
 

 

 



 

 

 

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

แอร์ไลน์   เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  
 

 
Oct-Mar  

EK375  0930-1315 
EK143  1440-1950 

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถ
โค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กับกรุ๊ปทวัร์ กรณีที่เกิด
เหตกุารณ์ อาทิ การยกเลกิเที่ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน 
(ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนัดหยดุงาน, การจลาจล, ภัยพิบติั, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง 
ท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตุสดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หวัหน้าทัวร์ มีสทิธ์ิในการเปลีย่นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลว่งหน้าแล้ว 
และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทัวร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่าน
ทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

09.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบินนครดไูบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) โดยเที่ยวบินที่ EK375  
13.15 น. ถงึสนามบินนครดไูบ รอเปลีย่นเที่ยวบิน  
14.40 น. ออกเดินทางต่อสูก่รุงแมดริด ประเทศสเปน โดยเที่ยวบินที่  EK143 
19.50 น. คณะถงึสนามบิน Barajas International กรุงแมดริด หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองและศุลกากร รถโค้ชรอรับคณะแล้วออกเดินทางสูโ่รงแรมที่พัก 
 

 น าคณะเข้าพกั SILKEN PUERTA AMERICA MADRID HOTEL***** หรือเทียบเท่า
ในระดบัเดียวกนั 

www.hotels-silken.com  

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

อาทิตย์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเที่ยวกรุงแมดริด เมืองหลวงของประเทศสเปนเก่าแก่นบัพนัปี ตัง้อยู่ใจกลาง

แหลมไอบีเรียน ในระดบัความสงู 650 เมตร เป็นเมืองหลวงที่สวยที่สดุแห่งหนึง่ของ
โลก เข้าชมพระราชวังหลวง (Palacio Real) ตัง้อยู่บนเนินเขาริมฝ่ังแม่น า้แมนซานาเรส 
มีความสวยงามโอ่อ่าอลงัการไม่แพ้พระราชวงัอื่นๆในทวีปยโุรป จากแนวความ คิด
เปรียบเทียบความใหญ่โตของแวร์ซายส์ และความสวยงามของลฟูว์ในฝร่ังเศส พระ
ราช วงัหลวงแห่งนีถู้กสร้างด้วยหินทัง้หลงัในปีค.ศ.1738  ในสไตล์บาร็อก โดยการ
ผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิตาเลยีน ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากมาย
ถงึ 2,830 ห้อง ซึง่นอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยงัเป็นที่เก็บภาพเขียนชิน้
ส าคัญที่วาดโดยศิลปินในยคุนัน้ รวมทัง้สิ่งของมีค่าต่างๆ อาทิ พดัโบราณ, นาฬิกา, 
หนงัสอื,  เคร่ืองใช้, อาวธุ ฯลฯ แล้วชมอทุยานหลวงที่มีการเปลี่ยนพนัธุ์ไม้ทกุฤดกูาล 
ดอกไม้งดงามตลอดปี ใกล้กนัเป็นปลาซา เดอ เอสปันญา (Plaza de Espana) ชม
อนสุาวรีย์เซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปน ที่ตัง้อยู่เหนืออนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้ใน
สวนสาธารณะ 

 

 

 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย น าเที่ยวชมน า้พุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ที่สร้างอทุิศให้แก่เทพธิดาไซเบลนี ใช้

เป็นสถานที่เฉลมิฉลองในเทศกาลต่างๆ ของเมืองและอาคารสวยงามใกล้ๆ กนัคือ ที่
ท าการไปรษณีย์ ผ่านประตูชยัอาคาล่า (Puerta de Alcala) ที่สร้างถวายพระเจ้า
ชาร์ลส์ที่ 3 น าคณะเข้าสูป่ลาซา มายอร์ (Plaza Mayor) จตัรัุสส าคญัของกรุงมาดริด 
อาคารเก่าแก่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมศตวรรษที่ 17 และอดีตที่ท าการเมือง ติดกนั
เป็นตลาดซนัมีเกล (San Miquel) ปัจจบุนัย่านนีเ้ป็นถนนคนเดิน เต็มไปด้วยร้านกาแฟ
น่ารัก เข้าสูป่เูอต้า เดล ซอล หรือประตพูระอาทิตย์ จตัุรัสใจกลางเมือง ซึง่นอกจากจะ 
 

