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

แอร์ไลน์   เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  

 
Jan-Mar  

EK375  0930-1315 
EK143  1440-1950 

Apr-Mar  
EK375  0930-1300 
EK143  1430-2020 

 ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่า
รถโค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีที่
เกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลกิเที่ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาด
เที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพบิตัิ, การถกูปฏิเสธ
การเข้าเมือง ท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไมส่ามารถเดินทางไปยงั
จดุหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการเปลีย่นโปรแกรม และไม่
สามารถคืนเงินคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ที่ช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จ่าย
ตา่ง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมีคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ 
หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

09.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบินนครดไูบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) โดยเที่ยวบินที่ EK375  
13.15 น. ถึงสนามบินนครดไูบ รอเปลีย่นเที่ยวบิน  
14.40 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงแมดริด ประเทศสเปน โดยเทีย่วบินที่  EK143 
19.50 น. คณะถึงสนามบิน Barajas International กรุงแมดริด หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองและศลุกากร รถโค้ชรอรับคณะแล้วออกเดินทางสูโ่รงแรมที่พกั 
 

 น าคณะเข้าพกั SILKEN PUERTA AMERICA MADRID HOTEL***** หรือ
เทียบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

www.hotels-silken.com  

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. น าคณะเทีย่วกรุงแมดริด เมืองหลวงของประเทศสเปนเก่าแก่นบัพนัปี ตัง้อยูใ่จกลาง

แหลมไอบีเรียน ในระดบัความสงู 650 เมตร เป็นเมืองหลวงที่สวยที่สดุแหง่หนึง่ของ
โลก เข้าชมพระราชวงัหลวง (Palacio Real) ตัง้อยูบ่นเนินเขาริมฝ่ังแมน่ า้แมนซานา
เรส มีความสวยงามโออ่า่อลงัการไมแ่พ้พระราชวงัอื่นๆในทวีปยโุรป จากแนวความ 
คิดเปรียบเทียบความใหญ่โตของแวร์ซายส์ และความสวยงามของลฟูว์ในฝร่ังเศส 
พระราช วงัหลวงแหง่นีถ้กูสร้างด้วยหินทัง้หลงัในปีค.ศ.1738  ในสไตล์บาร็อก โดย
การผสมผสานระหวา่งศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิตาเลยีน ประกอบด้วยห้องตา่งๆ 
มากมายถึง 2,830 ห้อง ซึง่นอกจากจะมีการตกแตง่อยา่งงดงามแล้ว ยงัเป็นท่ีเก็บ
ภาพเขียนชิน้ส าคญัทีว่าดโดยศิลปินในยคุนัน้ รวมทัง้สิง่ของมีคา่ต่างๆ อาทิ พดั
โบราณ, นาฬิกา, หนงัสอื,  เคร่ืองใช้, อาวธุ ฯลฯ แล้วชมอทุยานหลวงท่ีมีการเปลีย่น
พนัธุ์ไม้ทกุฤดกูาล ดอกไม้งดงามตลอดปี ใกล้กนัเป็นปลาซา เดอ เอสปันญา (Plaza 
de Espana) ชมอนสุาวรีย์เซอร์แวนเตส กวเีอกชาวสเปน ที่ตัง้อยูเ่หนืออนสุาวรีย์
ดอนกิโฆเต้ในสวนสาธารณะ 

 

 

 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย น าเที่ยวชมน า้พไุซเบเลส (Cibeles Fountain) ที่สร้างอทุิศให้แก่เทพธิดาไซเบลนี ใช้

เป็นสถานท่ีเฉลมิฉลองในเทศกาลตา่งๆ ของเมืองและอาคารสวยงามใกล้ๆ กนัคือ 
ที่ท าการไปรษณีย์ ผา่นประตชูยัอาคาลา่ (Puerta de Alcala) ที่สร้างถวายพระเจ้า
ชาร์ลส์ที่ 3 น าคณะเข้าสูป่ลาซา มายอร์ (Plaza Mayor) จตัรัุสส าคญัของกรุง
มาดริด อาคารเกา่แก่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมศตวรรษที่ 17 และอดีตที่ท า
การเมือง ตดิกนัเป็นตลาดซนัมเีกล (San Miquel) ปัจจบุนัยา่นนีเ้ป็นถนนคนเดิน 
เต็มไปด้วยร้านกาแฟนา่รัก เข้าสูป่เูอต้า เดล ซอล หรือประตพูระอาทิตย์ จตัรัุสใจ
กลางเมือง ซึง่นอกจากจะเป็นจดุนบักิโลเมตรแรกของสเปนแล้ว (กิโลเมตรท่ีศนูย์) 

