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วันที่ 1

06.30 น.
หมายเหตุ

09.30 น.
13.15 น.
14.40 น.
19.50 น.

วันที่ 2
08.00 น.
09.00 น.

13.00 น.
บ่าย

20.00 น.

ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - กรุ งแมดริด (สเปน)

เสาร์

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรสต์
แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซือ้ ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถ
โค้ช, จองที่พกั , ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ลว่ งหน้าให้กบั กรุป๊ ทัวร์ กรณีท่ีเกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน
(ขึน้ เครื่องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง
ทาให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชาระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว
และหากมีคา่ ใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้ นอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ทา่ น
ทราบ เพราะเป็ นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
ออกเดินทางสูส่ นามบินนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) โดยเที่ยวบินที่ EK375
ถึงสนามบินนครดูไบ รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางต่อสูก่ รุงแมดริด ประเทศสเปน โดยเที่ยวบินที่ EK143
คณะถึงสนามบิน Barajas International กรุงแมดริด หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร รถโค้ชรอรับคณะแล้วออกเดินทางสูโ่ รงแรมที่พกั
นาคณะเข้าพัก PUERTA AMERICA MADRID HOTEL***** หรือเทียบเท่าในระดับ www.hotelpuertamerica.co
เดียวกัน
m

เทีย่ วแมดริด - พระราชวังหลวง - ปลาซา เดอ เอสปั นญา - ปูเอต้า
เดล ซอล - ปลาซา มายอร์ - ห้าง El Corte Ingles

อาทิตย์

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
Buffet
นาคณะเที่ยวกรุงแมดริด เมืองหลวงของประเทศสเปนเก่าแก่นบั พันปี ตัง้ อยูใ่ จกลาง
แหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็ นเมืองหลวงที่สวยที่สดุ แห่งหนึ่งของ
โลก เข้าชมพระราชวังหลวง (Palacio Real) ตัง้ อยูบ่ นเนินเขาริมฝั่งแม่นา้ แมนซานาเรส
มีความสวยงามโอ่อา่ อลังการไม่แพ้พระราชวังอื่นๆในทวีปยุโรป
จากแนวความคิด
เปรียบเทียบความใหญ่โตของแวร์ซายส์
และความสวยงามของลูฟว์ในฝรั่งเศส
พระราชวังหลวงแห่งนีถ้ กู สร้างด้วยหินทัง้ หลังในปี ค.ศ.1738 ในสไตล์บาร็อก โดยการ
ผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากมาย
ถึง 2,830 ห้อง ซึง่ นอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็ นที่เก็บภาพเขียนชิน้
สาคัญที่วาดโดยศิลปิ นในยุคนัน้ รวมทัง้ สิ่งของมีคา่ ต่างๆ อาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา,
หนังสือ, เครื่องใช้, อาวุธ ฯลฯ แล้วชมอุทยานหลวงที่มีการเปลี่ยนพันธุไ์ ม้ทกุ ฤดูกาล
ดอกไม้งดงามตลอดปี ใกล้กนั เป็ นปลาซา เดอ เอสปั นญา (Plaza de Espana) ชม
อนุสาวรียเ์ ซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปน ที่ตงั้ อยู่เหนืออนุสาวรียด์ อนกิโฆเต้ใน
สวนสาธารณะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
นาเที่ยวชมนา้ พุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ที่สร้างอุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน ใช้
เป็ นสถานที่เฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆ ของเมืองและอาคารสวยงามใกล้ๆ กันคือ ที่
ทาการไปรษณีย ์ ผ่านประตูชยั อาคาล่า (Puerta de Alcala) ที่สร้างถวายพระเจ้า
ชาร์ลส์ท่ี 3 นาคณะเข้าสูป่ ลาซา มายอร์ (Plaza Mayor) จัตรุ สั สาคัญของกรุงมาดริด
อาคารเก่าแก่สวยงามด้วยสถาปั ตยกรรมศตวรรษที่ 17 และอดีตที่ทาการเมือง ติดกัน
เป็ นตลาดซันมีเกล (San Miquel) ปั จจุบนั ย่านนีเ้ ป็ นถนนคนเดิน เต็มไปด้วยร้านกาแฟ
น่ารัก เข้าสูป่ เู อต้า เดล ซอล หรือประตูพระอาทิตย์ จัตรุ สั ใจกลางเมือง ซึง่ นอกจากจะ
เป็ นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปนแล้ว (กิโลเมตรที่ศนู ย์) ยังเป็ นศูนย์กลางรถไฟใต้ดิน
และรถเมล์ทกุ สาย
และยังเป็ นจุดตัดของถนนสายสาคัญของเมืองที่หนาแน่นด้วย
ร้านค้ามากมาย และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ El Corte Ingles ชมอนุสาวรียห์ มีกบั
ต้นมาโดรนา สัญลักษณ์ของเมือง จากนัน้ อิสระให้ทา่ นเดินเที่ยวย่าน Walking Street
ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร the oldest restaurant in the world
Local
นาคณะเข้าพัก PUERTA AMERICA MADRID HOTEL***** หรือเทียบเท่าในระดับ www.hotelpuertamerica.co
เดียวกัน
m
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วันที่ 3

08.00 น.
09.00 น.