 

http://www.hotels-silken.com/


 

 

 
เป็นจดุนบักิโลเมตรแรกของสเปนแล้ว (กิโลเมตรที่ศนูย์) ยงัเป็นศนูย์กลางรถไฟใต้ดิน 
และรถเมล์ทกุสาย และยงัเป็นจุดตดัของถนนสายส าคัญของเมืองที่หนาแน่นด้วย 
ร้านค้ามากมาย และห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ El Corte Ingles ชมอนสุาวรีย์หมีกบั
ต้นมาโดรนา สญัลกัษณ์ของเมือง จากนัน้อิสระให้ท่านเดินเที่ยวย่าน Walking Street 
ตามอธัยาศยั 

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

ในระดบัเดียวกนั 
www.hotels-silken.com  

วันที่ 3 แมดริด - โตเลโด้ - มหาวิหารแห่งโตเลโด้ - อัลคาซาร์ - กรานาด้า จนัทร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองโตเลโด้ อดีตเมืองหลวงเก่าตัง้แต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ศนูย์กลาง

ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของสเปน ชื่อเมืองหมายถงึการผสมผสานของ 3 
วฒันธรรม คริสเตียน, อิสลามและฮีบรู ตวัเมืองตัง้อยู่บนหน้าผาสงูเบือ้งลา่งล้อมรอบ
ไปด้วยแม่น า้ตาโฆเหมาะแก่การป้องกนัการรุกรานจากข้าศกึ  เร่ิมต้นการเที่ยวชมเมือง
จากหน้าสถานีรถไฟแบบนีโอมเูดฆาร์ ที่รูปทรงทางสถาปัตยกรรมที่แปลกตา ข้าม
สะพานแบบโรมนัดัง้เดิม (ปเูอนเต เด อลักานตารา) บนเนินเขาท่านจะเห็นกสัตีโย เด 
ซาน เซร์บานโด ป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ชาวโรมันสร้างขึน้เพื่อปกปักษ์รักษาเมือง 
แล้วเข้าสูเ่ขตเมืองเก่า โดยผ่านประตเูมืองปเูอร์ตา เด บิซากรา หนึง่ในประตเูมืองที่มี
ความส าคัญที่สดุ ทกุทกุแห่งของเมืองท่านจะได้ชื่นชมกับความแตกต่างของ
สถาปัตยกรรมแบบอารบิค, มเูดฆาร์, โกธิคและเรอเนสซองส์ เมื่อท่านมาเยือนโตเลโด้
แล้วต้องแวะชมคือ มหาวิหารแห่งโตเลโด้ สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่สวยงาม
แห่งหนึง่ของโลก ใช้เวลาสร้างยาวนาน เดิมมสุลมิใช้เป็นสเุหร่าต่อมาได้ก่อสร้างรูปทรง
แบบโกธิคในปี 1226 และเพิ่มศิลปะแบบมเูดฆาร์ บาร็อกและนีโอคลาสสิค จนเสร็จ
สมบูรณ์ในอีก 300 ปีถดัมา นบัเป็นมรดกแสดงความเป็นเมืองศาสนาของสเปน 
ภายในมหาวิหารมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรด้วยไม้แกะสลกัและภาพสลกัหินอ่อน  
อีกด้านหนึง่ท่านจะเห็นป้อมอลัคาซาร์เป็นผลงานของสถาปนิกระดบัสดุยอดในสมยั
ศตวรรษที่ 16 ได้รับการบรูณะและเป็นพิพิธภัณฑ์ในปัจจบุนั แล้วมีเวลาให้ท่านหาซือ้
ของที่ระลกึในย่านกลางเมืองเป็นงานฝีมือที่รู้จักกนัดีมีช่ือเสียงของนครโตเลโด้คือดาบ
และมีดเหลก็กล้า แบบเคลอืบด าฝังเงินทองและลวดทองแดง นอกจากนีย้งัมีงาน
เซรามิคทกุประเภทให้ท่านได้สะสมเป็นของประดบับ้านอีกด้วย  

(74 ก.ม.) 

