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วันแรก ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - นครดูไบ (สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์) ศุกร์ 
17.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภมู ิ ชัน้ 4 ประต ู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมเิรสต์ แอร์

ไลน์   เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  

 
JAN-MAR 

EK373 // EK101 
2035-0050+1 // 0345-0745 

 
APR-AUG 

EK373 // EK101 
2125-0050+1 // 0335-0815 

21.25 น. ออกเดินทางสูส่นามบินนครดไูบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) โดยเที่ยวบินที่ EK373 
หมายเหต ุ ทางบริษัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโคช้, 

จองทีพ่กั, ร้านอาหาร สถานทีเ่ข้าชมต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร์ กรณีทีเ่กิด
เหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเทีย่วบิน, การล่าชา้ของสายการบิน, การพลาดเทีย่วบิน (ข้ึน
เคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ท าให้
การเดินทางล่าชา้ หรือเหตสุดุวิสยัอืน่ ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรม
ได ้ หวัหนา้ทวัร์ มีสิทธ์ิในการเปลีย่นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
ช าระแลว้ เพราะทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใช้จ่าย
อืน่ ๆ เกิดข้ึนนอกจากในรายการทวัร์ หวัหนา้ทวัร์จะแจ้งใหท่้านทราบ เพราะเป็นส่ิงทีท่าง
บริษัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

วันที่สอง สนามบนิมาเพลซ่า มิลาน (อติาลี) - ดูเมืองเจนัว - มองเตกาโล (รัฐโมนาโก) เสาร์ 
00.50 น. ถึงสนามบินนครดไูบ รอเปลีย่นเที่ยวบิน  
03.35 น. ออกเดินทางตอ่สูน่ครมิลาน โดยเที่ยวบนิท่ี  EK101  
08.15 น. ถึงสนามบินมาเพลซา่ มิลาน ผา่นการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว รถโค้ชน าคณะ

เข้าสูเ่มืองเจนวั (Genoa) ซึง่เป็นหนึง่ในเมืองทีใ่หญ่ที่สดุของประเทศอิตาล ี เมืองบ้านเกิด
ของคริสโตเฟอร์ โคลมับสั นกัเดินเรือผู้บกุเบิกและเป็นชาวยโุรปคนแรกที่ค้นพบทวีป
อเมริกา ถึงแม้เมืองเจนวัจะถกูบดบงัรัศมีจากเมืองอื่นท่ีมีช่ือเสยีงมากกวา่อยา่งกรุงโรม 
หรือเวนิส แตอ่ยา่ง ไรก็ตามเจนวั ก็เปรียบดงัไขม่กุของประเทศอิตาล ี เมืองสดุคลาสสคิ
แหง่นีป้ระดบัประดาไปด้วยตกึรามบ้านช่อง ตกแตง่ด้วยสสีไตล์พาสเทล โบสถ์เก่า แกด่มูี
มนต์ขลงั ถนนบางสายบง่บอกถงึอารยธรรมเกา่ยคุโรมนั เมืองแหง่นีเ้ป็นดัง่ศนูย์กลางทาง
ประวตัิศาสตร์ สะท้อนให้เห็นวฒันธรรมจากยคุอดีตมาสูปั่จจบุนั เร่ิมต้นการเดินเที่ยวชม
เมืองจาก Galata Museo del Mare พิพิธภณัฑ์ทางทะเลแหง่แรกของเมดิเตอเรเนียน, 
Porto Antico ทา่เรือเกา่เป็นท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑ์สตัว์น า้ (Aquarium) ที่ใหญ่ที่สดุในยโุรป, 
เคร่ืองเลน่ Lift Bigo ที่ท้าทายความหวาดเสยีว. Palazzo San Giorgio งดงามด้วย
ภาพเขียนสแีบบเฟรสโก้บนผนงัอาคาร เลา่เร่ืองราวเก่ียวกบันกับญุเซนต์จอร์จปราบมงักร, 
Loggia di Banchi ตลาดแลกเปลีย่นสนิค้าแหง่แรกของอิตาล,ี Cathedral สร้างใน
คริสต์ศตวรรษที่ 12 และ 15 แดน่กับญุจอห์นเดอะแบบติสต์ ด้านหน้าเป็นสถาปัตยกรรม
แบบกอธิค ผสม ผสานกบัสถาปัตยกรรมแบบโรมนัเนสก์อยา่งลงตวั, Porta Soprana 
ประตสููเ่มืองฝ่ังตะวนัออกที่จะพาทา่นไปสูบ้่านของโคลมับสั, Palazzo Ducale ทีป่ระทบั
ของดอทจ์ ผู้ปกครองสาธารณรัฐเจนวั, Palazzi dei Rolli ได้รับการดแูลให้เป็นมรดกโลก
ในปี ค.ศ. 2006 และ Strada Nuova หรือถนนสายใหม ่ มีกลุม่อาคารพิพิธภณัฑ์หลาย
แหง่ ดดัแปลงมาจากพระราช วงัเก่า ได้รับการดแูลจากองค์การยเูนสโก้ให้เป็นมรดกโลก 

