากจะมกีารตกแต่งอย่างงดงามแลว้ ยงัเป็นท่ีเก็บภาพเขยีนชิน้
ส าคญัท่ีวาดโดยศิลปินในยคุนัน้ รวมทัง้ส่ิงของมีคา่ตา่งๆ อาทิ พดัโบราณ, นาฬิกา, 
หนงัสือ,  เครื่องใช,้ อาวธุ ฯลฯ แลว้ชมอทุยานหลวงที่มีการเปล่ียนพนัธุไ์มท้กุฤดกูาล 
ดอกไมง้ดงามตลอดปี ใกลก้นัเป็นปลาซา เดอ เอสปันญา (Plaza de Espana) ชม
อนสุาวรียเ์ซอรแ์วนเตส กวีเอกชาวสเปน ที่ตัง้อยูเ่หนืออนสุาวรียด์อนกิโฆเตใ้น
สวนสาธารณะ 

 

 

 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย น าเที่ยวชมน า้พไุซเบเลส (Cibeles Fountain) ที่สรา้งอทุิศใหแ้กเ่ทพธิดาไซเบลีน ใช้

เป็นสถานท่ีเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆ ของเมืองและอาคารสวยงามใกล้ๆ  กนัคือ ที่
ท  าการไปรษณีย ์ ผ่านประตชูยัอาคาล่า (Puerta de Alcala) ที่สรา้งถวายพระเจา้
ชารล์สท์ี่ 3 น าคณะเขา้สู่ปลาซา มายอร ์ (Plaza Mayor) จตัรุสัส าคญัของกรุงมาดรดิ 
อาคารเกา่แก่สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมศตวรรษที่ 17 และอดีตที่ท  าการเมือง ติดกนั
เป็นตลาดซนัมีเกล (San Miquel) ปัจจบุนัยา่นนีเ้ป็นถนนคนเดิน เต็มไปดว้ยรา้นกาแฟ
น่ารกั เขา้สู่ปเูอตา้ เดล ซอล หรือประตพูระอาทิตย ์จตัรุสัใจกลางเมือง ซึ่งนอกจากจะ
เป็นจดุนบักิโลเมตรแรกของสเปนแลว้ (กิโลเมตรที่ศนูย)์ ยงัเป็นศนูยก์ลางรถไฟใตด้ิน

 

http://www.hotels-silken.com/
http://www.hotels-silken.com/
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และรถเมลท์กุสาย และยงัเป็นจดุตดัของถนนสายส าคญัของเมืองที่หนาแน่นดว้ย
รา้นคา้มากมาย และหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ El Corte Ingles ชมอนสุาวรียห์มกีบั
ตน้มาโดรนา สญัลกัษณข์องเมือง จากนัน้อิสระใหท้า่นเดินเที่ยวย่าน Walking Street 
ตามอธัยาศยั 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร the oldest restaurant in the world Local 
 น าคณะเขา้พกั PUERTA AMERICA MADRID HOTEL***** หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.hotelpuertamerica.co

m  
วันที ่3 แมดริด - โตเลโด้ - มหาวิหารแห่งโตเลโด้ - อัลคาซาร ์- กรานาด้า จันทร ์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองโตเลโด ้ อดีตเมืองหลวงเก่าตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที่ 13 ศนูยก์ลาง

ประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรมของสเปน ชื่อเมืองหมายถงึการผสมผสานของ 3 
วฒันธรรม ครสิเตยีน, อิสลามและฮีบรู ตวัเมืองตัง้อยู่บนหนา้ผาสงูเบือ้งล่างลอ้มรอบ
ไปดว้ยแม่น า้ตาโฆเหมาะแกก่ารป้องกนัการรุกรานจากขา้ศกึ  เริ่มตน้การเที่ยวชมเมือง
จากหนา้สถานีรถไฟแบบนีโอมเูดฆาร ์ ที่รูปทรงทางสถาปัตยกรรมที่แปลกตา ขา้ม
สะพานแบบโรมนัดัง้เดิม (ปเูอนเต เด อลักานตารา) บนเนินเขาท่านจะเห็นกสัตีโย เด 
ซาน เซรบ์านโด ป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ชาวโรมนัสรา้งขึน้เพื่อปกปักษ์รกัษาเมือง 
แลว้เขา้สูเ่ขตเมืองเกา่ โดยผ่านประตเูมืองปเูอรต์า เด บิซากรา หน่ึงในประตเูมืองที่มี
ความส าคญัที่สดุ ทกุทกุแห่งของเมืองท่านจะไดช้ื่นชมกบัความแตกตา่งของ
สถาปัตยกรรมแบบอารบิค, มเูดฆาร,์ โกธิคและเรอเนสซองส ์ เมื่อท่านมาเยือนโตเลโด้
แลว้ตอ้งแวะชมคือ มหาวิหารแห่งโตเลโด ้ สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิง่ใหญ่สวยงาม
แห่งหนึ่งของโลก ใชเ้วลาสรา้งยาวนาน เดิมมสุลิมใชเ้ป็นสเุหรา่ตอ่มาไดก้่อสรา้งรูปทรง
แบบโกธิคในปี 1226 และเพิ่มศลิปะแบบมเูดฆาร ์ บารอ็กและนีโอคลาสสิค จนเสรจ็
สมบรูณใ์นอีก 300 ปีถดัมา นบัเป็นมรดกแสดงความเป็นเมืองศาสนาของสเปน 
ภายในมหาวิหารมีการตกแต่งอยา่งงดงามวิจิตรดว้ยไมแ้กะสลกัและภาพสลกัหินอ่อน  
อีกดา้นหนึง่ท่านจะเห็นป้อมอลัคาซารเ์ป็นผลงานของสถาปนิกระดบัสดุยอดในสมยั
ศตวรรษที่ 16 ไดร้บัการบรูณะและเป็นพิพิธภณัฑใ์นปัจจบุนั แลว้มีเวลาใหท้่านหาซือ้
ของที่ระลกึในย่านกลางเมืองเป็นงานฝีมือที่รูจ้กักนัดมีีชื่อเสียงของนครโตเลโดค้ือดาบ
และมีดเหล็กกลา้ แบบเคลือบด าฝังเงินทองและลวดทองแดง นอกจากนีย้งัมีงาน
เซรามิคทกุประเภทใหท้่านไดส้ะสมเป็นของประดบับา้นอีกดว้ย  

(74 ก.ม.) 

 

 

 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Local 
บ่าย ก่อนอ าลาเมืองแวะจดุชมววิ เพื่อชมทิวทศันข์องเมืองโตเลโดท้ัง้เมือง ซึ่งเป็นทิวทศันท์ี่

จิตรกรชื่อดงัของสเปนเอล เกรโก (EI Greco) ไดจ้ าลองลงในแผ่นภาพท่ีงดงามยิ่งกว่า
ของจรงิ  

 

 ออกเดินทางสู่เมืองกรานาดา้อดตีเมืองหลวงของพวกมวัร ์เมืองที่มีความเจรญิสงูสดุทัง้
ทางวตัถแุละศิลปะที่ผสมผสานกนัอย่างลงตวัของพวกมวัรแ์ละชาวยิว 

( 366ก.ม.) 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าคณะเขา้พกั BARCELO GRANADA CONGRESS***** หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.barcelo.com 

วันที ่4 กรานาด้า - พระราชวังอะลัมบรา - กอรโ์ดบ้า อังคาร 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านสู่พระราชวังอะลัมบรา ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกที่ไม่มีอันดับอย่างเป็นทางการ 

ความสุดยอดแห่งจินตนาการและความสามารถทางศิลปะของมัวร ์ตัง้อยู่บริเวณสัน
เขาบนเนินเขียวขจี ไม่มีค  าบรรยายใดจะเปรียบเปรยความวิจิตรพิสดารและความ
ประณีตสมดลุอนัน่าทึ่งนีไ้ด ้พระราชวงัแห่งนีม้ิไดย้ิ่งใหญ่เฉพาะภายนอกแต่อลงัการไป
ดว้ยฝีมืออนัประณีตจากช่างฝีมือในยุคก่อนที่ไดส้รา้งสรรคก์ารตกแต่งอย่างวิจิตร น า
คณะเข้าชมพระราชวังหลวง (Nasrid Palace) โดดเด่นไปดว้ยลวดลายแกะสลักบน

   
  

http://www.hotels-silken.com/
http://www.hotels-silken.com/
http://www.nazaries-business-spa.hotel-rv.com/
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เพดานไม ้ลายเครือเถาบนปูนป้ันที่ประดับผนัง ลายลดาวัลย ์และลายลูกไม้ฉลุบน
เรียวโคง้ของเสาหินอ่อน ดา้นนอกเป็นสวนสวยราวกับจ าลองสวนสวรรคม์าไวบ้นดิน 
ลานดอกเมอรเ์ทิล ขนาบดว้ยแนวพุ่มดอกเมอรเ์ทิล, ซาลอน เดโลส เอมบาฆาโดเรส 
หอ้งส าหรบัเขา้เฝ้ากษัตริยแ์ละสดุปลายทางใตเ้ป็นลานสิงโตสรา้งขึน้รอบน า้พุโบราณ
ขนาดใหญ่ ห้องพักที่เคยตอ้นรบันักเขียนชื่อดัง วอชิงตัน เออรว์ิง ในปี 1829 ที่เคย
พ านักในพระราชวังแห่งนี ้นานถึง 3 เดือนและจุดสุดท้ายที่ไม่ควรพลาดชมก็คือ
พระราชวงัเฆเนราลิเฟ เดิมเป็นพระราชวงัฤดรูอ้นของสลุต่าน ความงดงามของอทุยาน
สวนอนัร่มรื่นและเขียวขจี ประดบัดว้ยน า้พุและสระน า้สมกับความหมายที่ว่าอุทยาน
สถาปนิก 