13.00 น.
บ่าย

20.00 น.

วันที่ 4

08.00 น.
09.00 น.

13.00 น.
บ่าย

แมดริด - โตเลโด้ - มหาวิหารแห่งโตเลโด้ - อัลคาซาร์ - กรานาด้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
ออกเดินทางสูเ่ มืองโตเลโด้ อดีตเมืองหลวงเก่าตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ศูนย์กลาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสเปน ชื่อเมืองหมายถึงการผสมผสานของ 3
วัฒนธรรม คริสเตียน, อิสลามและฮีบรู ตัวเมืองตัง้ อยูบ่ นหน้าผาสูงเบือ้ งล่างล้อมรอบ
ไปด้วยแม่นา้ ตาโฆเหมาะแก่การป้องกันการรุกรานจากข้าศึก เริ่มต้นการเที่ยวชมเมือง
จากหน้าสถานีรถไฟแบบนีโอมูเดฆาร์ ที่รูปทรงทางสถาปั ตยกรรมที่แปลกตา ข้าม
สะพานแบบโรมันดัง้ เดิม (ปูเอนเต เด อัลกานตารา) บนเนินเขาท่านจะเห็นกัสตีโย เด
ซาน เซร์บานโด ป้อมปราการขนาดใหญ่ท่ีชาวโรมันสร้างขึน้ เพื่อปกปั กษ์รกั ษาเมือง
แล้วเข้าสูเ่ ขตเมืองเก่า โดยผ่านประตูเมืองปูเอร์ตา เด บิซากรา หนึ่งในประตูเมืองที่มี
ความสาคัญที่สดุ
ทุกทุกแห่งของเมืองท่านจะได้ช่ืนชมกับความแตกต่างของ
สถาปั ตยกรรมแบบอารบิค, มูเดฆาร์, โกธิคและเรอเนสซองส์ เมื่อท่านมาเยือนโตเลโด้
แล้วต้องแวะชมคือ มหาวิหารแห่งโตเลโด้ สถาปั ตยกรรมแบบโกธิคที่ย่งิ ใหญ่สวยงาม
แห่งหนึ่งของโลก ใช้เวลาสร้างยาวนาน เดิมมุสลิมใช้เป็ นสุเหร่าต่อมาได้ก่อสร้างรูปทรง
แบบโกธิคในปี 1226 และเพิ่มศิลปะแบบมูเดฆาร์ บาร็อกและนีโอคลาสสิค จนเสร็จ
สมบูรณ์ในอีก 300 ปี ถดั มา นับเป็ นมรดกแสดงความเป็ นเมืองศาสนาของสเปน
ภายในมหาวิหารมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรด้วยไม้แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน
อีกด้านหนึ่งท่านจะเห็นป้อมอัลคาซาร์เป็ นผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัย
ศตวรรษที่ 16 ได้รบั การบูรณะและเป็ นพิพิธภัณฑ์ในปั จจุบนั แล้วมีเวลาให้ทา่ นหาซือ้
ของที่ระลึกในย่านกลางเมืองเป็ นงานฝี มือที่รูจ้ กั กันดีมีช่ือเสียงของนครโตเลโด้คือดาบ
และมีดเหล็กกล้า แบบเคลือบดาฝังเงินทองและลวดทองแดง นอกจากนีย้ งั มีงาน
เซรามิคทุกประเภทให้ทา่ นได้สะสมเป็ นของประดับบ้านอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ก่อนอาลาเมืองแวะจุดชมวิว เพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองโตเลโด้ทงั้ เมือง ซึง่ เป็ นทิวทัศน์ท่ี
จิตรกรชื่อดังของสเปนเอล เกรโก (EI Greco) ได้จาลองลงในแผ่นภาพที่งดงามยิ่งกว่า
ของจริง
ออกเดินทางสูเ่ มืองกรานาด้าอดีตเมืองหลวงของพวกมัวร์ เมืองที่มีความเจริญสูงสุดทัง้
ทางวัตถุและศิลปะที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวของพวกมัวร์และชาวยิว
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะเข้าพัก BARCELO GRANADA CONGRESS***** หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