 

 

 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย ก่อนอ าลาเมืองแวะจดุชมวิว เพื่อชมทิวทศัน์ของเมืองโตเลโด้ทัง้เมือง ซึง่เป็นทิวทศัน์ที่

จิตรกรชื่อดงัของสเปนเอล เกรโก (EI Greco) ได้จ าลองลงในแผ่นภาพที่งดงามย่ิงกว่า
ของจริง  

 

 ออกเดินทางสูเ่มืองกรานาด้าอดีตเมืองหลวงของพวกมัวร์ เมืองที่มีความเจริญสงูสดุทัง้
ทางวตัถแุละศิลปะที่ผสมผสานกนัอย่างลงตวัของพวกมัวร์และชาวยิว 

(366 ก.ม.) 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าคณะเข้าพกั BARCELO GRANADA CONGRESS***** หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.barcelo.com 

วันที่ 4 กรานาด้า - พระราชวังอะลัมบรา - กอร์โดบ้า อังคาร 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านสูพ่ระราชวงัอะลมับรา สิง่มหศัจรรย์ของโลกที่ไม่มีอนัดบัอย่างเป็นทางการ 

ความสดุยอดแห่งจินตนาการและความสามารถทางศิลปะของมวัร์ ตัง้อยู่บริเวณสนั
เขาบนเนินเขียวขจี ไม่มีค าบรรยายใดจะเปรียบเปรยความวิจิตรพิสดารและความ

 

http://www.hotels-silken.com/
http://www.nazaries-business-spa.hotel-rv.com/


 

 

ประณีตสมดลุอนัน่าทึ่งนีไ้ด้ พระราชวังแห่งนีม้ิได้ย่ิงใหญ่เฉพาะภายนอกแต่อลงัการไป
ด้วยฝีมืออนัประณีตจากช่างฝีมือในยุคก่อนที่ได้สร้างสรรค์การตกแต่งอย่างวิจิตร น า
คณะเข้าชมพระราชวงัหลวง (Nasrid Palace) โดดเด่นไปด้วยลวดลายแกะสลกับน
เพดานไม้ ลายเครือเถาบนปนูปัน้ที่ประดบัผนงั ลายลดาวลัย์ และลายลกูไม้ฉลบุน
เรียวโค้งของเสาหินอ่อน ด้านนอกเป็นสวนสวยราวกบัจ าลองสวนสวรรค์มาไว้บนดิน 
ลานดอกเมอร์เทิล ขนาบด้วยแนวพุ่มดอกเมอร์เทิล, ซาลอน เดโลส เอมบาฆาโดเรส 
ห้องส าหรับเข้าเฝ้ากษัตริย์และสดุปลายทางใต้เป็นลานสิงโตสร้างขึน้รอบน า้พโุบราณ
ขนาดใหญ่ ห้องพักที่เคยต้อนรับนกัเขียนชื่อดงั วอชิงตนั เออร์วิง ในปี 1829 ที่เคย
พ านกัในพระราชวงัแห่งนีน้านถงึ 3 เดือนและจดุสดุท้ายที่ไม่ควรพลาดชมก็คือ
พระราชวงัเฆเนราลเิฟ เดิมเป็นพระราชวงัฤดรู้อนของสลุต่าน ความงดงามของอทุยาน
สวนอนัร่มร่ืนและเขียวขจี ประดบัด้วยน า้พแุละสระน า้สมกบัความหมายที่ว่าอทุยาน
สถาปนิก 

 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย ออกเดินทางชมทศันียภาพของสเปนตอนใต้ในแคว้นอนัดาลเูซีย แคว้นแห่งเกษตร 

กรรมที่มีบทบาทส าคญัต่อสเปนมาทุกยคุทุกสมยั สร้างผลผลติ อาทิ น า้มนัมะกอก พืช
ไร่ องุ่น ฝ้าย และดอกทานตะวนั เป็นเขตภูมิภาคที่อบอุ่นเนื่องจากอากาศดีตลอดปี 
เพราะอยู่ติดกบัมหาสมทุรและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โดยมีเมืองกอร์โดบา ที่ได้ชื่อว่า
เป็นเพชรเม็ดเอกแห่งแคว้นอนัดาลเูซีย เมืองที่นักประวัติศาสตร์สากลมกัคุ้นในนาม
อาณาจักรกาหลบิของชาวมสุลมิ ว่ากนัว่าในยุคศริสต์ศตวรรษที่ 10 เมืองนีม้ีความ
ย่ิงใหญ่มาก โดยถือเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองของโลก รองจากอาณาจกัรคอนสแตนติ
โนเปิล เป็นเมืองในระบบกาหลบิที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่สดุของยโุรป มีการสร้าง
มหาวิทยาลยั เน้นการเรียนรู้ด้านวรรณกรรมและวิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย์  

(201 ก.ม.) 