 

 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย ออกเดินทางชมทัศนียภาพของสเปนตอนใตใ้นแควน้อันดาลูเซีย แคว้นแห่งเกษตร 

กรรมที่มีบทบาทส าคญัต่อสเปนมาทกุยคุทุกสมยั สรา้งผลผลิต อาทิ น า้มนัมะกอก พืช
ไร่ องุ่น ฝ้าย และดอกทานตะวัน เป็นเขตภูมิภาคที่อบอุ่นเนื่องจากอากาศดีตลอดปี 
เพราะอยู่ติดกับมหาสมุทรและทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน โดยมีเมืองกอรโ์ดบา ท่ีไดช้ื่อว่า
เป็นเพชรเม็ดเอกแห่งแควน้อันดาลูเซีย เมืองที่นักประวัติศาสตรส์ากลมักคุน้ในนาม
อาณาจักรกาหลิบของชาวมุสลิม ว่ากันว่าในยุคศริสตศ์ตวรรษที่ 10 เมืองนีม้ีความ
ยิ่งใหญ่มาก โดยถือเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองของโลก รองจากอาณาจกัรคอนสแตนติ
โนเปิล เป็นเมืองในระบบกาหลิบที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดของยุโรป มีการสรา้ง
มหาวิทยาลยั เนน้การเรียนรูด้า้นวรรณกรรมและวิทยาศาสตร ์ปรชัญาและการแพทย ์

(201 ก.ม.) 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าคณะเขา้พกั HOTEL EUROSTARS PALACE CORDOBA***** หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.eurostarspalace.com 

วันที ่5 กอรโ์ดบ้า - เมซกิต้า - เซบียา - ปลาซา เดอ เอสปันญา - ระบ าฟ
ลามิงโก้ 

พุธ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านชมสถาปัตยกรรมสะพานแบบโรมัน (ปูเอนเต้ โรมาโน) ทอดตัวข้ามแม่น ้า

กวาดลักีบีร ์แลว้พาเขา้ชมมสัยิดหลวงเมซกีตา้ สเุหร่าที่มีขนาดใหญ่ของบรรดากาหลิ
บแห่งอูมยัยาด หากจะเปรียบเทียบความใหญ่โตคงจะไม่สรา้งความประหลาดใจแต่ 
ณ ที่แห่งนีค้ือบทสรุปของการปลูกฝังคริสต์ศาสนาลงบนอาณาเขตอันยิ่งใหญ่ของ
มสุลิมเดิม ซึ่งท่านจะไดเ้ห็นศิลปะการสรา้งโบสถข์องชาวคริสตอ์นัยิ่งใหญ่ และศิลปะ
หลายแบบถูกบรรจงเติมแต่งให้สมบูรณ์ จึงเป็นสถาปัตยกรรมที่เปรียบเป็นความ
หฤหรรษ์อย่างลึกซึ ้งแห่งงานศิลปะและความเจริญ รุ่งเรืองทางศาสนา แต่ใน
ขณะเดียวกันศิลปะแบบมสุลิมซึ่งก็คือ มีหร์บั ซึ่งถือเป็นสดุยอดสถาปัตยกรรมชิน้เอก
บนกระเบือ้งเซรามิคของศิลปินชาวมวัรแ์ท้ๆ  ไดร้บัการอนรุกัษ์เก็บรกัษาใหท้รง คุณค่า
ความงาม จนแทบจะหาชมไม่ไดอ้ีกแลว้บนโลกใบนี ้

 
 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local  
บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองเซวิลลห์รือเซบียา เมืองใหญ่อนัดบั 4 ของสเปนและเป็นเมืองหลวง

ของแควน้อันดาลูเซีย เมืองที่เต็มไปดว้ยความเขียวขจีพืน้ที่โล่ง สวนสาธารณะ และ
สวนดอกไม้ เมืองในฝันส าหรบัผู้ต้องการสัมผัสชีวิตราตรีอันเร่ารอ้น น าท่านไปชม
ส่ิงก่อสรา้งที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบของ ปลาซา เดอ เอสปาญา 
(Plaza de Espana) อาคารรูปครึ่งวงกลมเรียงต่อกันเป็นแนวยาว แต่ละโคง้ประตูมี
ตราประจ าจังหวัดไล่เรียงตามตัวอักษร ฝ่ังตรงข้ามเป็นอุทยานมาเรียลุยซ่า ร่มรื่น
งดงามตระการตาและแฝงความโรแมนติค 

(140 ก.ม.)  