 

http://www.hotels-silken.com/
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ยงัเป็นศนูย์กลางรถไฟใต้ดินและรถเมล์ทกุสาย และยงัเป็นจดุตดัของถนนสาย
ส าคญัของเมืองที่หนาแนน่ด้วยร้านค้ามากมาย และห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ El 
Corte Ingles ชมอนสุาวรีย์หมกีบัต้นมาโดรนา สญัลกัษณ์ของเมือง จากนัน้อิสระ
ให้ทา่นเดินเที่ยวยา่น Walking Street ตามอธัยาศยั 

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

เทียบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
www.hotels-silken.com  

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

ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมของสเปน ช่ือเมืองหมายถึงการผสมผสานของ 3 
วฒันธรรม คริสเตียน, อิสลามและฮีบรู ตวัเมืองตัง้อยูบ่นหน้าผาสงูเบือ้งลา่ง
ล้อมรอบไปด้วยแมน่ า้ตาโฆเหมาะแก่การปอ้งกนัการรุกรานจากข้าศกึ  เร่ิมต้นการ
เที่ยวชมเมืองจากหน้าสถานีรถไฟแบบนีโอมเูดฆาร์ ที่รูปทรงทางสถาปัตยกรรมที่
แปลกตา ข้ามสะพานแบบโรมนัดัง้เดิม (ปเูอนเต เด อลักานตารา) บนเนินเขาทา่น
จะเห็นกสัตีโย เด ซาน เซร์บานโด ปอ้มปราการขนาดใหญ่ที่ชาวโรมนัสร้างขึน้เพื่อ
ปกปักษ์รักษาเมือง แล้วเข้าสูเ่ขตเมืองเกา่ โดยผา่นประตเูมืองปเูอร์ตา เด บซิากรา 
หนึง่ในประตเูมืองที่มีความส าคญัที่สดุ ทกุทกุแหง่ของเมืองทา่นจะได้ช่ืนชมกบั
ความแตกตา่งของสถาปัตยกรรมแบบอารบิค, มเูดฆาร์, โกธิคและเรอเนสซองส์ เมื่อ
ทา่นมาเยือนโตเลโด้แล้วต้องแวะชมคือ มหาวิหารแหง่โตเลโด้ สถาปัตยกรรมแบบ
โกธิคที่ยิ่งใหญ่สวยงามแหง่หนึง่ของโลก ใช้เวลาสร้างยาวนาน เดิมมสุลมิใช้เป็น
สเุหร่าตอ่มาได้ก่อสร้างรูปทรงแบบโกธิคในปี 1226 และเพิม่ศิลปะแบบมเูดฆาร์ บา
ร็อกและนีโอคลาสสคิ จนเสร็จสมบรูณ์ในอีก 300 ปีถดัมา นบัเป็นมรดกแสดงความ
เป็นเมืองศาสนาของสเปน ภายในมหาวิหารมีการตกแตง่อยา่งงดงามวจิิตรด้วยไม้
แกะสลกัและภาพสลกัหินออ่น  อีกด้านหนึง่ทา่นจะเห็นปอ้มอลัคาซาร์เป็นผลงาน
ของสถาปนิกระดบัสดุยอดในสมยัศตวรรษที่ 16 ได้รับการบรูณะและเป็นพิพิธภณัฑ์
ในปัจจบุนั แล้วมเีวลาให้ทา่นหาซือ้ของที่ระลกึในยา่นกลางเมืองเป็นงานฝีมือที่รู้จกั
กนัดีมีช่ือเสยีงของนครโตเลโด้คือดาบและมดีเหลก็กล้า แบบเคลอืบด าฝังเงินทอง
และลวดทองแดง นอกจากนีย้งัมงีานเซรามิคทกุประเภทให้ทา่นได้สะสมเป็นของ
ประดบับ้านอีกด้วย  

(74 ก.ม.) 