 
 

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

ระดบัเดียวกนั 
www.eurostarspalace.com 

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

กวาดัลกีบีร์ แล้วพาเข้าชมมสัยิดหลวงเมซกีต้า สเุหร่าที่มีขนาดใหญ่ของบรรดากาหลิ
บแห่งอมูยัยาด หากจะเปรียบเทียบความใหญ่โตคงจะไม่สร้างความประหลาดใจแต่ 
ณ ที่แห่งนีคื้อบทสรุปของการปลกูฝังคริสต์ศาสนาลงบนอาณาเขตอนัยิ่งใหญ่ของ
มสุลมิเดิม ซึ่งท่านจะได้เห็นศิลปะการสร้างโบสถ์ของชาวคริสต์อันยิ่งใหญ่ และศิลปะ
หลายแบบถูกบรรจงเติมแต่งให้สมบรูณ์ จงึเป็นสถาปัตยกรรมที่เปรียบเป็นความ
หฤหรรษ์อย่างลกึซึง้แห่งงานศิลปะและความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนา แต่ใน
ขณะเดียวกนัศิลปะแบบมุสลมิซึ่งก็คือ มีห์รับ ซึ่งถือเป็นสดุยอดสถาปัตยกรรมชิน้เอก
บนกระเบือ้งเซรามิคของศิลปินชาวมวัร์แท้ๆ ได้รับการอนุรักษ์เก็บรักษาให้ทรง คณุค่า
ความงาม จนแทบจะหาชมไม่ได้อีกแล้วบนโลกใบนี ้ 

 

 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย ออกเดินทางสูเ่มืองเซวิลล์หรือเซบียา เมืองใหญ่อนัดบั 4 ของสเปนและเป็นเมืองหลวง

ของแคว้นอนัดาลเูซีย เมืองที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีพืน้ที่โล่ง สวนสาธารณะ และ
สวนดอกไม้ เมืองในฝันส าหรับผู้ ต้องการสมัผัสชีวิตราตรีอนัเร่าร้อน น าท่านไปชม
สิง่ก่อสร้างที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบของ ปลาซา เดอ เอสปาญา 
(Plaza de Espana) อาคารรูปคร่ึงวงกลมเรียงต่อกนัเป็นแนวยาว แต่ละโค้งประตมูี
ตราประจ าจังหวดัไลเ่รียงตามตวัอักษร ฝ่ังตรงข้ามเป็นอทุยานมาเรียลยุซ่า ร่มร่ืน
งดงามตระการตาและแฝงความโรแมนติค 

(140 ก.ม.)  

 



 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง พร้อมชมและเพลิดเพลินกับ
ดนตรีและระบ าฟลามิงโก อันเร่าร้อนสไตล์อันดาลูเซีย 

Local 

 น าคณะเข้าพกั BARCELO SEVILLA RENACIMIENTO HOTEL**** หรือเทียบเท่า
ในระดบัเดียวกนั 