กรานาด้า - พระราชวังอะลัมบรา - กอร์โดบ้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านสู่พระราชวังอะลัมบรา สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ไม่มีอันดับอย่างเป็ นทางการ
ความสุดยอดแห่งจินตนาการและความสามารถทางศิลปะของมัวร์ ตัง้ อยู่บริเวณสัน
เขาบนเนินเขียวขจี ไม่มีคาบรรยายใดจะเปรียบเปรยความวิจิตรพิ สดารและความ
ประณีตสมดุลอันน่าทึง่ นีไ้ ด้ พระราชวังแห่งนีม้ ิได้ย่งิ ใหญ่เฉพาะภายนอกแต่อลังการไป
ด้วยฝี มืออันประณีตจากช่างฝี มือในยุคก่อนที่ได้สร้างสรรค์การตกแต่งอย่างวิจิตร นา
คณะเข้าชมพระราชวังหลวง (Nasrid Palace) โดดเด่นไปด้วยลวดลายแกะสลักบน
เพดานไม้ ลายเครือเถาบนปูนปั้ นที่ประดับผนัง ลายลดาวัลย์ และลายลูกไม้ฉลุบน
เรียวโค้งของเสาหินอ่อน ด้านนอกเป็ นสวนสวยราวกับจาลองสวนสวรรค์มาไว้บนดิน
ลานดอกเมอร์เทิล ขนาบด้วยแนวพุ่มดอกเมอร์เทิล , ซาลอน เดโลส เอมบาฆาโดเรส
ห้องสาหรับเข้าเฝ้ากษัตริยแ์ ละสุดปลายทางใต้เป็ นลานสิงโตสร้างขึน้ รอบนา้ พุโบราณ
ขนาดใหญ่ ห้องพักที่เคยต้อนรับนักเขี ยนชื่อดัง วอชิงตัน เออร์วิง ในปี 1829 ที่เคย
พ านัก ในพระราชวัง แห่ ง นี ้น านถึ ง 3 เดื อ นและจุด สุด ท้า ยที่ ไ ม่ ค วรพลาดชมก็ คื อ
พระราชวังเฆเนราลิเฟ เดิมเป็ นพระราชวังฤดูรอ้ นของสุลต่าน ความงดงามของอุทยาน
สวนอันร่มรื่นและเขียวขจี ประดับด้วยนา้ พุและสระนา้ สมกับความหมายที่ว่าอุทยาน
สถาปนิก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางชมทัศนี ยภาพของสเปนตอนใต้ในแคว้นอันดาลูเซีย แคว้ นแห่งเกษตร
กรรมที่มีบทบาทสาคัญต่อสเปนมาทุกยุคทุกสมัย สร้างผลผลิต อาทิ นา้ มันมะกอก พืช
ไร่ องุ่น ฝ้าย และดอกทานตะวัน เป็ นเขตภูมิภาคที่อบอุ่นเนื่องจากอากาศดีตลอดปี

จันทร์

Buffet
(74 ก.ม.)

Local

( 366ก.ม.)
Chinese
www.barcelo.com

อังคาร
Buffet

Local
(201 ก.ม.)
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08.00 น.
09.00 น.
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บ่าย

19.00 น.

วันที่ 6

08.00 น.
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เพราะอยู่ติดกับมหาสมุทรและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โดยมีเมืองกอร์โดบา ที่ได้ช่ือว่า
เป็ นเพชรเม็ดเอกแห่งแคว้นอันดาลูเซีย เมืองที่นักประวัติศาสตร์สากลมั กคุน้ ในนาม
อาณาจักรกาหลิบของชาวมุสลิม ว่ากันว่าในยุ คศริสต์ศตวรรษที่ 10 เมืองนีม้ ีความ
ยิ่งใหญ่มาก โดยถือเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสองของโลก รองจากอาณาจักรคอนสแตนติ
โนเปิ ล เป็ นเมื องในระบบกาหลิบที่ มีความเจริญรุ ่งเรือ งที่ สุดของยุโ รป มี การสร้า ง
มหาวิทยาลัย เน้นการเรียนรูด้ า้ นวรรณกรรมและวิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นาคณะเข้าพัก HOTEL EUROSTARS PALACE CORDOBA***** หรือเทียบเท่าใน www.eurostarspalace.com
ระดับเดียวกัน