 

 

 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย ก่อนอ าลาเมืองแวะจดุชมววิ เพื่อชมทิวทศัน์ของเมืองโตเลโด้ทัง้เมอืง ซึง่เป็นทิวทศัน์

ที่จิตรกรช่ือดงัของสเปนเอล เกรโก (EI Greco) ได้จ าลองลงในแผน่ภาพท่ีงดงามยิ่ง
กวา่ของจริง  

 

 ออกเดินทางสูเ่มืองกรานาด้าอดตีเมืองหลวงของพวกมวัร์ เมืองทีม่ีความเจริญสงูสดุ
ทัง้ทางวตัถแุละศิลปะที่ผสมผสานกนัอยา่งลงตวัของพวกมวัร์และชาวยิว 

(366 ก.ม.) 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าคณะเข้าพกั BARCELO GRANADA CONGRESS***** หรือเทียบเทา่ในระดบั

เดียวกนั 
www.barcelo.com 

วันที่ 4 กรานาด้า - พระราชวังอะลัมบรา - กอร์โดบ้า อังคาร 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าทา่นสูพ่ระราชวงัอะลมับรา สิง่มหศัจรรย์ของโลกที่ไมม่ีอนัดบัอยา่งเป็นทางการ 

ความสดุยอดแหง่จินตนาการและความสามารถทางศิลปะของมวัร์ ตัง้อยูบ่ริเวณสนั
เขาบนเนินเขียวขจี ไมม่คี าบรรยายใดจะเปรียบเปรยความวจิิตรพิสดารและความ
ประณีตสมดลุอนันา่ทึง่นีไ้ด้ พระราชวงัแหง่นีม้ิได้ยิง่ใหญ่เฉพาะภายนอกแตอ่ลงัการ
ไปด้วยฝีมืออนัประณีตจากชา่งฝีมือในยคุก่อนท่ีได้สร้างสรรค์การตกแตง่อยา่งวิจิตร 
น าคณะเข้าชมพระราชวงัหลวง (Nasrid Palace) โดดเดน่ไปด้วยลวดลายแกะสลกั
บนเพดานไม้ ลายเครือเถาบนปนูปัน้ท่ีประดบัผนงั ลายลดาวลัย์ และลายลกูไม้ฉลุ

 

 

http://www.hotels-silken.com/
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บนเรียวโค้งของเสาหินออ่น ด้านนอกเป็นสวนสวยราวกบัจ าลองสวนสวรรค์มาไว้
บนดิน ลานดอกเมอร์เทิล ขนาบด้วยแนวพุม่ดอกเมอร์เทิล, ซาลอน เดโลส เอม
บาฆาโดเรส ห้องส าหรับเข้าเฝา้กษัตริย์และสดุปลายทางใต้เป็นลานสงิโตสร้างขึน้
รอบน า้พโุบราณขนาดใหญ่ ห้องพกัที่เคยต้อนรับนกัเขยีนช่ือดงั วอชิงตนั เออร์วิง ใน
ปี 1829 ที่เคยพ านกัในพระราชวงัแหง่นีน้านถึง 3 เดือนและจดุสดุท้ายที่ไมค่วร
พลาดชมก็คือพระราชวงัเฆเนราลเิฟ เดิมเป็นพระราชวงัฤดรู้อนของสลุตา่น ความ
งดงามของอทุยานสวนอนัร่มร่ืนและเขียวขจี ประดบัด้วยน า้พแุละสระน า้สมกบั
ความหมายที่วา่อทุยานสถาปนิก 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย ออกเดินทางชมทศันียภาพของสเปนตอนใต้ในแคว้นอนัดาลเูซีย แคว้นแหง่เกษตร 

กรรมที่มีบทบาทส าคญัตอ่สเปนมาทกุยคุทกุสมยั สร้างผลผลติ อาทิ น า้มนัมะกอก 
พืชไร่ องุ่น ฝา้ย และดอกทานตะวนั เป็นเขตภมูิภาคที่อบอุน่เนื่องจากอากาศดี
ตลอดปี เพราะอยูต่ิดกบัมหาสมทุรและทะเลเมดเิตอร์เรเนียน โดยมีเมอืงกอร์โดบา 
ที่ได้ช่ือวา่เป็นเพชรเมด็เอกแหง่แคว้นอนัดาลเูซยี เมืองที่นกัประวตัิศาสตร์สากลมกั
คุ้นในนามอาณาจกัรกาหลบิของชาวมสุลมิ วา่กนัวา่ในยคุศริสต์ศตวรรษที่ 10 เมือง
นีม้ีความยิง่ใหญ่มาก โดยถือเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองของโลก รองจากอาณาจกัร
คอนสแตนติโนเปิล เป็นเมืองในระบบกาหลบิท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองที่สดุของยโุรป มี
การสร้างมหาวิทยาลยั เน้นการเรียนรู้ด้านวรรณกรรมและวิทยาศาสตร์ ปรัชญาและ
การแพทย์  

(201 ก.ม.) 