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง พร้อมชมและเพลิดเพลินกับ
ดนตรีและระบ าฟลามิงโก อนัเร่าร้อนสไตลอ์นัดาลเูซีย 

Local 
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 น าคณะเขา้พกั BARCELO SEVILLA RENACIMIENTO HOTEL**** หรือเทียบเท่า
ในระดบัเดียวกนั 

www.barcelo.com 

วันที ่6 เซบีญา - มหาวิหารแห่งเซบียา - หอคอยฆีรัลด้า - ลิสบอน  พฤหัสบดี 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเขา้ชมวิหารแห่งเมืองเซบยีา (Seville) มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามรองจากมหา

วิหารเซนตปี์เตอรท์ี่กรุงโรม และเซนตป์อลที่ลอนดอน และใหญ่ที่สดุในสเปน สรา้งดว้ย
ศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแต่งไดอ้ย่างงามวิจิตร สรา้งขึน้แทนท่ีตัง้ของสเุหรา่เดิม โดย
ตอ้งการใหย้ิง่ใหญ่แบบไม่มีใครเทียบเทียมได ้ ในหอ้งเก็บทรพัยส์มบตัิล า้คา่ มีทัง้ภาพ 
เขียน, เครื่องใชใ้นพิธีของศาสนา ที่ท  ามาจากทองค าและเงิน ลว้นแต่ประเมินคา่มิได ้
อีกทัง้ยงัเป็นท่ีเก็บศพของโคลมับสัอีกดว้ย จากนัน้ขึน้ชมหอคอยฆีรลัดา ตกึทรงรูป
ส่ีเหล่ียม ผืนผา้สงู 93 เมตร (ไมแ่นะน าส าหรบัท่านท่ีสขุภาพไมเ่อือ้อ านวย) ตดิกนักบั
มหาวิหารเป็นลานสม้และน า้พ ุ เพื่อใชใ้นพิธีช าระรา่งกายของอิสลาม ดา้นหน้าเป็น
ลานกวา้งมี ปราสาทอลัคาซาร ์ สถาปัตยกรรมที่ยงัคงมคีราบเงาความบรรเจิด และ
ความคิดสรา้ง สรรคข์องชาวมวัร ์ในอดีตเคยเป็นพระราชวงัของกษัตรยิส์เปนมาก่อน 

 
 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย เดินทางขา้มพรมแดนสเปน สู่ประเทศโปรตเุกสท่ีเมืองฟารู (Faro) เป็นเมืองหลวงของ

เขตแอลการฟ์ (Algarve) มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 40,000 คน เมืองนีม้ี
ความส าคญัขึน้มาในปีค.ศ. 1577 ฟารูไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นเมืองที่พ านกัของผู้
ด  ารงต าแหน่งบิชอป เมืองฟารูครอบคลมุอาณาเขตอทุยาน และทะเลสาบ รโิอฟอรโ์ม
ซา (Rio Formosa) แหล่งอนรุกัษ์ทางธรรมชาติของนกหลากหลายสายพนัธุ ์ ที่อพยพ
มาในช่วงฤดใูบไมผ้ลิและใบไมร้ว่ง จนเขา้สู่กรุงลิสบอน เมืองหลวงของโปรตเุกสตัง้อยู่
ในทวีปยโุรปตอนใตบ้นคาบสมทุรไอบีเรีย 

(459 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าคณะเขา้พกั VIP GRAND LISBOA HOTEL & SPA***** หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.viphotels.com  

วันที ่7 ลิสบอน - มหาวิหารเจอโรนิโม - หอคอยเบเล็ม - แวะร้านขนมชื่อดัง 
- แหลมโรก้า - ซินทร้า 

ศุกร ์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. เที่ยวชมกรุงลิสบอน ชมอดีตพระราชวงัหลวงอายเุกา่แกต่ัง้แต่ศตวรรษที่ 14 ผสม 