กอร์โดบ้า - เมซกิต้า - เซบียา - ปลาซา เดอ เอสปั นญา - ระบาฟ
ลามิงโก้

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านชมสถาปั ตยกรรมสะพานแบบโรมัน (ปูเอนเต้ โรมาโน) ทอดตัวข้ามแม่นา้
กวาดัลกีบีร ์ แล้วพาเข้าชมมัสยิดหลวงเมซกีตา้ สุเหร่าที่มีขนาดใหญ่ของบรรดากาหลิ
บแห่งอูมยั ยาด หากจะเปรียบเทียบความใหญ่โตคงจะไม่สร้างความประหลาดใจแต่
ณ ที่แห่งนี ค้ ือบทสรุ ปของการปลูกฝั งคริสต์ศาสนาลงบนอาณาเขตอันยิ่งใหญ่ ของ
มุสลิมเดิม ซึ่งท่านจะได้เห็นศิลปะการสร้างโบสถ์ของชาวคริสต์อนั ยิ่งใหญ่ และศิลปะ
หลายแบบถูกบรรจงเติม แต่ง ให้สมบูรณ์ จึงเป็ นสถาปั ตยกรรมที่ เปรีย บเป็ นความ
หฤหรรษ์ อ ย่ า งลึ ก ซึ ง้ แห่ ง งานศิ ล ปะและความเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งทางศาสนา แต่ ใ น
ขณะเดียวกันศิลปะแบบมุสลิมซึ่งก็คือ มีหร์ บั ซึ่งถือเป็ นสุดยอดสถาปั ตยกรรมชิน้ เอก
บนกระเบือ้ งเซรามิคของศิลปิ นชาวมัวร์แท้ๆ ได้รบั การอนุรกั ษ์เก็บรักษาให้ทรง คุณค่า
ความงาม จนแทบจะหาชมไม่ได้อีกแล้วบนโลกใบนี ้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสูเ่ มืองเซวิลล์หรือเซบียา เมืองใหญ่อนั ดับ 4 ของสเปนและเป็ นเมืองหลวง
ของแคว้นอันดาลูเซีย เมืองที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีพืน้ ที่โล่ง สวนสาธารณะ และ
สวนดอกไม้ เมืองในฝั นสาหรับผู้ตอ้ งการสัมผัสชี วิตราตรีอันเร่าร้อน นาท่านไปชม
สิ่ง ก่ อ สร้างที่ ง ดงามด้ว ยสถาปั ต ยกรรมการออกแบบของ ปลาซา เดอ เอสปาญา
(Plaza de Espana) อาคารรูปครึง่ วงกลมเรียงต่อกันเป็ นแนวยาว แต่ละโค้งประตูมี
ตราประจาจังหวัดไล่เรียงตามตัวอักษร ฝั่ งตรงข้ามเป็ นอุทยานมาเรียลุยซ่า ร่ มรื่น
งดงามตระการตาและแฝงความโรแมนติค
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง พร้อมชมและเพลิดเพลินกับ
ดนตรีและระบาฟลามิงโก อันเร่าร้อนสไตล์อันดาลูเซีย
นาคณะเข้าพัก BARCELO SEVILLA RENACIMIENTO HOTEL**** หรือเทียบเท่า
ในระดับเดียวกัน

เซบีญา - มหาวิหารแห่งเซบียา - หอคอยฆีรัลด้า - ลิสบอน

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเข้าชมวิหารแห่งเมืองเซบียา (Seville) มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสามรองจากมหา
วิหารเซนต์ปีเตอร์ท่ีกรุงโรม และเซนต์ปอลที่ลอนดอน และใหญ่ท่ีสดุ ในสเปน สร้างด้วย
ศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแต่งได้อย่างงามวิจิตร สร้างขึน้ แทนที่ตงั้ ของสุเหร่าเดิม โดย
ต้องการให้ย่งิ ใหญ่แบบไม่มีใครเทียบเทียมได้ ในห้องเก็บทรัพย์สมบัติลา้ ค่า มีทงั้ ภาพ
เขียน, เครื่องใช้ในพิธีของศาสนา ที่ทามาจากทองคาและเงิน ล้วนแต่ประเมินค่ามิได้
อีกทัง้ ยังเป็ นที่เก็บศพของโคลัมบัสอีกด้วย จากนัน้ ขึน้ ชมหอคอยฆีรลั ดา ตึกทรงรูป
สี่เหลี่ยม ผืนผ้าสูง 93 เมตร (ไม่แนะนาสาหรับท่านที่สขุ ภาพไม่เอือ้ อานวย) ติดกันกับ
มหาวิหารเป็ นลานส้มและนา้ พุ เพื่อใช้ในพิธีชาระร่างกายของอิสลาม ด้านหน้าเป็ น
ลานกว้างมี ปราสาทอัลคาซาร์ สถาปั ตยกรรมที่ยงั คงมีคราบเงาความบรรเจิด และ
ความคิดสร้าง สรรค์ของชาวมัวร์ ในอดีตเคยเป็ นพระราชวังของกษัตริยส์ เปนมาก่อน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางข้ามพรมแดนสเปน สูป่ ระเทศโปรตุเกสที่เมืองฟารู (Faro) เป็ นเมืองหลวงของ
เขตแอลการ์ฟ (Algarve) มีประชากรอาศัยอยูป่ ระมาณ 40,000 คน เมืองนีม้ ี
ความสาคัญขึน้ มาในปี ค.ศ. 1577 ฟารูได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นเมืองที่พานักของผู้
ดารงตาแหน่งบิชอป เมืองฟารู ครอบคลุมอาณาเขตอุทยาน และทะเลสาบ ริโอฟอร์โม
ซา (Rio Formosa) แหล่งอนุรกั ษ์ทางธรรมชาติของนกหลากหลายสายพันธุ์ ที่อพยพ

พุธ

Buffet

Local
(140 ก.ม.)

Local
www.barcelo.com

พฤหัสบดี
Buffet

Chinese
(459 ก.ม.)

รหัสทัวร์ : THD3-EK-EU-8FEB-5DEC20
19.00 น.

วันที่ 7
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ 8

07.00 น.
08.50 น.