 
 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าคณะเข้าพกั HOTEL EUROSTARS PALACE CORDOBA***** หรือเทียบเทา่

ในระดบัเดียวกนั 
www.eurostarspalace.com 

วันที่ 5 กอร์โดบ้า - เมซกิต้า - เซบียา - ปลาซา เดอ เอสปันญา - ระบ าฟลามิงโก้ พุธ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าทา่นชมสถาปัตยกรรมสะพานแบบโรมนั (ปเูอนเต้ โรมาโน) ทอดตวัข้ามแมน่ า้

กวาดลักีบีร์ แล้วพาเข้าชมมสัยดิหลวงเมซกีต้า สเุหร่าที่มีขนาดใหญ่ของบรรดากา
หลบิแหง่อมูยัยาด หากจะเปรียบเทียบความใหญ่โตคงจะไมส่ร้างความประหลาด
ใจแต ่ณ ที่แหง่นีค้ือบทสรุปของการปลกูฝังคริสต์ศาสนาลงบนอาณาเขตอนัยิง่ใหญ่
ของมสุลมิเดิม ซึง่ทา่นจะได้เห็นศิลปะการสร้างโบสถ์ของชาวคริสต์อนัยิ่งใหญ่ และ
ศิลปะหลายแบบถกูบรรจงเติมแตง่ให้สมบรูณ์ จงึเป็นสถาปัตยกรรมที่เปรียบเป็น
ความหฤหรรษ์อยา่งลกึซึง้แหง่งานศิลปะและความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนา แตใ่น
ขณะเดียวกนัศิลปะแบบมสุลมิซึง่ก็คือ มีห์รับ ซึง่ถือเป็นสดุยอดสถาปัตยกรรมชิน้
เอกบนกระเบือ้งเซรามิคของศิลปินชาวมวัร์แท้ๆ ได้รับการอนรัุกษ์เก็บรักษาให้ทรง 
คณุคา่ความงาม จนแทบจะหาชมไมไ่ด้อีกแล้วบนโลกใบนี ้ 

 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย ออกเดินทางสูเ่มืองเซวิลล์หรือเซบียา เมืองใหญ่อนัดบั 4 ของสเปนและเป็นเมือง

หลวงของแคว้นอนัดาลเูซีย เมืองที่เต็มไปด้วยความเขยีวขจีพืน้ท่ีโลง่ สวนสาธารณะ 
และสวนดอกไม้ เมืองในฝันส าหรับผู้ ต้องการสมัผสัชีวิตราตรีอนัเร่าร้อน น าทา่นไป
ชมสิง่ก่อสร้างที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบของ ปลาซา เดอ เอสปาญา 
(Plaza de Espana) อาคารรูปคร่ึงวงกลมเรียงตอ่กนัเป็นแนวยาว แตล่ะโค้งประตมูี
ตราประจ าจงัหวดัไลเ่รียงตามตวัอกัษร ฝ่ังตรงข้ามเป็นอทุยานมาเรียลยุซา่ ร่มร่ืน
งดงามตระการตาและแฝงความโรแมนติค 

(140 ก.ม.)  

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง พร้อมชมและเพลิดเพลินกับ
ดนตรีและระบ าฟลามิงโก อนัเร่าร้อนสไตล์อนัดาลเูซีย 