www.barcelo.com 

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

วิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรม และเซนต์ปอลที่ลอนดอน และใหญ่ที่สดุในสเปน สร้างด้วย
ศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแต่งได้อย่างงามวิจิตร สร้างขึน้แทนที่ตัง้ของสเุหร่าเดิม โดย
ต้องการให้ย่ิงใหญ่แบบไม่มีใครเทียบเทียมได้ ในห้องเก็บทรัพย์สมบติัล า้ค่า มีทัง้ภาพ 
เขียน, เคร่ืองใช้ในพิธีของศาสนา ที่ท ามาจากทองค าและเงิน ล้วนแต่ประเมินค่ามิได้ 
อีกทัง้ยงัเป็นที่เก็บศพของโคลมับัสอีกด้วย จากนัน้ขึน้ชมหอคอยฆีรัลดา ตกึทรงรูป
สีเ่หลีย่ม ผืนผ้าสงู 93 เมตร (ไม่แนะน าส าหรับท่านที่สขุภาพไม่เอือ้อ านวย) ติดกนักบั
มหาวิหารเป็นลานส้มและน า้พ ุ เพื่อใช้ในพิธีช าระร่างกายของอิสลาม ด้านหน้าเป็น
ลานกว้างมี ปราสาทอัลคาซาร์ สถาปัตยกรรมที่ยงัคงมีคราบเงาความบรรเจิด และ
ความคิดสร้าง สรรค์ของชาวมัวร์ ในอดีตเคยเป็นพระราชวงัของกษัตริย์สเปนมาก่อน 

 
 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย เดินทางข้ามพรมแดนสเปน สูป่ระเทศโปรตเุกสที่เมืองฟารู (Faro) เป็นเมืองหลวงของ

เขตแอลการ์ฟ (Algarve) มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 40,000 คน เมืองนีม้ี
ความส าคัญขึน้มาในปีค.ศ. 1577 ฟารูได้รับการคดัเลอืกให้เป็นเมืองที่พ านกัของผู้
ด ารงต าแหน่งบิชอป เมืองฟารูครอบคลมุอาณาเขตอทุยาน และทะเลสาบ ริโอฟอร์โม
ซา (Rio Formosa) แหลง่อนรัุกษ์ทางธรรมชาติของนกหลากหลายสายพนัธุ์ ที่อพยพ
มาในช่วงฤดใูบไม้ผลแิละใบไม้ร่วง จนเข้าสูก่รุงลิสบอน เมืองหลวงของโปรตเุกสตัง้อยู่
ในทวีปยโุรปตอนใต้บนคาบสมทุรไอบีเรีย 

(459 ก.ม.) 

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

เดียวกนั 
www.viphotels.com  

วันที่ 7 ลิสบอน - มหาวิหารเจอโรนิโม - หอคอยเบเล็ม - แวะร้านขนมชื่อดัง - แหลม
โรก้า - ซินทร้า 

ศุกร์ 

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

ผสานระหว่างสถาปัตยกรรมโกธิคและมวัร์อย่างสวยงาม ปัจจุบนัเป็นที่พ านกัอย่าง
เป็นทางการของประธานาธิบดี ชมมหาวิหารเจอโรนิโม ที่สร้างขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก่ 
วาสโก ดากามา และการเดินทางสูอ่ินเดียเป็นผลส าเร็จในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงาน
อนัเย่ียมยอดของงานสถาปัตยกรรมที่เรียกกนัว่า มานเูอลไลน์ (Manueline) ใช้เวลา
ก่อสร้างทัง้สิน้ 70 ปีจงึเสร็จสมบูรณ์และได้รับการรับรองจากองค์การยเูนสโก้ว่าเป็น 
World Heritage Site ภายในประกอบไปด้วย อาคารส าคัญต่างๆ แล้วไปชมหอคอยเบ
เลม็ (Belem Tower) เดิมสร้างไว้กลางน า้เพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดแูลการเดินเรือเข้า
ออก และเป็นจดุเร่ิมต้นของการเดินเรือออกไปส ารวจและค้นพบโลกของ วาสโก ดา
กามา และนกัเดินเรือชาวโปรตเุกส เป็นอีกตวัอย่างหนึง่ของสถาปัตยกรรมมานเูอลไลน์
ที่สวยงาม บนัทกึภาพกบัอนสุาวรีย์ดิสคฟัเวอร่ี สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1960 เพื่อฉลองการ
ครบ 500 ปีแห่งการสิน้พระชนม์ของ เจ้าชายเฮนร่ี เดอะเนวิเกเตอร์ และยกย่องนกั
เดินเรือส ารวจรอบโลก เชิญท่านลองชิมขนมทาร์ตคัสตาร์ด (Nata de Pasteis) ในร้าน
ขนมเก่าแก่ที่ให้บริการมากว่าร้อยปี แวะชิมขนมโปรตเุกสต้นต ารับของขนมไทย อาทิ 
ทองหยอด, ฝอยทองที่มีต้นต ารับแท้อยู่ที่โปรตเุกสและเข้าไปเผยแพร่ในกรุงศรีอยธุยา 
โดยท่านท้าวทองกีบม้า 