(202 ก.ม.) 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย น าคณะออกเดินทางสูร่าชรัฐโมนาโก หรือ ริเวียร่าแหง่เมดเิตอร์เรเนียน หลงัจากการ

เปลีย่นแปลงกฎหมายท าให้เมืองมองเตกาโล (Monte-Carlo) กลายเป็นเมืองหลวงแหง่
การพนนัของยโุรปซึง่เศรษฐีนิยมมาเทีย่วกนั อิสระให้ทา่นช้อปปิง้สนิค้าแบรนด์ช่ือดงัตาม
อธัยาศยั 

(183 ก.ม.)  

19.00 น รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก FAIRMONT HOTEL, MONTE CARLO  หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
www.fairmont.com 

   
วันที่สาม โมนาโค - หมู่บ้าน Saint Paul de Vence - นีซ - ริเวียร่าแห่งฝร่ังเศส อาทติย์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าชมโมนาโควิลล์ เมืองทีต่ัง้อยูท่า่มกลางท้องทะเลสวย, หมูต่กึระฟา้และทิวเขาอนังดงาม 

เข้าสูม่หาวิหารท่ีเคยใช้จดังานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของ เจ้าหญิงเกรซเคลลแีหง่โมนา
โค สตรีผู้สงูศกัดิ์ท่ีชีวิตเปรียบเสมือนเทพนิยายจากหญิงสาวธรรมดาท่ีโชคชะตาพลกิผนั

 

http://www.fairmont.com/
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ให้เป็นเจ้าหญิงในพระราชวงั วนันีเ้ธอเป็นต านานที่ไมใ่ชเ่พียงเจ้าหญิงผู้ เลอโฉม แตเ่ธอ
น าพาช่ือเสยีงให้ โมนาโคเป็นท่ีรู้จกัด้านสาธารณะประโยชน์องค์กรการกศุลตา่ง ๆ 
มากมาย แล้วไปถ่ายรูปกบั ปาเล เดอ แปรงซ์ (Palais De Princes) ปราสาทท่ีประทบัของ
เจ้าชายแหง่รัฐ สร้างขึน้บนสว่นที่เป็นเดอะร็อก ทา่มกลางทิวทศัน์อนังดงาม แล้วไปชมวิว
ทิวทศัน์ที่ขนาบด้วยทา่เรือสองแหง่คือ Port De Fontvieille และ Port Hercule ทา่จอดเรือ
ยอร์ชอนัหรูหราแสดงถึงความมัง่คัง่และร ่ารวยของดินแดนแหง่นี ้  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
13.00 น. น าคณะเดินทางสู ่ แซงต์ปอล เดอ วองซ์ เมืองโบราณในโปรวองซ์ (Provence) เคยถกู

โรมนัยดึครอง ในยคุกลางเมืองถกูรุกรานจากสเปน กษัตริย์ฟรองซวัส์ที่ 1 แหง่ฝร่ังเศส 
โปรดให้สร้างก าแพงหินล้อมรอบเมือง ความขลงัและสวยงามดงึดดูศิลปินมารังสรรค์งาน
ที่น่ี ทัง้นกัเขียน นกักวี นกัแสดง กองถา่ยภาพยนตร์ ล้วนแตห่ลงเสนห์่แซงต์ปอล เดอ 
วองซ์ หรือจะเรียกอีกนยัหนึง่วา่ “ถ่ินศิลปิน” ก็ไมผิ่ด จากนัน้เข้าสูเ่มืองตากอากาศช่ือดงั
ของฝร่ังเศส “นีซ” (Nice) มีความใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของฝร่ังเศสในแคว้นท่ีช่ือวา่ โพรวองซ์-
แอลป์-โกต-ดาซูร์ (Provence-Alpes-Côte d'Azur) ริมฝ่ังทะเลเมดเิตอร์เรเนียน มี
ชายหาดหินท่ีสวยงาม เต็มไปด้วยนกัทอ่งเที่ยวทีจ่ะมาเดินกนัอยูท่ี่ถนนเรียบชายหาด ลา-
พรอมมินาด-เด-ซองเกส (La Promenade des Anglais) เขตยา่นเมืองเก่า จดัได้วา่เป็น
เมืองที่นา่เดินชมบรรยากาศแบบชาวโพรวองซ์เป็นอยา่งยิ่ง 

(41.5 ก.ม.) 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าโรงแรมที่พกั AC HOTEL NICE MARRIOTT หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียว กนั 
www.marriott.com 

วันที่สี่ เที่ยวกราซ - โรงงานน า้หอมฟราโกนาร์ด - เมืองคานส์ - กอร์ด - เลโบเดอโพร 
วองซ์ - อาวีญง 