Local 

 น าคณะเข้าพกั BARCELO SEVILLA RENACIMIENTO HOTEL**** หรือ
เทียบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

www.barcelo.com 

วันที่ 6 เซบีญา - มหาวิหารแห่งเซบียา - หอคอยฆรัีลด้า - ลิสบอน  พฤหัสบด ี
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
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09.00 น. น าทา่นเข้าชมวิหารแหง่เมืองเซบยีา (Seville) มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามรองจาก
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรม และเซนต์ปอลที่ลอนดอน และใหญ่ที่สดุในสเปน 
สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแตง่ได้อยา่งงามวจิิตร สร้างขึน้แทนท่ีตัง้ของ
สเุหร่าเดมิ โดยต้องการให้ยิ่งใหญ่แบบไมม่ีใครเทียบเทยีมได้ ในห้องเก็บทรัพย์
สมบตัิล า้คา่ มีทัง้ภาพ เขยีน, เคร่ืองใช้ในพิธีของศาสนา ที่ท ามาจากทองค าและเงิน 
ล้วนแตป่ระเมินคา่มิได้ อีกทัง้ยงัเป็นท่ีเก็บศพของโคลมับสัอีกด้วย จากนัน้ขึน้ชม
หอคอยฆีรัลดา ตกึทรงรูปสีเ่หลีย่ม ผืนผ้าสงู 93 เมตร (ไมแ่นะน าส าหรับทา่นท่ี
สขุภาพไมเ่อือ้อ านวย) ติดกนักบัมหาวิหารเป็นลานส้มและน า้พ ุ เพื่อใช้ในพิธีช าระ
ร่างกายของอิสลาม ด้านหน้าเป็นลานกว้างมี ปราสาทอลัคาซาร์ สถาปัตยกรรมที่
ยงัคงมีคราบเงาความบรรเจิด และความคิดสร้าง สรรค์ของชาวมวัร์ ในอดีตเคยเป็น
พระราชวงัของกษัตริย์สเปนมากอ่น 

 
 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย เดินทางข้ามพรมแดนสเปน สูป่ระเทศโปรตเุกสท่ีเมืองฟารู (Faro) เป็นเมืองหลวง

ของเขตแอลการ์ฟ (Algarve) มปีระชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 40,000 คน เมืองนีม้ี
ความส าคญัขึน้มาในปีค.ศ. 1577 ฟารูได้รับการคดัเลอืกให้เป็นเมืองที่พ านกัของผู้
ด ารงต าแหนง่บิชอป เมืองฟารูครอบคลมุอาณาเขตอทุยาน และทะเลสาบ ริโอฟอร์
โมซา (Rio Formosa) แหลง่อนรัุกษ์ทางธรรมชาติของนกหลากหลายสายพนัธุ์ ที่
อพยพมาในชว่งฤดใูบไม้ผลแิละใบไม้ร่วง จนเข้าสูก่รุงลสิบอน เมืองหลวงของ
โปรตเุกสตัง้อยูใ่นทวีปยโุรปตอนใต้บนคาบสมทุรไอบีเรีย 

(459 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าคณะเข้าพกั VIP GRAND LISBOA HOTEL & SPA***** หรือเทียบเทา่ใน

ระดบัเดียวกนั 
www.viphotels.com  

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

ศุกร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. เที่ยวชมกรุงลสิบอน ชมอดตีพระราชวงัหลวงอายเุกา่แกต่ัง้แตศ่ตวรรษที่ 14 ผสม 

ผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมโกธิคและมวัร์อยา่งสวยงาม ปัจจบุนัเป็นท่ีพ านกัอยา่ง
เป็นทางการของประธานาธิบดี ชมมหาวิหารเจอโรนิโม ที่สร้างขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก ่
วาสโก ดากามา และการเดินทางสูอ่ินเดยีเป็นผลส าเร็จในปี ค.ศ.1498 จดัเป็น
ผลงานอนัเยีย่มยอดของงานสถาปัตยกรรมที่เรียกกนัวา่ มานเูอลไลน์ (Manueline) 
ใช้เวลาก่อสร้างทัง้สิน้ 70 ปีจึงเสร็จสมบรูณ์และได้รับการรับรองจากองค์การยเูนส
โก้วา่เป็น World Heritage Site ภายในประกอบไปด้วย อาคารส าคญัตา่งๆ แล้วไป
ชมหอคอยเบเลม็ (Belem Tower) เดิมสร้างไว้กลางน า้เพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์
ดแูลการเดินเรือเข้าออก และเป็นจดุเร่ิมต้นของการเดินเรือออกไปส ารวจและค้นพบ
โลกของ วาสโก ดากามา และนกัเดินเรือชาวโปรตเุกส เป็นอกีตวัอยา่งหนึง่ของ
สถาปัตยกรรมมานเูอลไลน์ที่สวยงาม บนัทกึภาพกบัอนสุาวรีย์ดิสคฟัเวอร่ี สร้างขึน้
ในปี ค.ศ.1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปีแหง่การสิน้พระชนม์ของ เจ้าชายเฮนร่ี 
เดอะเนวิเกเตอร์ และยกยอ่งนกัเดินเรือส ารวจรอบโลก เชิญทา่นลองชิมขนมทาร์ต
คสัตาร์ด (Nata de Pasteis) ในร้านขนมเกา่แก่ทีใ่ห้บริการมากวา่ร้อยปี แวะชิม
ขนมโปรตเุกสต้นต ารับของขนมไทย อาทิ ทองหยอด, ฝอยทองทีม่ีต้นต ารับแท้อยูท่ี่
โปรตเุกสและเข้าไปเผยแพร่ในกรุงศรีอยธุยา โดยทา่นท้าวทองกีบม้า 