 

 

 

http://www.viphotels.com/


 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย ออกเดินทางเลาะเลยีบชายฝ่ังมหาสมทุรแอตแลนติกผ่านเมืองเลก็ๆ น่ารักแถบชาน

เมืองลิสบอน สูเ่มืองซินทรา (Sintra) อีกหนึง่เมืองตากอากาศยอดนิยมของนักท่อง 
เที่ยว และยงัเป็นที่ตัง้ของพระราชวังที่สวยงาม ที่ได้รับการรับรองจากองค์การยเูนสโก้
ให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย เป็นเมืองตากอากาศที่เต็มไปด้วยความสวยงาม ไม้ดอก และ
แนวต้นปาล์ม และคลาสสิคด้วยรีสอร์ท ตากอากาศสพีาสเทล แล้วน าท่านไปชมแหลม
โรก้า (Capo Da Roca) จดุตะวนัตกสดุของยโุรป ก่อนกลบัเข้าเมือง อิสระให้ท่านได้
เดินเลน่บนถนนคนเดิน จัตรัุสใจกลางเมือง ย่านช้อปปิง้สนิค้าของเมืองตามอธัยาศัย 

 

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

เดียวกนั 
www.melia.com 

วันที่ 8 บาร์เซโลนา - ยอดเขามอนต์จอิูก - ถนนลาลัมบรา - ช้อปป้ิงถนนกราเซีย เสาร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.50 น. เดินทางสูเ่มืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน โดยเที่ยวบินภายในประเทศ  VY8461  
 คณะเดินทางถงึเมืองบาร์เซโลนา เมืองซึ่งได้รับการขนานนามให้เป็นนครหลวงในเมดิ

เตอร์เรเนียน ที่สวยงามเจริญรุ่งเรืองด้วยธุรกิจท่าเรือและการค้า อีกทัง้ยงัผสมผสาน
ประวติัศาสตร์ที่เก่าแก่ และความทนัสมัยให้สมกบัเป็นเมืองโอลิมปิก เป็นที่ชื่นชอบ
ของบรรดานกัท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน   

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

เป็นที่ตัง้ของสถานที่จดังานกีฬาโอลิมปิกในปี 1992 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้สนิค้าแบ
รนด์เนมบนถนนกราเซีย น าคณะเข้าสู่จตัุรัสกาตาลนุญา จดุเร่ิมของย่านถนนคนเดิน 
Las Ramblas ถนนที่มีชีวิตชีวามากที่สดุในบาร์เซโลน่า มีทัง้สินค้านานาชนิด, แผง
ดอกไม้, ศิลปินเร่และละครใบ้ เชือ้เชิญให้นกัท่องเที่ยวเดินชมอย่างไม่รู้เบื่อ ปลายสดุ
ของถนนเป็นอนสุาวรีย์โคลมับสั นกัเดินเรือผู้ ค้นพบโลกแถบใหม่หมู่เกาะ เวสต์อินดีส  

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าคณะเข้าพกั HOTEL SILKEN DIAGONAL BARCELONA**** หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.hoteles-silken.com  

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

อาทิตย์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะไปชมงานสถาปัตยกรรมอนัยิ่งใหญ่ของเกาดี ้ ที่ชาวบาร์เซภาคภูมิใจจนมีอีก