จันทร์ 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. เดินทางสูเ่มืองกราซ (Grasse) เพื่อให้ทา่นได้เข้าชมโรงงานผลติน า้หอม ที่ก่อตัง้ขึน้มา

ตัง้แตส่มยัศตวรรษที่ 16 ชมกระบวนการผลติน า้หอมด้วยการสกดัและการกลัน่ ตลอดจน
ห้องจดันิทรรศการแสดงประวตัิความเป็นมาของการผลติน า้หอมและคอลเลก็ชัน่ขวด
น า้หอมตา่ง ๆ อยา่งมากมาย เมอืง กราซ (Grasse) หรือที่รู้จกักนัในนาม “เมืองหลวงแหง่
โลกน า้หอม” การผลติน า้หอมทัง้หลายสว่นใหญ่เร่ิมต้นท่ีนี่ โรงงานผลติน า้หอมที่มีประวตัิ 
ศาสตร์ยาวนาน เปิดให้ทา่นได้ชมเร่ืองราวและขัน้ตอนการผลติ และโชว์รูมขายผลติภัณฑ์
ให้ทา่นได้เลอืกซือ้เป็นของฝาก แล้วพาทา่นเทีย่วชมเมืองคานส์ เมืองแหง่เทศกาลหนงั
นานาชาติ ทีจ่ดัขึน้ประมาณเดอืนพฤษภาคมของทกุปี หากใครท่ีคลัง่ไคล้ดาราแล้วละก็
พลาดไมไ่ด้ที่กบัการวดัรอยมือดาราคนโปรดที่หน้า ปาเล ่ เด เฟสติวาล (Palais des 
Festivals) ที่เหลา่ดาราช่ือดงัทัง้หลายได้ประทบัรอยมือไว้ให้เป็นที่ระลกึ เมืองคานส์ ยงั
เต็มไปด้วยกลิน่อายแหง่ความหรูหราริมชายหาดริเวียร่า และถนนท่ีทอดยาวริมชายหาดที่
เรียกอีกช่ือหนึง่วา่ ลาโพรมานาด เดอ ลา ครัวเซท (La Promenade de la Croisette) 
นอกจากนีย้งัมีทา่จอดเรือยอร์ชล างาม ๆของบรรดามหาเศรษฐีทัง้หลายด้วย 

(45 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย น าคณะเข้าสูบ่รรยากาศแหง่โปรวองซ์ ชม 2 หมูบ้่านท่ีสวยที่สดุในโปรวองซ์ที่ศิลปินช่ือดงั

แวนโก๊ะห์ (Van Gogh) ยงัหลงใหลและใช้ชีวติผลติงานศิลปะที่มีช่ือเสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลก 
หมูบ้่านกอร์ด (Gordes) เมืองเก่าแก่ที่มากด้วยเสนห์่นา่หลงใหลเป็นอีกเมืองที่ตัง้อยูบ่น
ยอดเขาในแถบเทือกเขา Luberon บนัทกึภาพจากจดุชมววิที่มองเห็นหมูบ้่านในมมุที่สวย
ที่สดุ หมูบ้่านเลโบ-เดอ โพรวองซ์ Les Baux de Provence เมอืงโบราณที่ตัง้อยูบ่นภเูขา
สงู ซึง่ปัจจบุนัยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ของบ้านเรือน ชมุชน ตลอดจนศิลปะและวฒันธรรม
โบราณเอาไว้ได้เป็นอยา่งดี เป็นหมูบ้่านท่ีได้รับคดัเลอืกให้เป็น “หนึง่ในหมูบ้่านท่ีสวยที่สดุ
ในฝร่ังเศส” แล้วเข้าสูเ่มืองอาวีญง (Avignon) เมืองประวตัิศาสตร์ริมแมน่ า้โรห์น (Rhône) 

(224 ก.ม.) 

 
(53 ก.ม.) / (38.8 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าโรงแรมที่พกั HOTEL NOVOTEL AVIGNON หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
www.novotel.com  

วันที่ห้า อาวีญง - ท่อส่งน า้โรมันปงต์ดกูาร์ - มงต์เปลลิเย่ร์- บาร์เซโลน่า  อังคาร 

http://www.splendid-nice.com/
http://www.novotel.com/
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. น าทา่นไปชมปงต์ ด ูการ์ (Pont du Gard) หนึง่ในสิง่มหศัจรรย์ทีช่าวโรมนัสร้างเมื่อ 2000 