13.00 น.
บ่าย

20.00 น.

มาในช่วงฤดูใบไม้ผลิและใบไม้รว่ ง จนเข้าสูก่ รุงลิสบอน เมืองหลวงของโปรตุเกสตัง้ อยู่
ในทวีปยุโรปตอนใต้บนคาบสมุทรไอบีเรีย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะเข้าพัก VIP GRAND LISBOA HOTEL & SPA***** หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

ลิสบอน - มหาวิหารเจอโรนิโม - หอคอยเบเล็ม - แวะร้านขนมชื่อดัง
- แหลมโรก้า - ซินทร้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
เที่ยวชมกรุงลิสบอน ชมอดีตพระราชวังหลวงอายุเก่าแก่ตงั้ แต่ศตวรรษที่ 14 ผสม
ผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมโกธิคและมัวร์อย่างสวยงาม ปั จจุบนั เป็ นที่พานักอย่าง
เป็ นทางการของประธานาธิบดี ชมมหาวิหารเจอโรนิโม ที่สร้างขึน้ เพื่อเป็ นเกียรติแก่
วาสโก ดากามา และการเดินทางสูอ่ ินเดียเป็ นผลสาเร็จในปี ค.ศ.1498 จัดเป็ นผลงาน
อันเยี่ยมยอดของงานสถาปั ตยกรรมที่เรียกกันว่า มานูเอลไลน์ (Manueline) ใช้เวลา
ก่อสร้างทัง้ สิน้ 70 ปี จงึ เสร็จสมบูรณ์และได้รบั การรับรองจากองค์การยูเนสโก้ว่าเป็ น
World Heritage Site ภายในประกอบไปด้วย อาคารสาคัญต่างๆ แล้วไปชมหอคอยเบ
เล็ม (Belem Tower) เดิมสร้างไว้กลางนา้ เพื่อเป็ นป้อมรักษาการณ์ดแู ลการเดินเรือเข้า
ออก และเป็ นจุดเริม่ ต้นของการเดินเรือออกไปสารวจและค้นพบโลกของ วาสโก ดา
กามา และนักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็ นอีกตัวอย่างหนึ่งของสถาปั ตยกรรมมานูเอลไลน์
ที่สวยงาม บันทึกภาพกับอนุสาวรียด์ ิสคัฟเวอรี่ สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1960 เพื่อฉลองการ
ครบ 500 ปี แห่งการสิน้ พระชนม์ของ เจ้าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์ และยกย่องนัก
เดินเรือสารวจรอบโลก เชิญท่านลองชิมขนมทาร์ตคัสตาร์ด (Nata de Pasteis) ในร้าน
ขนมเก่าแก่ท่ีให้บริการมากว่าร้อยปี แวะชิมขนมโปรตุเกสต้นตารับของขนมไทย อาทิ
ทองหยอด, ฝอยทองที่มีตน้ ตารับแท้อยูท่ ่ีโปรตุเกสและเข้าไปเผยแพร่ในกรุงศรีอยุธยา
โดยท่านท้าวทองกีบม้า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางเลาะเลียบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกผ่านเมืองเล็กๆ น่ารักแถบชาน
เมืองลิสบอน สูเ่ มืองซินทรา (Sintra) อีกหนึ่งเมืองตากอากาศยอดนิยมของนักท่อง
เที่ยว และยังเป็ นที่ตงั้ ของพระราชวังที่สวยงาม ที่ได้รบั การรับรองจากองค์การยูเนสโก้
ให้เป็ นมรดกโลกอีกด้วย เป็ นเมืองตากอากาศที่เต็มไปด้วยความสวยงาม ไม้ดอก และ
แนวต้นปาล์ม และคลาสสิคด้วยรีสอร์ท ตากอากาศสีพาสเทล แล้วนาท่านไปชมแหลม
โรก้า (Capo Da Roca) จุดตะวันตกสุดของยุโรป ก่อนกลับเข้าเมือง อิสระให้ทา่ นได้
เดินเล่นบนถนนคนเดิน จัตรุ สั ใจกลางเมือง ย่านช้อปปิ ้งสินค้าของเมืองตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะเข้าพัก VIP GRAND LISBOA HOTEL & SPA***** หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