ชื่อเรียกหนึ่งว่า City of Gaudi ท่านจะได้พบกบังานสถาปัตยกรรมอนัล า้ค่าคือ กาซ่า 
บตัโย ที่เกาดีอ้อกแบบให้กบัเศรษฐีสิง่ทอในบาร์เซโลนา อีกหนึง่แห่งที่น่าชมคือ กาซา 
มิลา เกาดี ้ ออกแบบให้กบันกัธุรกิจผู้มัง่คัง่ในปี 1906 แสดงถงึฐานะความมั่งคัง่, 
ความคิดสร้างสรรค์ซึง่ถือเป็นแฟชัน่ในยคุนัน้ แล้วน าท่านไปชมสวนสาธารณะเกวล 
(Park Guell) เป็นหนึง่ในงานสดุรักสดุหวงที่เกาดีอ้ทุิศให้กบัชาวเมือง ออก แบบตัง้แต่
ปีค.ศ.1900-1914 น าชมสถานที่สดุท้ายของเกาดีคื้อ โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย งาน
ก่อสร้างที่คืบหน้าไปแล้วกว่า 70% คาดการณ์แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2030-2032 ด้วย
งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างเพิ่มเติมจากนีไ้ปอีก 25 ล้านเหรียญยโูร เมื่อสร้างเสร็จ
จะเป็นโบสถ์ที่หอคอยสงูที่สดุในยโุรป 172.5 เมตร (ปัจจบุนัหอคอยที่สงูที่สดุอยู่ที่เมือง 
Ulm ในประเทศเยอรมนี) ความพิเศษในงานของเกาดีคื้อ การรวบรวมรูปทรงและ
พืน้ผิวต่างๆ ในธรรมชาติมาใช้และสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของยอดเขาและความสงู
ของมองต์เซร์ราต 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 

http://www.melia.com/
http://www.hoteles-silken.com/


 

 

บ่าย น าเข้าชมสนามฟตุบอล เอล กมัป์ โนว ของทีมบาร์เซโลน่า หรือคัมป์ น ู(Camp Nou) 
ความจ ุ 98,787 คน เป็นสนามฟตุบอลที่ใหญ่ที่สดุในยโุรป ตัง้อยู่ในเมืองบาร์เซโลน่า 
ซึง่เป็นเมืองหลวงของแคว้านกาตาลนูย่า เปิดใช้งานครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 1957 เคยใช้
จดัการแข่งขนัฟตุบอลโลกเมื่อปี ค.ศ. 1982 น าชมความย่ิงใหญ่ของทีมบาร์เซโลน่า ใน
สว่นที่จดัแสดงเป็นมิวเซียม มีห้องถ้วยรางวัล, ห้องจดัแสดงประวติัและเร่ืองราวของทีม
, ห้องผลงานของเมสซี ที่รวบรวมแมทช์และการท าประตอูนัน่าประทบัใจ บางเร่ืองราว
บอกผ่านด้วยระบบมัลติมีเดีย รวมถึงการชมแมทช์การแข่งขนัแบบพาโนรามา ห้อง
แถลงข่าว และห้องเก็บตัวของนกัฟุตบอลชื่อดงัระดบัโลก (ในกรณีวนัเข้าชมตรงกบัการ
แข่งขนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าเข้าชม)  

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Thai 
 ออกเดินทางสูส่นามบินกรุง Barcelona เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ Oct-Mar 

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

วันที่ 10 เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ จนัทร์ 
07.45 น. ถงึนครดไูบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) รอเปลี่ยนเที่ยวบิน  
09.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ EK372 
18.40 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ 

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักล่าวข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลง เนื่องจากการจดัโปรแกรม  
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้)  

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 ตุลาคม 2561 105,000.- 95,000.- 85,000.- 23,000.- 18,000.- -25,000.- 
-18,000.- 

3 - 12 พฤศจกิายน 2561 98,000.- 89,000.- 79,000.- 23,000.- 18,000.- -24,000.- 
-17,000.- 17 - 26 พฤศจกิายน 2561 

1 - 10 ธันวาคม 2561 102,000.- 92,000.- 82,000.- 23,000.- 18,000.- -25,000.- 
-18,000.- 8 - 17 ธันวาคม 2561 

12 - 21 มกราคม 2562 

98,000.- 89,000.- 79,000.- 23,000.- 18,000.- -24,000.- 
-17,000.- 

19 - 28 มกราคม 2562 
26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2562 

2 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 
9 - 18 กุมภาพันธ์ 2562 
16 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 

23 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2562 
2 - 11 มีนาคม 2562 
9 - 18 มีนาคม 2562 
16 - 25 มีนาคม 2562 

ค่าทวัร์รวม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561  

 ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ   
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 ค่าเข้าชม Toledo Cathedral / ค่าเข้าชม Alhambra Palace / ค่าเข้าชม Cordoba Mezquita Mosque / ค่าเข้าชม 