 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย ออกเดินทางเลาะเลียบชายฝ่ังมหาสมทุรแอตแลนติกผา่นเมืองเลก็ๆ นา่รักแถบชาน

เมืองลสิบอน สูเ่มืองซินทรา (Sintra) อีกหนึง่เมืองตากอากาศยอดนิยมของนกัทอ่ง 
เที่ยว และยงัเป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัที่สวยงาม ที่ได้รับการรับรองจากองค์การยเูนส
โก้ให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย เป็นเมืองตากอากาศที่เต็มไปด้วยความสวยงาม ไม้ดอก 
และแนวต้นปาล์ม และคลาสสคิด้วยรีสอร์ท ตากอากาศสพีาสเทล แล้วน าทา่นไป
ชมแหลมโรก้า (Capo Da Roca) จดุตะวนัตกสดุของยโุรป ก่อนกลบัเข้าเมือง อิสระ

 

http://www.viphotels.com/
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ให้ทา่นได้เดินเลน่บนถนนคนเดิน จตัรัุสใจกลางเมือง ยา่นช้อปปิง้สนิค้าของเมือง
ตามอธัยาศยั 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Thai 
 น าคณะเข้าพกั VIP GRAND LISBOA HOTEL & SPA***** หรือเทียบเทา่ใน

ระดบัเดียวกนั 
www.melia.com 

วันที่ 8 บาร์เซโลนา - ยอดเขามอนต์จูอิก - ถนนลาลัมบรา - ช้อปป้ิงถนนกราเซีย เสาร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.50 น. เดินทางสูเ่มืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน โดยเที่ยวบินภายในประเทศ  VY8461  
 คณะเดินทางถึงเมืองบาร์เซโลนา เมืองซึง่ได้รับการขนานนามให้เป็นนครหลวงใน

เมดเิตอร์เรเนียน ที่สวยงามเจริญรุ่งเรืองด้วยธุรกิจทา่เรือและการค้า อกีทัง้ยงั
ผสมผสานประวตัิศาสตร์ที่เกา่แก ่ และความทนัสมยัให้สมกบัเป็นเมืองโอลมิปิก 
เป็นท่ีช่ืนชอบของบรรดานกัทอ่งเที่ยวที่ได้มาเยือน   

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย เที่ยวชมเมือง น าทา่นขึน้สูย่อดเขามอนต์จอูิก ชมความสวยงามของตวัเมืองอีกทัง้

ยงัเป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีจดังานกีฬาโอลมิปิกในปี 1992 อิสระให้ทา่นได้ช้อปปิง้สนิค้า
แบรนด์เนมบนถนน กราเซยีน าคณะเข้าสูจ่ตัรัุสกาตาลนุญา จดุเร่ิมของยา่นถนนคน
เดิน Las Ramblas ถนนท่ีมีชีวติชีวามากที่สดุในบาร์เซโลนา่ มีทัง้สนิค้านานาชนิด, 
แผงดอกไม้, ศิลปินเร่และละครใบ้ เชือ้เชิญให้นกัทอ่งเที่ยวเดนิชมอยา่งไมรู้่เบื่อ 
ปลายสดุของถนนเป็นอนสุาวรีย์โคลมับสั นกัเดินเรือผู้ ค้นพบโลกแถบใหมห่มูเ่กาะ 
เวสต์อินดีส 

 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าคณะเข้าพกั HOTEL SILKEN DIAGONAL BARCELONA**** หรือเทียบเทา่