บาร์เซโลนา - ยอดเขามอนต์จูอิก - ถนนลาลัมบรา - ช้อปปิ้ งถนนกราเซีย

Local
www.viphotels.com

ศุกร์
Buffet

Chinese

Thai
www.melia.com

เสาร์

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
Buffet
เดินทางสูเ่ มืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน โดยเที่ยวบินภายในประเทศ
คณะเดินทางถึงเมืองบาร์เซโลนา เมืองซึง่ ได้รบั การขนานนามให้เป็ นนครหลวงในเมดิ
เตอร์เรเนียน ที่สวยงามเจริญรุง่ เรืองด้วยธุรกิจท่าเรือและการค้า อีกทัง้ ยังผสมผสาน
ประวัติศาสตร์ท่ีเก่าแก่ และความทันสมัยให้สมกับเป็ นเมืองโอลิมปิ ก เป็ นที่ช่ืนชอบ
ของบรรดานักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
เที่ยวชมเมือง นาท่านขึน้ สูย่ อดเขามอนต์จอู ิก ชมความสวยงามของตัวเมืองอีกทัง้ ยัง
เป็ นที่ตงั้ ของสถานที่จดั งานกีฬาโอลิมปิ กในปี 1992 อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ ้งสินค้าแบ
รนด์เนมบนถนนกราเซีย นาคณะเข้าสูจ่ ตั รุ สั กาตาลุนญา จุดเริม่ ของย่านถนนคนเดิน
Las Ramblas ถนนที่มีชีวิตชีวามากที่สดุ ในบาร์เซโลน่า มีทงั้ สินค้านานาชนิด, แผง
ดอกไม้, ศิลปิ นเร่และละครใบ้ เชือ้ เชิญให้นกั ท่องเที่ยวเดินชมอย่างไม่รูเ้ บื่อ ปลายสุด
ของถนนเป็ นอนุสาวรียโ์ คลัมบัส นักเดินเรือผูค้ น้ พบโลกแถบใหม่หมูเ่ กาะ เวสต์อินดีส
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นาคณะเข้าพัก HOTEL CATALONIA PLAZA CATALUNYA**** หรือเทียบเท่าใน www.cataloniahotels.com
ระดับเดียวกัน

รหัสทัวร์ : THD3-EK-EU-8FEB-5DEC20
วันที่ 9
08.00 น.
09.00 น.

13.00 น.
บ่าย

17.00 น.
22.05 น.

วันที่ 10

ซิตอี้ อฟเกาดี้ - สวนสาธารณะ เกวล - โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย - สนาม
ฟุตบอลกัมป์ นู - เดินทางไปสนามบิน

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาคณะไปชมงานสถาปั ตยกรรมอันยิ่งใหญ่ของเกาดี ้ ที่ชาวบาร์เซภาคภูมิใจจนมีอีก
ชื่อเรียกหนึ่งว่า City of Gaudi ท่านจะได้พบกับงานสถาปั ตยกรรมอันลา้ ค่าคือ กาซ่า
บัตโย ที่เกาดีอ้ อกแบบให้กบั เศรษฐี สิ่งทอในบาร์เซโลนา อีกหนึ่งแห่งที่น่าชมคือ กาซา
มิลา เกาดี ้ ออกแบบให้กบั นักธุรกิจผูม้ ่งั คั่งในปี 1906 แสดงถึงฐานะความมั่งคั่ง,
ความคิดสร้างสรรค์ซง่ึ ถือเป็ นแฟชั่นในยุคนัน้
แล้วนาท่านไปชมสวนสาธารณะเกวล
(Park Guell) เป็ นหนึ่งในงานสุดรักสุดหวงที่เกาดีอ้ ทุ ิศให้กบั ชาวเมือง ออก แบบตัง้ แต่
ปี ค.ศ.1900-1914 นาชมสถานที่สดุ ท้ายของเกาดีค้ ือ โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย งาน
ก่อสร้างที่คืบหน้าไปแล้วกว่า 70% คาดการณ์แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2030-2032 ด้วย
งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างเพิ่มเติมจากนีไ้ ปอีก 25 ล้านเหรียญยูโร เมื่อสร้างเสร็จ
จะเป็ นโบสถ์ท่ีหอคอยสูงที่สดุ ในยุโรป 172.5 เมตร (ปั จจุบนั หอคอยที่สงู ที่สดุ อยูท่ ่ีเมือง
Ulm ในประเทศเยอรมนี) ความพิเศษในงานของเกาดีค้ ือ การรวบรวมรูปทรงและ
พืน้ ผิวต่างๆ ในธรรมชาติมาใช้และสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของยอดเขาและความสูง
ของมองต์เซร์ราต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาเข้าชมสนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว ของทีมบาร์เซโลน่า หรือคัมป์ นู (Camp Nou)
ความจุ 98,787 คน เป็ นสนามฟุตบอลที่ใหญ่ท่ีสดุ ในยุโรป ตัง้ อยูใ่ นเมืองบาร์เซโลน่า
ซึง่ เป็ นเมืองหลวงของแคว้านกาตาลูนย่า เปิ ดใช้งานครัง้ แรกเมื่อปี ค.ศ. 1957 เคยใช้
จัดการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อปี ค.ศ. 1982 นาชมความยิ่งใหญ่ของทีมบาร์เซโลน่า ใน
ส่วนที่จดั แสดงเป็ นมิวเซียม มีหอ้ งถ้วยรางวัล, ห้องจัดแสดงประวัติและเรื่องราวของทีม
, ห้องผลงานของเมสซี ที่รวบรวมแมทช์และการทาประตูอนั น่าประทับใจ บางเรื่องราว
บอกผ่านด้วยระบบมัลติมีเดีย รวมถึงการชมแมทช์การแข่งขันแบบพาโนรามา ห้อง
แถลงข่าว และห้องเก็บตัวของนักฟุตบอลชื่อดังระดับโลก (ในกรณีวนั เข้าชมตรงกับการ
แข่งขัน ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินค่าเข้าชม)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสูส่ นามบินกรุง Barcelona เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ EK188

เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ

อาทิตยื
Buffet

Chinese

Thai

จันทร์

07.45 น.
ถึงนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
09.30 น.
ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ EK372
18.40 น.
นาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ทา่ น 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน้ )
Tour Fare Child 4-11 Child 4-6
DBL
SGL
No TKT
Period
Adults
With Bed
No Bed SGL USED
Supp
ADL / CHD
8-17 กุมภาพันธ์ 2563
105,000.- 95,000.- 89,500.- 22,000.- 18,000.- -25,000.7-16 มีนาคม 2563
-17,000.14-23 มีนาคม 2563
11-20 เมษายน 2563
112,000.- 100,800.- 95,000.- 22,000.- 18,000.- -25,000.-17,000.9-18 พฤษภาคม 2563
20-29 มิถุนายน 2563
4-13 กรกฎาคม 2563
108,000.- 97,500.- 92,000.- 22,000.- 18,000.- -25,000.-17,000.8-17 สิงหาคม 2563
19-28 กันยายน 2563
21-30 พฤศจิกายน 2563
-25,000.105,000.95,000.89,500.
22,000.18,000.-17,000.5-14 ธันวาคม 2563
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ค่าทัวร์รวม :














ค่าทัวร์ไม่รวม :






ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนา้ มันเชือ้ เพลิง ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562
ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
ค่าเข้าชม Toledo Cathedral / ค่าเข้าชม Alhambra Palace / ค่าเข้าชม Cordoba Mezquita Mosque / ค่าเข้าชม
Seville Cathedral / ค่าเข้าชม Madrid Palacio Real / ค่าเข้าชม Sagrada Famillia / ค่าเข้าชม Camp Nou
ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4-5 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีท่ี
ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่
จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade
Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตัว
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ทา่ นได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกาหนดมาตรฐานไว้ท่ี 2 ยูโร / ท่าน / วัน
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสเปน (เชงเก้น)
ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ ครองการสูญเสีย
ชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง จากอุบตั ิเหตุ สาหรับผูเ้ อาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จานวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึง
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้ นีค้ รอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจาตัว
ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ นา้ หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม
สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ทา่ นละ 1
ใบเท่านัน้ และนาสัมภาระถือขึน้ เครื่องนา้ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางนา้ หนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสาย
การบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้