ผสานระหว่างสถาปัตยกรรมโกธิคและมวัรอ์ยา่งสวยงาม ปัจจบุนัเป็นท่ีพ านกัอย่าง
เป็นทางการของประธานาธิบด ี ชมมหาวิหารเจอโรนิโม ที่สรา้งขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก ่
วาสโก ดากามา และการเดินทางสู่อินเดียเป็นผลส าเรจ็ในปี ค.ศ.1498 จดัเป็นผลงาน
อนัเยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมที่เรียกกนัวา่ มานเูอลไลน ์ (Manueline) ใชเ้วลา
ก่อสรา้งทัง้สิน้ 70 ปีจึงเสรจ็สมบรูณแ์ละไดร้บัการรบัรองจากองคก์ารยเูนสโกว้่าเป็น 
World Heritage Site ภายในประกอบไปดว้ย อาคารส าคญัต่างๆ แลว้ไปชมหอคอยเบ
เล็ม (Belem Tower) เดมิสรา้งไวก้ลางน า้เพื่อเป็นป้อมรกัษาการณด์แูลการเดินเรือเขา้
ออก และเป็นจดุเริ่มตน้ของการเดินเรือออกไปส ารวจและคน้พบโลกของ วาสโก ดา
กามา และนกัเดินเรือชาวโปรตเุกส เป็นอีกตวัอยา่งหน่ึงของสถาปัตยกรรมมานเูอลไลน์
ที่สวยงาม บนัทึกภาพกบัอนสุาวรียด์ิสคฟัเวอรี่ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1960 เพื่อฉลองการ
ครบ 500 ปีแห่งการสิน้พระชนมข์อง เจา้ชายเฮนรี่ เดอะเนวเิกเตอร ์ และยกย่องนกั
เดินเรือส ารวจรอบโลก เชิญทา่นลองชิมขนมทารต์คสัตารด์ (Nata de Pasteis) ในรา้น
ขนมเกา่แก่ที่ใหบ้รกิารมากวา่รอ้ยปี แวะชมิขนมโปรตเุกสตน้ต ารบัของขนมไทย อาท ิ
ทองหยอด, ฝอยทองที่มีตน้ต ารบัแทอ้ยู่ที่โปรตเุกสและเขา้ไปเผยแพรใ่นกรุงศรีอยธุยา 
โดยท่านทา้วทองกีบมา้ 

 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย ออกเดินทางเลาะเลียบชายฝ่ังมหาสมทุรแอตแลนติกผ่านเมืองเล็กๆ น่ารกัแถบชาน  

http://www.viphotels.com/
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เมืองลิสบอน สู่เมอืงซินทรา (Sintra) อกีหนึ่งเมืองตากอากาศยอดนิยมของนกัท่อง 
เที่ยว และยงัเป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัที่สวยงาม ที่ไดร้บัการรบัรองจากองคก์ารยเูนสโก้
ใหเ้ป็นมรดกโลกอีกดว้ย เป็นเมืองตากอากาศที่เตม็ไปดว้ยความสวยงาม ไมด้อก และ
แนวตน้ปาลม์ และคลาสสิคดว้ยรีสอรท์ ตากอากาศสีพาสเทล แลว้น าท่านไปชมแหลม
โรกา้ (Capo Da Roca) จดุตะวนัตกสดุของยโุรป ก่อนกลบัเขา้เมือง อิสระใหท้า่นได้
เดินเล่นบนถนนคนเดิน จตัรุสัใจกลางเมือง ยา่นชอ้ปป้ิงสินคา้ของเมืองตามอธัยาศยั 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าคณะเขา้พกั VIP GRAND LISBOA HOTEL & SPA***** หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.melia.com 

วันที ่8 บารเ์ซโลนา - ยอดเขามอนตจู์อิก - ถนนลาลัมบรา - ช้อปป้ิงถนนกราเซีย เสาร ์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.50 น. เดินทางสู่เมืองบารเ์ซโลนา ประเทศสเปน โดยเที่ยวบินภายในประเทศ   
 คณะเดินทางถึงเมืองบารเ์ซโลนา เมืองซึง่ไดร้บัการขนานนามใหเ้ป็นนครหลวงในเมดิ

เตอรเ์รเนยีน ที่สวยงามเจรญิรุง่เรืองดว้ยธุรกจิท่าเรือและการคา้ อีกทัง้ยงัผสมผสาน
ประวตัิศาสตรท์ี่เกา่แก่ และความทนัสมยัใหส้มกบัเป็นเมืองโอลิมปิก เป็นท่ีชื่นชอบ
ของบรรดานกัท่องเที่ยวที่ไดม้าเยอืน   

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย เที่ยวชมเมือง น าทา่นขึน้สู่ยอดเขามอนตจ์อูิก ชมความสวยงามของตวัเมืองอีกทัง้ยงั

เป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีจดังานกีฬาโอลิมปิกในปี 1992 อิสระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบ
รนดเ์นมบนถนนกราเซีย น าคณะเขา้สู่จตัรุสักาตาลนุญา จดุเริ่มของยา่นถนนคนเดิน 
Las Ramblas ถนนท่ีมชีีวติชีวามากที่สดุในบารเ์ซโลน่า มีทัง้สินคา้นานาชนิด, แผง
ดอกไม,้ ศิลปินเรแ่ละละครใบ ้ เชือ้เชิญใหน้กัท่องเที่ยวเดินชมอยา่งไม่รูเ้บื่อ ปลายสดุ
ของถนนเป็นอนสุาวรียโ์คลมับสั นกัเดินเรือผูค้น้พบโลกแถบใหมห่มู่เกาะ เวสตอ์ินดีส  

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าคณะเขา้พกั HOTEL CATALONIA PLAZA CATALUNYA**** หรือเทียบเทา่ใน