ในระดบัเดียวกนั 
www.hoteles-silken.com  

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

อาทติย์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะไปชมงานสถาปัตยกรรมอนัยิ่งใหญ่ของเกาดี ้ที่ชาวบาร์เซภาคภมูิใจจนมีอกี

ช่ือเรียกหนึง่วา่ City of Gaudi ทา่นจะได้พบกบังานสถาปัตยกรรมอนัล า้คา่คือ กา
ซา่ บตัโย ที่เกาดีอ้อกแบบให้กบัเศรษฐีสิง่ทอในบาร์เซโลนา อีกหนึง่แหง่ที่นา่ชมคือ 
กาซา มิลา เกาดี ้ออกแบบให้กบันกัธุรกิจผู้มัง่คัง่ในปี 1906 แสดงถงึฐานะความมัง่
คัง่, ความคดิสร้างสรรค์ซึง่ถือเป็นแฟชัน่ในยคุนัน้ แล้วน าทา่นไปชมสวนสาธารณะ
เกวล (Park Guell) เป็นหนึง่ในงานสดุรักสดุหวงทีเ่กาดีอ้ทุิศให้กบัชาวเมือง ออก 
แบบตัง้แตปี่ค.ศ.1900-1914 น าชมสถานท่ีสดุท้ายของเกาดีค้ือ โบสถ์ซากราด้า แฟ
มิเลยี งานก่อสร้างทีค่ืบหน้าไปแล้วกวา่ 70% คาดการณ์แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2030-
2032 ด้วยงบประมาณทีใ่ช้ในการก่อสร้างเพิ่มเติมจากนีไ้ปอีก 25 ล้านเหรียญยโูร 
เมื่อสร้างเสร็จจะเป็นโบสถ์ที่หอคอยสงูที่สดุในยโุรป 172.5 เมตร (ปัจจบุนัหอคอยที่
สงูที่สดุอยูท่ี่เมือง Ulm ในประเทศเยอรมน)ี ความพิเศษในงานของเกาดีค้ือ การ
รวบรวมรูปทรงและพืน้ผิวตา่งๆ ในธรรมชาติมาใช้และสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของ
ยอดเขาและความสงูของมองต์เซร์ราต 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย น าเข้าชมสนามฟตุบอล เอล กมัป์ โนว ของทีมบาร์เซโลนา่ หรือคมัป์ น ู (Camp 

Nou) ความจ ุ98,787 คน เป็นสนามฟตุบอลที่ใหญ่ที่สดุในยโุรป ตัง้อยูใ่นเมอืงบาร์
เซโลนา่ ซึง่เป็นเมืองหลวงของแคว้านกาตาลนูยา่ เปิดใช้งานครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 
1957 เคยใช้จดัการแขง่ขนัฟตุบอลโลกเมื่อปี ค.ศ. 1982 น าชมความยิ่งใหญ่ของทมี
บาร์เซโลนา่ ในสว่นท่ีจดัแสดงเป็นมิวเซียม มีห้องถ้วยรางวลั, ห้องจดัแสดงประวตัิ
และเร่ืองราวของทมี, ห้องผลงานของเมสซี ที่รวบรวมแมทช์และการท าประตอูนันา่
ประทบัใจ บางเร่ืองราวบอกผา่นด้วยระบบมลัติมเีดยี รวมถงึการชมแมทช์การ
แขง่ขนัแบบพาโนรามา ห้องแถลงขา่ว และห้องเก็บตวัของนกัฟตุบอลช่ือดงัระดบั

 

http://www.melia.com/
http://www.hoteles-silken.com/
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โลก (ในกรณีวนัเข้าชมตรงกบัการแข่งขนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าเข้าชม)  
18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  Thai 
 ออกเดินทางสูส่นามบินกรุง Barcelona เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ Jan-Mar 

    EK188  2205-0745+1 
EK372  0930-1840 22.05 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ EK188 

วันที่ 10 เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ จันทร์ 
07.45 น. ถึงนครดไูบ (สหรัฐอาหรับเอมเิรสต์) รอเปลีย่นเทีย่วบิน Apr-Sep 

    EK188  2240-0735+1 
EK372  0940-1855 09.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ EK372 

18.40 น. น าทา่นเดินทางกลบัถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ 
(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเที่ยว ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลง เนื่องจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมทอ่งเที่ยวที่สมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ทา่น 7 วนั กอ่นการเดินทางเทา่นัน้) 

Period Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL USED 

SGL 
Supp 

No TKT 
ADL / CHD 

20-29 มกราคม 2561 

103,000.- 93,000.- 83,000.- 22,000.- 16,000.- -27,500.- 
-21,000.- 

17-26 กุมภาพนัธ์ 2561 
24 กุมภาพันธ์-5 มีนาคม 2561 

17-26 มีนาคม 2561 

31 มีนาคม-9 เมษายน 2561 107,000.- 97,000.- 86,000.- 25,000.- 19,000.- -27,500.- 
-21,000.- 

7-16 เมษายน 2561 110,000.- 99,000.- 88,000.- 25,000.- 19,000.- -30,000.- 
-23,000.- 12-21 เมษายน 2561 

28 เมษายน-7 พฤษภาคม 2561 

107,000.- 97,000.- 86,000.- 25,000.- 19,000.- -27,500.- 
-21,000.- 

19-28 พฤษภาคม 2561 
26 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2561 

9-18 มิถุนายน 2561 
30 มิถุนายน-9 กรกฎาคม 2561 

7-16 กรกฎาคม 2561 
27 กรกฎาคม-5 สิงหาคม 2561 

11-20 สิงหาคม 2561 
1-10 กันยายน 2561 
15-24 กันยายน 2561 

คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2560  

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมที่ระบ ุ  
 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 
 คา่โรงแรมที่พกัระดบั 4-5 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่

ทา่นจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปสว่นใหญ่
จะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศ และอาจมกีารเปลีย่นย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade 
Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั  

 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 ยโูร / ทา่น / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่สเปน (เชงเก้น) 
 คา่คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 คา่ประกนัการเดินทางของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN 

คุ้มครองการสญูเสยีชีวติ/อวยัวะจากอบุตัิเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 
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3,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพท่ี
ไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 

       –หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้ มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของ
สมัภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม  

 ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ทา่นละ 1 
ใบเทา่นัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสาย
การบินท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

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 ทางบริษัทฯถือว่าทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

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

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 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 

  หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ ไม่
วา่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด 
ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับการพิจารณา
อนมุตัิวซีา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ทา่นยื่นขอวีซา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นขอวซีา่แบบ
กรุ๊ป 
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 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต า่กวา่ 20 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเท่ียว 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 และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบค่าใช้จา่ยที่เกิดขึน้ 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 7 พฤศจิกายน 2560 การเปลีย่นแปลงของสายการบินใน

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

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส าหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที่แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง 

(Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวาม
แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต า่ เคร่ืองปรับอากาศที่มจีะ
ให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้   

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

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไมม่ีอา่ง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกันด้วย 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
ผา่นระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมกีารลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็น
ผลท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนื่องจากได้ช าระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อน
ช าระเงิน 
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สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิม่เติม ทา่น

จะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลง
ได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธ
ได้ 

 ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 23 กิโลกรัม/ใบ  โหลดได้ทา่นละ 1 ใบ
เทา่นัน้  และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสทิธิของสายการบิน
ที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 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) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบนิด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต า่กวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 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 ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมีวซีา่ในกลุม่ประเทศ

เชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัวิีซา่ 
 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รูปขาวด า, ห้ามสแกน และห้ามใช้รูปถ่ายเกา่ที่เคยใช้ขอวซีา่มาแล้ว) มี

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

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

เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละชว่งเวลาที่ขอลางานเพือ่เดินทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

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

 หนงัสอืรับรองจากธนาคาร และส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนัท่ียื่นค าร้องขอวี
ซา่ ควรเลอืกเลม่ทีม่ีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลมุกบัคา่ใช้จา่ยได้อยา่งไมเ่ดือดร้อนเมื่อกลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่น
ขอวีซา่ ต้องออกหนงัสอืรับรองคา่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 - 6 แล้ว ทาง
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบช่ืุอผู้
เดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องท าจดหมายยนิยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้อง

ไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอกีทา่นหนึง่ได้ ณ ที่วา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดนิทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวซีา่ 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด
แตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 กรณีท่ีทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซีา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซา่ของทา่น เน่ืองจาก
การขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ทา่นไมม่ีสทิธ์ิเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 