ปีมาแล้ว คือทางสง่น า้ซึง่มีความยาว 275 เมตร สามารถสง่น า้ได้ 34.8 ล้านลติรตอ่วนั ปง
ดกูาร์ เป็นสะพานสง่น า้จดุหนึง่ในการสง่น า้ระหวา่ง เมือง Uzès และเมือง Nîmes ซึง่มี
ระยะทางถึง 50 กิโลเมตร ได้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO เมื่อปีค.ศ. 1985 
เดินทางสูเ่มือมงต์เปลลเิยร์่ อีกหนึง่เมืองทอ่งเที่ยวทีม่ีช่ือเสยีงและยงัเป็นเมืองที่ใหญ่เป็น
อนัดบั 8 ของประเทศฝร่ังเศส อีกทัง้ยงัเป็นเมืองทีม่ีการเติบโตเร็วที่สดุในรอบ 25 ปีที่ผา่น
มาของประเทศฝร่ังเศส นอกจากนีแ้ล้ว เมืองมงต์เปลลเิยร์่ ยงัเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัเอ
โร (Herault) ในแคว้นลอ็งก์ด็อก-รูซียง (Languedoc-Roussillon) ประเทศฝร่ังเศส ตัง้อยู่
ทางตอนใต้ของประเทศ อีกทัง้ยงัเป็นท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยัมงต์เปลลเิยร์่ (Montpellier 
University) อีกหนึง่มหาวิทยาลยัเกา่แก่ที่สดุในโลกอีกด้วย 

 

 
(99.2 ก.ม.)  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Thai 
บา่ย เดินทางสูเ่มืองบาร์เซโลนาในประเทศสเปน ซึง่ได้รับการขนานนามให้เป็นนครหลวงในเมดิ

เตอร์เรเนยีน ที่สวยงามเจริญรุ่งเรืองด้วยธุรกิจทา่เรือ และการค้าอกีทัง้ยงัผสมผสาน
ประวตัิศาสตร์ที่เกา่แกแ่ละความทนัสมยัให้สมกบัเป็นเมืองโอลมิปิก เป็นท่ีช่ืนชอบของ
บรรดานกัทอ่งเที่ยวที่ได้มาเยือน 

(347 ก.ม.) 
 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าคณะเข้าพกั HOTEL SILKEN DIAGONAL BARCELONA หรือเทียบเท่าใน

ระดับเดียวกัน 
www.hoteles-silken.com  

วันที่หก บาร์เซโลน่า - เที่ยวชมเมือง - กรานาด้าแฟมิเลีย สนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว - 
ถนนลารัมบร้า - ชมระบ าฟลามิงโก  

พุธ 

07.00 น รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เที่ยวชมเมืองของเกาดี ้ ที่ชาวบาร์เซภาคภมูใิจจนมีอีกช่ือเรียกหนึง่วา่ City of Gaudi บน

ถนนกราเซีย ทา่นจะได้พบกบังานสถาปัตยกรรมอนัล า้คา่คือกาซา่ บตัโย ที่เกาดีอ้อกแบบ
ให้กบัเศรษฐีสิง่ทอในบาร์เซโลนา่ อีกหนึง่แหง่ที่นา่ชมคือกาซา มลิา เกาดี ้ ออกแบบให้กบั
นกัธุรกิจผู้มัง่คัง่ในปี ค.ศ.1906 แสดงถงึฐานะความมัง่คัง่, ความคิดสร้างสรรค์ซึง่ถือเป็น
แฟชัน่ในยคุนัน้ แล้วไปชมสวนสาธารณะเกวล (Park Guell) เป็นหนึง่ในงานสดุรักสดุหวง
ที่เกาดีอ้ทุิศให้กบัชาวเมือง ออกแบบตัง้แตปี่ ค.ศ.1900-1914 สถานท่ีสดุท้ายของเกาดีค้ือ
โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลยี ที่ยงัคงสร้างไมเ่สร็จจนถงึปัจจบุนั ความพิเศษในงานของเกาดี ้
คือการรวบรวมรูปทรงและพืน้ผิวตา่งๆในธรรมชาติมาใช้ และสะท้อนให้เห็นถงึอิทธิพลของ
ยอดเขาและความสงูของมองต์เซร์ราต    

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย น าเข้าชมสนามฟตุบอล เอล กมัป์ โนว ของทีมบาร์เซโลนา่ หรือคมัป์ น ู (Camp Nou) 