ระดบัเดียวกนั 
www.cataloniahotels.com  

วันที ่9 ซิตีอ้อฟเกาดี ้ - สวนสาธารณะ เกวล - โบสถซ์ากราด้า แฟมิเลีย - สนาม
ฟุตบอลกัมป์นู - เดินทางไปสนามบิน 

อาทติยื 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะไปชมงานสถาปัตยกรรมอนัยิ่งใหญ่ของเกาดี ้ ที่ชาวบารเ์ซภาคภมูใิจจนมีอีก

ชื่อเรียกหน่ึงวา่ City of Gaudi ท่านจะไดพ้บกบังานสถาปัตยกรรมอนัล า้ค่าคือ กาซ่า 
บตัโย ที่เกาดีอ้อกแบบใหก้บัเศรษฐีส่ิงทอในบารเ์ซโลนา อีกหนึ่งแห่งที่น่าชมคือ กาซา 
มิลา เกาดี ้ ออกแบบใหก้บันกัธุรกิจผูม้ั่งคั่งในปี 1906 แสดงถึงฐานะความมั่งคั่ง, 
ความคิดสรา้งสรรคซ์ึง่ถือเป็นแฟชั่นในยคุนัน้ แลว้น าท่านไปชมสวนสาธารณะเกวล 
(Park Guell) เป็นหนึ่งในงานสดุรกัสดุหวงที่เกาดีอ้ทุิศใหก้บัชาวเมือง ออก แบบตัง้แต่
ปีค.ศ.1900-1914 น าชมสถานที่สดุทา้ยของเกาดีค้อื โบสถซ์ากราดา้ แฟมเิลีย งาน
ก่อสรา้งที่คืบหนา้ไปแลว้กว่า 70% คาดการณแ์ลว้เสรจ็ในปี ค.ศ. 2030-2032 ดว้ย
งบประมาณที่ใชใ้นการก่อสรา้งเพิ่มเติมจากนีไ้ปอีก 25 ลา้นเหรยีญยโูร เมื่อสรา้งเสรจ็
จะเป็นโบสถท์ี่หอคอยสงูที่สดุในยโุรป 172.5 เมตร (ปัจจบุนัหอคอยที่สงูที่สดุอยู่ที่เมือง 
Ulm ในประเทศเยอรมนี) ความพิเศษในงานของเกาดีค้ือ การรวบรวมรูปทรงและ
พืน้ผิวต่างๆ ในธรรมชาติมาใชแ้ละสะทอ้นใหเ้ห็นถึงอิทธิพลของยอดเขาและความสงู
ของมองตเ์ซรร์าต 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 

http://www.melia.com/
http://www.cataloniahotels.com/
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บ่าย น าเขา้ชมสนามฟตุบอล เอล กมัป์ โนว ของทีมบารเ์ซโลน่า หรือคมัป์ น ู(Camp Nou) 
ความจ ุ 98,787 คน เป็นสนามฟตุบอลที่ใหญ่ที่สดุในยโุรป ตัง้อยู่ในเมืองบารเ์ซโลน่า 
ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแควา้นกาตาลนูย่า เปิดใชง้านครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 1957 เคยใช้
จดัการแข่งขนัฟตุบอลโลกเมื่อปี ค.ศ. 1982 น าชมความยิ่งใหญ่ของทีมบารเ์ซโลน่า ใน
ส่วนท่ีจดัแสดงเป็นมวิเซียม มีหอ้งถว้ยรางวลั, หอ้งจดัแสดงประวตัิและเรื่องราวของทีม
, หอ้งผลงานของเมสซี ที่รวบรวมแมทชแ์ละการท าประตอูนัน่าประทบัใจ บางเรื่องราว
บอกผ่านดว้ยระบบมลัติมเีดยี รวมถงึการชมแมทชก์ารแข่งขนัแบบพาโนรามา หอ้ง
แถลงข่าว และหอ้งเก็บตวัของนกัฟตุบอลชื่อดงัระดบัโลก (ในกรณวีนัเขา้ชมตรงกบัการ
แข่งขนั ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าเขา้ชม)  

 

17.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Thai 
 ออกเดินทางสู่สนามบินกรุง Barcelona เพื่อเตรยีมตวัเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  
22.05 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต ์แอรไ์ลน ์โดยเที่ยวบินที่ EK188 
วันที ่10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ จันทร ์
07.45 น. ถึงนครดไูบ (สหรฐัอาหรบัเอมเิรสต)์ รอเปลี่ยนเที่ยวบิน  
09.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต ์แอรไ์ลน ์โดยเที่ยวบินที่ EK372 
18.40 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ 

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากการจดัโปรแกรม 
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบรูณค์รบถว้น จะสง่ใหท้า่น 7 วนั กอ่นการเดินทางเท่านัน้) 
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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 กุมภาพันธ ์2563 
105,000.- 95,000.- 89,500.- 22,000.- 18,000.- -25,000.- 