Seville Cathedral / ค่าเข้าชม Madrid Palacio Real / ค่าเข้าชม Sagrada Famillia / ค่าเข้าชม Camp Nou 
 ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกัน โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่

ท่านจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยโุรปสว่นใหญ่
จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade 



 

 

Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั  
 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คัดสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแต่ละประเทศ 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 ยโูร / ท่าน / วนั 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสเปน (เชงเก้น) 
 ค่าประกนัการเดินทางของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ู พ ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN 

คุ้มครองการสญูเสียชีวิต/อวยัวะจากอบุติัเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกันภัยอายมุากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 
3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที่
ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตวั 

       –หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้ มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของ
สมัภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์ 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม  

 ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 
ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 
  ค่าค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 ค่าท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกัและค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพัก ค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หาก
ท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จัก

และเชื่อถือได้ ซึ่งจะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณา
จองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันท่ีจอง ซึ่งเงินมดัจ า
ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์สว่นที่เหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่าน
ไม่ช าระเงินสว่นที่เหลอืตามวนัที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี  ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบ

คาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทวัร์ ที่มีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทัวร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครัง้อาจจะมี
ผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้   

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



 

 

  หากท่านยกเลกิการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ท่านสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวีซ่า
ได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลีย่นชื่อตัว๋เท่านัน้ และต้องไม่อยู่ใน
เงื่อนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากท่านยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนมุติัวีซ่า ไม่
ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด 
ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเงื่อนไขของวนัเวลาที่ยกเลิกดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณา
อนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึง่จะรู้ผลเร็วกว่าการย่ืนขอวีซ่าแบบ
กรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการท่องเที่ยว รวมทัง้ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิด
เหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุติัเหต ุฯลฯ โดย
สทิธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดบัเบิลยู 
พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึผลประโยชน์และจะรักษา
ผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเข้า
เมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่าน
ช าระมาแล้ว 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวันเดินทาง สามารถท าได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้อง

ช าระค่าใช้จ่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัท
ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้
เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบ
กบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัร์สว่นที่เหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์ 50% ของสายการบินเอมิ

เรสต์ได้เท่านัน้  ซึง่การเปลีย่นแปลงเงื่อนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเท่านัน้ 
ค่าธรรมเนียมประกนัภัยและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทัวร์สว่นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที่ออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

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

ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมีความ
แตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่าง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย หากท่าน



 

 

ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจัดโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่สถานที่เข้าชมนัน้ ๆ ปิด

ท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ แต่หากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็น
ผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อน
ช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (Porter) 
  ค่าทวัร์ได้รวมค่าขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่าน

จะถกูเรียกเก็บโดยผู้ ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลง
ได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้ โดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธ
ได้ 

 ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ  โหลดได้ท่านละ 1 ใบ
เท่านัน้  และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบิน
ที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่า
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในน า้หนักส่วนที่เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง  
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบ
ต่อการสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชัดเจน

ในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศสเปน ใช้เวลายื่นประมาณ 16 วันท าการ 

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

แขวงคลองเตยเหนอื  เขตวฒันา  กรุงเทพฯ  10110   โทร. 02-258-3524 
 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่ประเทศ

เชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุติัวีซ่า 
 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสขีาว (ไม่ใช่รูปขาวด า, ห้ามสแกน และห้ามใช้รูปถ่ายเก่าที่เคยใช้ขอวีซ่ามาแล้ว) มี



 

 

อายไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า /ส าเนาสติู

บตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  
 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบุต าแหน่ง, อตัรา

เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทที่คดัไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

 หนงัสอืรับรองจากธนาคาร และส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนัที่ย่ืนค าร้องขอวี
ซ่า ควรเลอืกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสูภู่มิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึง่ในการย่ืน
ขอวีซ่า ต้องออกหนงัสอืรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไม่รับบัญชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1  - 6 แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบชุื่อผู้
เดินทางและเหตุผลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนักเรียน นกัศึกษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา , มารดา จะต้อง

ไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึง่ได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้  

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ท่านไม่มีสทิธ์ิเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขที่บริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 