ความจ ุ 98,787 คน เป็นสนามฟตุบอลที่ใหญ่ที่สดุในยโุรป ตัง้อยูใ่นเมอืงบาร์เซโลนา่ 
นิตยสารฟอร์บส์ ได้จดัให้เป็นอนัดบั 2 ในฐานะท่ีเป็นสโมสรฟตุบอลที่มีฐานะร ่ารวยมาก
สดุในโลก ประจ าปี 2558 รองจากทีมเรียล แมดริด น าชมความยิง่ใหญ่ของทมีในสว่นท่ีจดั
แสดงเป็นมวิเซียม มีห้องถ้วยรางวลั, ห้องจดัแสดงประวตัิและเร่ืองราวของทีม, ห้อง
ผลงานของเมสซี ที่รวบรวมแมทช์และการท าประตอูนันา่ประทบัใจ บางเร่ืองราวบอกผา่น
ด้วยระบบมลัติมีเดีย รวมถงึการชมแมทช์การแขง่ขนัแบบพาโนรามา ห้องแถลงขา่ว และ
ห้องเก็บตวัของนกัฟตุบอลช่ือดงัระดบัโลก (ในกรณีวนัเข้าชมตรงกบัการแข่งขนั ขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงินค่าเข้าชม) เข้าสูจ่ตัรัุสกาตาลนุญา จดุเร่ิมของยา่นถนนคนเดิน Las 
Ramblas ถนนท่ีมีชีวติชีวามากที่สดุในบาร์เซโลนา่ มีทัง้สนิค้านานาชนดิ, แผงดอกไม้, 
ศิลปินเร่และละครใบ้ เชือ้เชิญให้นกัทอ่งเที่ยวเดินชมอยา่งไมรู้่เบือ่ ปลายสดุของถนนเป็น
อนสุาวรีย์โคลมับสั นกัเดินเรือผู้ ค้นพบโลกแถบใหมห่มูเ่กาะเวสต์อนิดีส 

 
 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 หลงัอาหาร น าคณะชมโชว์ระบ าฟลามิงโก้ การแสดงที่เร่าร้อนประกอบเสียงเพลงดนตรี

พืน้บ้าน สวยงามสนกุสนานเร้าใจ 

 
 น าคณะเข้าพกั HOTEL SILKEN DIAGONAL BARCELONA หรือเทียบเท่าใน

ระดับเดียวกัน 
www.hoteles-silken.com  

วันที่เจด็ บาร์เซโลน่า - ซาราโกซ่า - รถไฟด่วน AVE สู่แมดริด พฤหัสบด ี

http://www.hoteles-silken.com/
http://www.hoteles-silken.com/
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าโค้ชทา่นออกเดินทางสู ่ เมืองซาราโกซา่ (ZARAGOZA) ซึง่เป็นเมืองหลกัของแคว้นและ

ของราชอาณาจกัรอารากอน ตัง้อยูท่างภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศสเปน 
ระหวา่งทางทา่นจะได้สมัผสักบัธรรมชาติอนัหลากหลาย และงดงามแปลกตา 

(308 ก.ม.) 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร Local 
บา่ย เที่ยวเมืองซาราโกซา่ เมืองเลก็ๆ เก่าแก่ที่ส าคญัแหง่หนึง่ของสเปน ไฮไลท์ของเมืองนีน้า่อยู่

ที่โบสต์ซานตามาเรีย เดอฟิลลาร์ ซึง่เป็นโบสต์ประจ าเมืองที่สวยงาม และเป็นท่ีเคารพศกั
การะของชาวคริสต์ เพราะเช่ือกนัวา่พระแมม่ารีเคยมาปรากฎกายให้เห็นบนเสาภายใน
โบสต์แหง่นี ้ จตัรัุสเอสปันญ่า ศนูย์กลางของเมืองมีอนสุาวรีย์ และอาคารสถาปัตยกรรม
แบบนีโอคลาสสกิ ผา่นชมพระราชวงั Aljafería ถกูสร้างขึน้ในช่วงศตวรรษที่ 11 เป็น
พระราชวงัฤดรู้อนส าหรับผู้ปกครองมสุลมิในสมยัอดีต และยา่นเมืองเก่า ทีม่ีซาก
ปรักหกัพงั ก าแพงโรมนั ปราสาทมวัร์ (Moorish castle) ที่ยงัคงหลงเหลอือยูจ่นถงึปัจจบุนั 

 

 รถไฟดว่น  AVE (HIGH SPEED TRIAN) น าคณะเดินทางสูก่รุงแมดริด เมืองหลวงที่
เก่าแก่และสวยที่สดุแหง่หนึง่ของโลก (ใช้เวลาเดินทาง 1.15 ชัว่โมง) AVE TRAIN เปิด
ให้บริการเฉพาะการเดินทางในประเทศสเปนเทา่นัน้   

(315 ก.ม.) 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าโรงแรมที่พกั SILKEN PUERTA AMERICA MADRID HOTEL หรือ

เทียบเท่าในระดับเดียวกนั 
www.hoteles-silken.com 

วันที่แปด เมืองโตเลโด้ - แมดริด ศุกร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองโตเลโด้ อดตีเมืองหลวงเกา่ตัง้แตค่ริสต์ศตวรรษที่ 13 ศนูย์กลาง

ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมของสเปน ช่ือเมืองหมายถงึการผสมผสานของสาม 
วฒันธรรม คริสเตยีน, อิสลามและฮีบรู ตวัเมืองตัง้อยูบ่นหน้าผาสงูเบือ้งลา่งล้อมรอบไป
ด้วยแมน่ า้ตาโฆเหมาะแก่การปอ้งกนัการรุกรานจากข้าศกึ  เร่ิมต้นการเทีย่วชมเมืองจาก
หน้าสถานีรถไฟแบบนีโอมเูดฆาร์ ที่รูปทรงทางสถาปัตยกรรมที่แปลกตา ข้ามสะพานแบบ
โรมนัดัง้เดมิ (ปเูอนเต เด อลักานตารา) บนเนินเขาทา่นจะเห็นกสัตีโย เด ซาน เซร์บานโด 
ปอ้มปราการขนาดใหญ่ที่ชาวโรมนัสร้างขึน้เพื่อปกปักษ์รักษาเมอืง แล้วเข้าสูเ่ขตเมืองเกา่ 
โดยผา่นประตเูมืองปเูอร์ตา เด บิซากรา หนึง่ในประตเูมืองทีม่ีความส าคญัที่สดุ ทกุแหง่
ของเมืองทา่นจะได้ช่ืนชมกบัความแตกตา่งของสถาปัตยกรรมแบบอารบิค, มูเดฆาร์, 
โกธิคและเรอเนสซองส์ เมื่อทา่นมาเยือนโตเลโด้แล้วต้องแวะชมคอื มหาวิหารแหง่โตเลโด้ 
สถาปัตยกรรมแบบโกธิคทีย่ิ่งใหญ่สวยงามแหง่หนึง่ของโลก ใช้เวลาสร้างยาวนาน เดิม
มสุลมิใช้เป็นสเุหร่าตอ่มาได้ก่อสร้างรูปทรงแบบโกธิคในปีค.ศ. 1226 และเพิ่มศิลปะ
แบบมเูดฆาร์ บาร็อกและนีโอคลาสสคิ จนเสร็จสมบรูณ์ในอีก 300 ปีถดัมา นบัเป็นมรดก
แสดงความเป็นเมืองศาสนาของสเปน ภายในมหาวิหารมกีารตกแตง่อยา่งงดงามวิจิตร
ด้วยไม้แกะสลกัและภาพสลกัหินออ่น อีกด้านหนึง่ทา่นจะเห็นปอ้มอลัคาซาร์เป็นผลงาน
ของสถาปนิกระดบัสดุยอดในสมยัศตวรรษที่ 16 ได้รับการบรูณะและเป็นพิพิธภณัฑ์ใน
ปัจจบุนั แล้วมีเวลาให้ทา่นหาซือ้ของที่ระลกึในยา่นกลางเมืองเป็นงานฝีมือที่รู้จกักนัดมีี
ช่ือเสยีงของนครโตเลโด้คือดาบและมีดเหลก็กล้า แบบเคลอืบด าฝังเงินทองและ
ลวดทองแดง นอกจากนีย้งัมงีานเซรามิคทกุประเภทให้ทา่นได้สะสมเป็นของประดบับ้าน
อีกด้วย  

(80 ก.ม.) 

 

 

 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย ก่อนอ าลาเมืองแวะจดุชมววิ เพือ่ชมทิวทศัน์ของเมืองโตเลโด้ทัง้เมือง ซึง่เป็นทิวทศัน์ทีจิ่ตร

กรช่ือดงัของสเปนเอล เกรโก (EI Greco) ได้จ าลองลงในแผน่ภาพที่งดงามยิง่กวา่ของจริง  
 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร the oldest restaurant in the world Local 
 น าท่านเข้าโรงแรมที่พกั SILKEN PUERTA AMERICA MADRID HOTEL หรือ

เทียบเท่าในระดับเดียวกนั 
www.hoteles-silken.com 

วันที่เก้า เที่ยวกรุงแมดริด - พระราชวังหลวง - น า้พุไซเบเลส - ปูเอต้า เดอ โซล - อิสระ ช้
อปป้ิง - สนามบนิแมดริด - เดินทางกลับกรุงเทพฯ 

เสาร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเทีย่วกรุงแมดริด เมืองหลวงของประเทศสเปนเก่าแก่นบัพนัปี ตัง้อยูใ่จกลางแหลม

ไอบีเรียน ในระดบัความสงู 650 เมตร เป็นเมืองหลวงที่สวยที่สดุแหง่หนึง่ของโลก เข้าชม
พระราชวงัหลวง (Palacio Real) ตัง้อยูบ่นเนินเขาริมฝ่ังแมน่ า้แมนซานาเรส มคีวาม
สวยงามโออ่า่อลงัการไมแ่พ้พระราชวงัอื่นๆในทวีปยโุรป จากแนวความคิดเปรียบเทียบ  