ค่าค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ทอ้ งถิ่น
ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพักและค่าอาหารที่ส่งั มาในห้องพัก ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หาก
ท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีคา่ ใช้จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำ
ล่วงหน้ ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหนึ่งท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันทีจ่ อง ซึง่ เงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยัน
การจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตาม
วันที่กาหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบั จองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้ อานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบั จองทัวร์สาหรับลูกค้าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผูส้ งู อายุท่ีมีความจาเป็ นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเ้ ดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผูท้ ่ีด่ืมสุราบนรถ, ไม่รกั ษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ
คาย สร้างความราคาญให้แก่ผรู้ ว่ มคณะ, ผูท้ ่ีไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์, ผูท้ ่ี
ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผรู้ ว่ มเดินทางบังคับให้หวั หน้าทัวร์ตอ้ งทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมี
ผลกระทบกับผูร้ ว่ มคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
1. 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ชาระไว้แล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผปู้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้คนื 100% ของเงินค่าบริการ
(ไม่รวมพีเรียดช่วงเมษายน,ตุลาคม,และปี ใหม่ แจ้งเปลีย่ นแปลงไม่เกิน 60 วัน)
1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผปู้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้คนื 50% ของเงินค่าบริการ
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1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผปู้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ไม่ ต้องคืนเงินค่ าบริการ
2. ค่าใช้จ่ายของผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจัดการนาเที่ยวต่อไปนี ้ ให้นามาหักจากเงิน
ค่าบริการที่ตอ้ งจ่ายตามข้อ 1 แต่ถา้ ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ชาระไว้ ผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวจะเรียกจาก
นักท่องเที่ยวไม่ได้ ทัง้ นีผ้ ปู้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยว แสดงหลักฐานให้นกั ท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี ้
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่
2.2 ค่ามัดจาของบัตรโดยสารเครื่องบิน
2.3 ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นอื่นๆ
หมายเหตุ
หลักเกณฑ์ท่ีนามาใช้นี ้ เป็ นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
โดยประกาศใช้นบั ตัง้ แต่วนั ที่ 15 มิถนุ ายน 2553 เป็ นต้นไป
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ทา่ นสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่
ได้ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านัน้ และต้องไม่อยูใ่ น
เงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ไม่
ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานฑูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทัง้ หมด
ให้ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีท่ีทา่ นไม่แน่ใจว่าจะได้รบั การพิจารณา
อนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานฑูต ทางบริษัทขอแนะนาให้ทา่ นยื่นขอวีซา่ แบบเดี่ยว ซึง่ จะรูผ้ ลเร็วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบ
กรุป๊ (ทัง้ นีน้ กั ท่องเที่ยวต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการยื่นวีซา่ ในกรณีท่ีคณะไม่สามารถออกเดินทาง
ได้ ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ จาเป็ นต้องอิงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินคืนค่าบริการให้แก่นกั ท่องเที่ยวตาม
ประกาศของคณะกรรมการธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์เป็ นสาคัญ)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผเู้ ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อน 30 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทัง้ ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิด
เหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดย
สิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รบั จากการซือ้ ประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVEL GROUP TOUR ของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี
ประกันภัย ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้ นีจ้ ะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของ
ท่านไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อัน
เนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีทา่ นชาระ
มาแล้ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ลว่ งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่น่ งั ของกรุป๊ เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึง่ ทางบริษัท
ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้
เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบ
กับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีท่ีต๋ วั เครื่องบินสามารถทา REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ทา่ นจะชาระเงินค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ในกรณีต๋ วั กรุป๊ สามารถสะสมไมล์ 50% ของสายการบินเอมิ
เรสต์ได้เท่านัน้ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้ หมดเป็ นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนา้ มันเชือ้ เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์สว่ นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้องพักแบบ Twin คือห้องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้องพักแบบ Double คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สาหรับผูพ้ กั 3 ท่าน (ทัง้ นีข้ นึ ้ อยูก่ บั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีทา่ นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึน้ อยูก่ บั ข้อจากัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความ
แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทาให้ทา่ นไม่ได้หอ้ งติดกันตามที่ตอ้ งการ
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 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดูรอ้ นเท่านัน้
 ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอา่ ง
อาบนา้ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ น
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทัง้ ปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนัน้ ๆ ปิ ด
ทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นนั้ ๆ หรือ สลับ
โปรแกรมเพื่อให้ทา่ นได้เข้าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ น
ผลทาให้ทา่ นไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ทา่ น เนื่องจากได้ชาระ
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อน
ชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม ท่าน
จะถูกเรียกเก็บโดยผูใ้ ห้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋ าขึน้ ลง
ได้ ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สาหรับนา้ หนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชัน้
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนา้ หนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธ
ได้
 สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ทา่ นละ 1 ใบ
เท่านัน้ และนาสัมภาระถือขึน้ เครื่องนา้ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางนา้ หนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบิ น
ที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึน้ เครื่องได้ ต้องมีนา้ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้ ) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้ ) x 46 เซนติเมตร
(18 นิว้ )
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นา้ หนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่า
มาตรฐานได้ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในนา้ หนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึน้ บนพาหนะการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อัน
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบ
ต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีขอ้ กาหนดที่ชดั เจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นีเ้ นื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ตอ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความ
จาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด
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เอกสารในการยืน่ วีซ่าของประเทศสเปน ใช้เวลายืน่ ประมาณ 16 วันทาการ

(การขอวีซา่ ประเทศสเปนผูเ้ ดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิว้ มือด้วยตนเอง ณ ศูนย์ย่ืนวีซา่ ประเทศสเปน)
BLS International (Thailand) Ltd. / Interchange 21 ชัน้ 22 ห้อง 2211 เลขที่ 399 สุขมุ วิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-258-3524

 พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ในกลุม่ ประเทศ
เชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จานวน 2 ใบ พืน้ หลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดา, ห้ามสแกน และห้ามใช้รูปถ่ายเก่าที่เคยใช้ขอวีซา่ มาแล้ว) มี
อายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทัง้ 2 รูป
 สาเนาทะเบียนบ้าน /สาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สาเนาทะเบียนสมรส, หย่า /สาเนาสูติ
บัตร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริบรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทา่ นทางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ท่ีเริม่ ทางานกับบริษัทนีแ้ ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนัน้ จะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา
 กรณีท่ีเป็ นเจ้าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คดั ไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อม
วัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลัง 6 เดือน
 หนังสือรับรองจากธนาคาร และสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ที่ย่ืนคาร้องขอวี
ซ่า ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลาเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่น
ขอวีซา่ ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีท่ีบริษัทของท่าน เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุช่ือผู้
เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนีใ้ นจดหมายด้วย
 กรณีท่ีเป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 กรณีท่ีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้อง
ไปยื่นเรื่องแสดงความจานงในการอนุญาตให้บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรือเขต โดยมีนายอาเภอ หรือ
ผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีท่ีทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้กบั ผูร้ อ้ งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่มีสทิ ธิ์เรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

หลังจากการจองทัวร์และชาระเงินมัดจาแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ