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

11-20 เมษายน 2563  110,000.- 99,000.- 94,000.- 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 มิถุนายน 2563 
4-13 กรกฎาคม 2563 
8-17 สิงหาคม 2563 
19-28 กันยายน 2563 

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

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

ค่าทวัรร์วม :  
 ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที ่2 ธนัวาคม 2562 

✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ  
✓ ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  
✓ ค่าเขา้ชม Toledo Cathedral / คา่เขา้ชม Alhambra Palace / ค่าเขา้ชม Cordoba Mezquita Mosque / ค่าเขา้ชม 

Seville Cathedral / ค่าเขา้ชม Madrid Palacio Real / ค่าเขา้ชม Sagrada Famillia / คา่เขา้ชม Camp Nou 
✓ ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4-5 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีที่

ท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสรมิแทน, โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปส่วนใหญ่
จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ และอาจมกีารเปล่ียนยา้ยเมืองพกั หากวนัดงักล่าวมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade 
Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั  

✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้า่นไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถโคช้ ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไวท้ี่ 2 ยโูร / ท่าน / วนั 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซา่สเปน (เชงเกน้) 
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสีย

ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุตัิเหต ุส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถงึ
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรมั  

✓ ส าหรบัสายการบินภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครื่องไดไ้ม่เกิน 23 กิโลกรมั/ใบ โหลดไดท้่านละ 1 
ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เครื่องน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสาย
การบินท่ีทา่นไม่อาจปฏิเสธได ้

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าคา่ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ คา่โทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกัและค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกั ค่าอาหารและ

เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบรษิัทฯ จดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หาก
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ท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพิ่ม 
การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือท่ีท่านรูจ้กั

และเชื่อถือได ้ซึง่จะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนท่ีงา่ย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณา
จองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหนึ่งท่ำน ภำยใน 3 วนันับจำกวันทีจ่อง ซึง่เงินมดัจ า
ดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่น
ไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์หรือแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหว่างทวัร ์ อาทเิช่น ผูท้ี่ดืม่สรุาบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบ

คาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหว่างทวัร ์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ี่
ก่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคับใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ ซึ่งบางครัง้อาจจะมี
ผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
 1. 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบรกิารท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน กอ่นวนัท่ีน าเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
(ไม่รวมพีเรียดช่วงเมษายน,ตุลาคม,และปีใหม่ แจ้งเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 60 วัน)  
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว  
      ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ 

 2. ค่าใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวที่ไดจ้า่ยจรงิ เพื่อการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวต่อไปนี ้ใหน้ ามาหกัจากเงิน  
    ค่าบรกิารท่ีตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสงูกว่าเงินคา่บรกิารท่ีไดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก 
    นกัท่องเที่ยวไม่ได ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี ้
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเครื่องบิน 

    2.3 ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นอื่นๆ 
หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ี่น ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 

โดยประกาศใชน้บัตัง้แต่วนัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นตน้ไป 
 ▪ หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหน่ึง แต่ทา่นสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่

ไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบรษิัทฯ จะคดิค่าใชจ้่ายเพิม่คือคา่วีซ่า และค่าเปล่ียนชื่อตั๋วเทา่นัน้ และตอ้งไม่อยู่ใน
เงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

▪ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหน่ึงในคณะของทา่นไม่ไดร้บัการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ ไม่
ว่าดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานฑตู  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลิกพรอ้มกนัทัง้หมด 
ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวนัเวลาที่ยกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่ท่านไมแ่น่ใจวา่จะไดร้บัการพิจารณา
อนมุตัิวซี่าจากทางสถานฑตู ทางบรษิัทขอแนะน าใหท้่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผ้ลเรว็กวา่การยื่นขอวซี่าแบบ
กรุ๊ป (ทัง้นีน้กัท่องเที่ยวตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที่เกิดขึน้จากการยื่นวีซา่ ในกรณีที่คณะไม่สามารถออกเดินทาง
ได ้ ทัง้นีบ้รษิัทฯ จ าเป็นตอ้งองิหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเก่ียวกบัอตัราการจ่ายเงินคืนคา่บรกิารใหแ้ก่นกัท่องเที่ยวตาม
ประกาศของคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศกเ์ป็นส าคญั) 

▪ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ
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ล่วงหนา้ก่อน 30 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไม่สามารถรบัผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุ
จ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ โดยสิทธิ
ประโยชนข์องท่านจะไดร้บัจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ TRAVEL GROUP TOUR ของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี 
ประกนัภยั ที่ระบคุวามรบัผิดชอบไวใ้นกรมธรรมเ์ท่านัน้ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละจะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไว้
ใหไ้ดม้ากที่สดุ และทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเนื่องจากการ
กระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัรท์ี่ท่านช าระมาแลว้ 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจรงิ 60 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย  
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระคา่ใชจ้า่ยส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึง่ทางบรษิัท
ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิัทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผู้
เดินทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากท่านไม่แนใ่จในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบ
กบัเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของสายการบินเอมเิรสต ์ แอรไ์ลนใ์นกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล ์ 50% ของสายการบินเอมิ