http://www.eurostarsmadridtower.com/
http://www.eurostarsmadridtower.com/
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ความใหญ่โตของแวร์ซายส์ และความสวยงามของลฟูว์ในฝร่ังเศส พระราช วงัหลวงแหง่นี ้
ถกูสร้างด้วยหินทัง้หลงัในปีค.ศ.1738 ในสไตล์บาร็อก โดยการผสมผสานระหวา่งศิลปะ
แบบฝร่ังเศสและอิตาเลยีน ประกอบด้วยห้องตา่งๆ มากมายถึง 2,830 ห้อง ซึง่นอกจากจะ
มีการตกแตง่อยา่งงดงามแล้ว ยงัเป็นท่ีเก็บภาพเขียนชิน้ส าคญัที่วาดโดยศิลปินในยคุนัน้ 
รวมทัง้สิง่ของมคีา่ตา่งๆ อาทิ พดัโบราณ, นาฬิกา, หนงัสอื,  เคร่ืองใช้, อาวธุ ฯลฯ แล้วชม
อทุยานหลวงทีม่ีการเปลีย่นพนัธุ์ไม้ทกุฤดกูาล ดอกไม้งดงามตลอดปี ใกล้กนัเป็นปลาซา 
เดอ เอสปันญา (Plaza de Espana) ชมอนสุาวรีย์เซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปน ที่ตัง้อยู่
เหนืออนสุาวรีย์ดอนกิโฆเต้ในสวนสาธารณะ 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร Thai 
บา่ย น าเที่ยวชมน า้พไุซเบเลส (Cibeles Fountain) ที่สร้างอทุิศให้แกเ่ทพธิดาไซเบลนี ใช้เป็น

สถานท่ีเฉลมิฉลองในเทศกาลตา่งๆ ของเมืองและอาคารสวยงามใกล้ๆ กนัคือ ที่ท าการ
ไปรษณีย์ ผา่นประตชูยัอาคาลา่ (Puerta de Alcala) ที่สร้างถวายพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 น า
คณะเข้าสูป่ลาซา มายอร์ (Plaza Mayor) จตัรัุสส าคญัของกรุงมาดริด อาคารเกา่แก่
สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมศตวรรษที่ 17 และอดีตที่ท าการเมือง ติดกนัเป็นตลาดซนัมี
เกล (San Miquel) ปัจจบุนัยา่นนีเ้ป็นถนนคนเดิน เตม็ไปด้วยร้านกาแฟนา่รัก เข้าสูป่เูอต้า 
เดล ซอล หรือประตพูระอาทิตย์ จตัรัุสใจกลางเมือง ซึง่นอกจากจะเป็นจดุนบักิโลเมตรแรก
ของสเปนแล้ว (กิโลเมตรที่ศนูย์) ยงัเป็นศนูย์กลางรถไฟใต้ดินและรถเมล์ทุกสาย และยงั
เป็นจดุตดัของถนนสายส าคญัของเมืองที่หนาแนน่ด้วยร้านค้ามากมาย และ
ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ El Corte Ingles ชมอนสุาวรีย์หมีกบัต้นมาโดรนา สญัลกัษณ์
ของเมือง จากนัน้อิสระให้ทา่นเดนิเที่ยวยา่น Walking Street ตามอธัยาศยั 

 

17.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 หลงัอาหาร น าคณะออกเดินทางสูส่นามบิน Barajas กรุงแมดริด เพื่อเตรียมเดินทางกลบั

สูก่รุงเทพฯ 
JAN-MAR 

EK144 // EK372 
2140-0745+1 // 0930-1840 21.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ EK144 

วันที่สิบ เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ อาทติย์ 
07.45 น. ถึงนครดไูบ (สหรัฐอาหรับเอมเิรสต์) เพื่อรอเปลีย่นเที่ยวบิน APR-AUG 

EK144 // EK372 
2205-0715+1 // 0940-1915 09.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ EK372 

18.40 น. น าทา่นเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 (หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเที่ยวซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงเนื่องจากการจดัโปรแกรมของแตล่ะวนั

เดินทางจะไมเ่หมือนกนั  โปรแกรมทอ่งเทีย่วที่สมบรูณ์ครบถ้วนจะสง่ให้ทา่น 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 
19-28 ม.ค. 2561 

110,000.- 99,000.- 88,000.- 25,000.- 19,000.- -28,500.- 
-21,500.- 

16-25 ก.พ. 2561 
23 ก.พ.-4 มี.ค. 2561 

16-25 มี.ค. 2561 
23 มี.ค.-1 เม.ย. 2561 

6-15 เม.ย. 2561 112,000.- 101,000.- 90,000.- 25,000.- 19,000.- -30,500.- 
-23,000.- 13-22 เม.ย. 2561 

27 เม.ย.-6 พ.ค. 2561 115,000.- 104,000.- 92,000.- 26,000.- 20,000.- -30,500.- 
-23,000.- 

11-20 พ.ค. 2561 
113,000.- 102,000.- 91,000.- 26,000.- 20,000.- -28,500.- 

-21,500.- 25 พ.ค.-3 มิ.ย. 2561 
8-17 มิ.ย. 2561 
6-15 ก.ค. 2561 

115,000.- 104,000.- 92,000.- 26,000.- 20,000.- -28,500.- 
-21,500.- 

27 ก.ค.-5 ส.ค. 2561 
10-19 ส.ค. 2561 

24 ส.ค.-2 ก.ย. 2561 
คา่ทวัร์รวม :  
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมที่ระบ ุ
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 คา่เข้าปงต์ดกูาร์ / คา่เช้าชมโบสถ์ ซากราด้า แฟมิเลยี / คา่เข้าชมสนามฟตุบอล Camp Nou / คา่เข้าชมพระราชวงั
หลวง (Palacio Real)   

 คา่โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดู
รายละเอียดแนบท้ายในหวัข้อ  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 

 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแต่ละประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ที่ 2€ / ทา่น / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่สเปน (เชงเก้น) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 คา่บริการน าทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้มีประสบการณ์น าเทีย่วและคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทา่น 
 คา่ประกนัการเดินทางของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ูพี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)  แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครอง

การสญูเสยีชีวิต/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 3,000,000 
บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจาก
โรคประจ าตวั 
–หากมีความประสงค์จะเพิม่ความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระ
และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 23 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 
7 กิโลกรัม  

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกัและคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกั คา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่น
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมคีา่ใช้จ่ายเพิม่ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ทา่นรู้จกั

และเช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนท่ีงา่ย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณา
จองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึง่เงินมดัจ า
ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่น
ไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มคีวามจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทเิช่น ผู้ที่ดืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบ

คาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมี
ผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44-30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29-15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14-1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่

ได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคดิคา่ใช้จ่ายเพิม่คือคา่วีซา่ และคา่เปลีย่นช่ือตัว๋เทา่นัน้ และต้องไมอ่ยูใ่น
เง่ือนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 
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  หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ ไม่
วา่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด 
ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาทีย่กเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับการพิจารณา
อนมุตัิวซีา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ทา่นยื่นขอวีซา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นขอวซีา่แบบ
กรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต า่กวา่ 20 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิด
เหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ โดย
สทิธิประโยชน์ของทา่นจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ู
พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ทีร่ะบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึผลประโยชน์และจะรักษา
ผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้า
เมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมอืง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ที่ทา่น
ช าระมาแล้ว 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะต้อง

ช าระคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัท
ฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้
เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบ
กบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของสายการบินเอมเิรสต์ แอร์ไลน์ในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์ 50% ของสายการบินเอมิ

เรสต์ได้เทา่นัน้  ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 
คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 การเปลีย่นแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัท่ีมีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 

เตียง / ส าหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะ
ประเทศ)  

 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 

1 ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง 

(Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวาม
แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไมม่ีอา่ง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่น
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิด

ท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจอง
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ผา่นระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมกีารล่าช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็น
ผลท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนื่องจากได้ช าระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อน
ช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิม่เติม ทา่น

จะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลง
ได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบินทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 23 
กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของ
สายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบ
ตอ่การสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

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

ในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มคีวาม
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศสเปน ใช้เวลาย่ืนประมาณ 16 วันท าการ 

(การขอวีซา่ประเทศสเปนผู้ เดินทางทกุท่านต้องมา 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 
 พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอาย ุ และมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมีวซีา่ในกลุม่ประเทศเชง

เก้นหรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัิวซีา่ 
 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รูปขาวด า, ห้ามสแกน และห้ามใช้รูปถ่ายเกา่ที่เคยใช้ขอวซีา่มาแล้ว) มีอายุ

ไมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, หยา่ /ส าเนาสตูิบตัร 

ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัที่ทา่นท างานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหนง่, อตัรา

เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละชว่งเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างาน
ตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบยีนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

 หนงัสอืรับรองจากธนาคาร และส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนัท่ียื่นค าร้องขอวีซา่ 
ควรเลอืกเลม่ที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ า่กวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบั
คา่ใช้จา่ยได้อยา่งไมเ่ดือดร้อนเมือ่กลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวีซา่ ต้องออก
หนงัสอืรับรองคา่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 - 6 แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบช่ืุอผู้ เดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   



 

ตลาดทวัร์ เวบ็เดยีว เทีย่วทัว่โลก โทร. 0 2184 6990 เวบ็ไซต์   www.taladtourmag.com                          หน้า 10 จาก 10 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไป
ยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอกีทา่นหนึง่ได้ ณ ทีว่า่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวีซา่ 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแตง่
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซีา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวซีา่ของทา่น เน่ืองจากการ
ขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม ทา่น
ไมม่ีสทิธ์ิเรียกร้องคืนคา่วซีา่ได้ 

หลังจากการจองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถอืว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