เรสตไ์ดเ้ท่านัน้  ซึง่การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเทา่นัน้ 
ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนียม ณ วันที ่ 22 พฤษภาคม 2561 การเปล่ียนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทวัรส่์วนเพ่ิมท่ีทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 
โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 
 ▪ ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่หอ้ง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส าหรบัผูพ้กั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่หอ้ง / ส าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมคีวาม
แตกตา่งกนั ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต  ่า  เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และไม่มีอ่าง
อาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากทา่น
ตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
ค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติมได ้

สถานท่ีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 ▪ การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนัน้ ๆ ปิด

ท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดงักลา่วได ้ ทางบรษิทัฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ แต่หากมกีารล่าชา้ หรือเหตหุน่ึงเหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็น
ผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ ทางบรษิัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระ 
Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานที่เขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อน
ช าระเงิน 
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สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 ▪ ค่าทวัรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิม่เติม ท่าน

จะถกูเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลง
ได ้ ท่านสามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธ
ได ้

▪ ส าหรบัสายการบินภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครื่องไดไ้ม่เกิน 23 กิโลกรมั/ใบ  โหลดไดท้่านละ 1 ใบ
เท่านัน้  และน าสมัภาระถือขึน้เครื่องน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสิทธิของสายการบิน
ที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีความ
กวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ ที่ตอ้งมีบนิดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่า
มาตรฐานได ้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระความรบัผิดชอบ
ค่าใชจ้า่ยในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
▪ บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซึ่งจะรบัผิดชอบ
ต่อการสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีขอ้ก าหนดที่ชดัเจน

ในเรื่องการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนส่วนรวม 
การเดินทางเป็นครอบครวั (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูส้งูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกนั ท่านและ
ครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวาม
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศสเปน ใช้เวลาย่ืนประมาณ 16 วันท าการ 
(การขอวีซ่าประเทศสเปนผูเ้ดินทางทกุท่านตอ้งมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศนูยย์ื่นวีซ่าประเทศสเปน) 

BLS International (Thailand) Ltd. / Interchange 21  ชัน้ 22  หอ้ง 2211  เลขที่ 399  สขุมุวิท 21 (อโศก)  
แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพฯ  10110   โทร. 02-258-3524 

 พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอรต์เล่มเกา่ไม่วา่จะเคยมีวซี่าในกลุ่มประเทศ
เชงเกน้หรือประเทศอื่น ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุตัวิีซา่ 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด า, หา้มสแกน และหา้มใชรู้ปถ่ายเกา่ที่เคยใชข้อวซี่ามาแลว้) มี
อายไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 

 ส าเนาทะเบียนบา้น /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, หยา่ /ส าเนาสตูิ
บตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบรบิรูณ ์ 

 หนงัสือรบัรองการท างานจากบรษิัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัที่ทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัรา
เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เริ่มท างานกบับรษิัทนีแ้ละชว่งเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์ และหนงัสือรบัรองบรษิัทท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 6 เดือน พรอ้ม
วตัถปุระสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษิัท ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 หนงัสือรบัรองจากธนาคาร และส าเนาสมดุบญัชเีงินฝากออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนัท่ียื่นค ารอ้งขอวี
ซ่า ควรเลือกเล่มที่มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่เดือดรอ้นเมื่อกลบัสู่ภมูิล  าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชใีดบญัชีหนึ่งในการยื่น
ขอวีซา่ ตอ้งออกหนงัสือรบัรองคา่ใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย ***สถานทตูไม่รบับญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บรษิัทของทา่น เป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทาง
บรษิัทจะตอ้งออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบชุื่อผู้
เดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีที่เป็นนกัเรยีน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ   
 กรณีที่เด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตอ้ง

ไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนญุาตใหบ้ตุรเดินทางไปกบัอกีท่านหนึ่งได ้ ณ ที่วา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าทา่นจะถกูปฏิเสธวีซา่ 
สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบริษัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และโปรด
แต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้รษิัทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบรษิัทฯ ใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเชน่กนั 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวีซา่ของท่าน เน่ืองจาก
การขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถติิในนามของบรษิัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไม่ผ่านการพิจารณาวซี่าไมว่่าจะเป็นเหตผุลใดกต็าม 
ท่านไม่มีสิทธ์ิเรียกรอ้งคืนค่าวีซา่ได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 
และเง่ือนไขที่บรษิัทฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

 


