
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explore Spain-Portugal  

9 Days 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

Program Tour 

 
ส ารวจดนิแดนสเปน-โปรตุเกส 

 
 

23 - 31 ธ.ค. 60 , 29 ธ.ค. – 6 ม.ค. 61 , 17 – 25 ก.พ. 61 
3 – 11 มี.ค 61 , 7 -15 เม.ย 61 , 13 – 21 เม.ย 61 ,  

5 -13 พ.ค. 61 
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“ส ำรวจดินแดนแห่งประวติัศำสตร์ทีผ่สมผสำนดว้ยศิลปะวฒันธรรม แบบคริสต์ อิสลำมและฮิบรู โดย
มีควำมหลำกหลำยทัง้ศำสตร์และศิลป์ต่ำง ๆ ที่เป็นจุดเร่ิมต้นของกำรสร้ำงนกัเดินทำงส ำรวจโลกใน
อดีต ส่งผลใหก้ลำยเป็นอำณำจกัรทีย่ิ่งใหญ่ มัง่คัง่ ร ่ำรวยและมีอิทธิพลมำกที่สดุในโลกในเวลำต่อมำ 
ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของจดุเร่ิมตน้ของโลกสมยัใหม่ดว้ย เพรำะทีนี่คื่อ สเปน โปรตเุกส” 

หมายเหต ุทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 30 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, จองท่ีพกั, 
ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทวัร์ กรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การ
ล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตัิ, การ ถูก
ปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การเดนิทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอ่ืน ๆ ไมส่ามารถเดนิทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรม
ได้ หวัหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ท่ีช าระแล้ว เพราะทางบริษัท
ฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์
จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็นสิ่งท่ีทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

ยนิดีต้อนรับสู่ปฐมบทแห่งการเดนิทางภายใต้โปรแกรม 
“Explore Spain - Portugal 9 Days” 
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วันที่ 1 |  

วันที่ 2 |  

วันที่ 3 |  

วันที่ 4 |  

วันที่ 5 |  

วันที่ 6 |  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการเดนิทางโดยสังเขป 

 
นดัหมายคณะพร้อมกันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T ชัน้ 4 
(ประตู 9) โดยมีเจ้าหน้าท่ีสิริ ทัวร์เซ็นเตอร์คอย
อ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 

กรุงเทพ ฯ - ดูไบ – ลิสบอน 

ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบิน 
เอมิเรตส์ เท่ียวบนิท่ี EK371 เวลา 02.25 – 05.35 น. 
(ณ เวลาท้องถ่ินสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) รอตอ่เคร่ือง
ไปยังท่าอากาศยานลิสบอน ปอร์เตลา ประเทศ
โปรตุเกส โดยเท่ียวบินท่ี EK191 เวลา 07.25 – 
12.35 น. (ณ เวลาท้อง ถ่ินประเทศโปรตุเกส) 
เดนิทางสู่เมืองซินทรา 
- Hotel Novotel Lisboa หรือเทียบเทา่ 

ลิสบอน – ซินทรา - พระราชวังเปนา – บา
ดาโฆช 

- เมืองซินทรา เมืองตากอากาศยอดนิยม 
- พระราชวังเปนา พระราชวังฤดูร้อน อยู่ใน

อทุยานเปนาท่ีเป็นเขตมรดกโลก 
- เมืองบาดาโฆช  ประเทศสเปน  
- Hotel AC Hotel Badajoz หรือเทียบเทา่ 

บาดาโฆช – โตเลโด้ – มาดริด 

- เมืองโตเลโด้ อดีตเมืองหลวงเก่า ศูนย์กลาง
ประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมของสเปน 

- เมืองมาดริด เมืองหลวงประเทศสเปน 
- Hotel Ayre Gran Hotel Colón หรือเทียบเทา่ 

มาดริด - พระราชวังหลวง - จัตุรัสเอสปันญ่า - 
ปลาซา มายอร์ 
- กรุงมาดริด เมืองหลวงของประเทศสเปน 

เก่าแก่นบัพนัปี 
- พระราชวงัหลวง มีความสวยงามโออ่า่อลงัการ 
- “ปลาซา มายอร์” จตัรัุสส าคญัของกรุงมาดริด 
- Hotel Ayre Gran Hotel Colón หรือเทียบเทา่ 

มาดริด - เกวนก้า -บาเลนเซีย 

- เมืองเกวนก้า เมืองเล็ก ๆ ท่ีมีความแปลกตา 
“บ้านริมหน้าผา” 

- เมืองบาเลนเซีย เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่ง
ใ น ส เ ป น  แ ล ะ ถื อ ว่ า เ ป็ น เ มื อ ง แ ห่ ง
ศลิปะวฒันธรรมและการทอ่งเท่ียว 

- Ayre Hotel Astoria Palace หรือเทียบเทา่ 
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วันที่ 7 |  

วันที่ 8 |  

วันที่ 9 |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการเดนิทางโดยสังเขป 

 
บาร์เซโลน่า - ชมสนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว 

- สนามฟตุบอล เอล กมัป์ โนว ของทีมบาร์เซโล
นา่ หรือคมัป์ น ู(Camp Nou) เป็นสนาม
ฟตุบอลท่ีใหญ่ท่ีสดุในยโุรป 

- Hotel Silken Diagonal Barcelona หรือ
เทียบเทา่ 

เที่ยวชมเมืองบาร์เซโลน่า - ดูไบ 

- เมืองบาร์เซโลน่า เมืองท่ีมีความเจริญสูงสุด
ของสเปน มีศลิปวฒันธรรมท่ีนา่ต่ืนตาต่ืนใจ 

- ท่าอากาศยานบาร์เซโลนา-เอล แปรต เพ่ือ
เดินทางไปท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ โดย
สายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK188 เวลา 
22.40 - 07.35 (+1) น. (ณ เวลาท้องถ่ินสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์) 

ดูไบ – กรุงเทพมหานคร 

ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดไูบ โดย
สายการบนิเอมิเรตส์ เท่ียวบนิท่ี EK372 เวลา 09.40 
– 19.15 น.(ณ เวลาท้องถ่ินประเทศไทย) ถึงท่า
อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 
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วันที่ 1 | นัดพบเพื่อท าการเชค็อนิที่สนามบนิสุวรรณภมู ิ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นัดหมายคณะพร้อมกันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T ชัน้ 4 
(ประต ู9) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกใน
เร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 
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วันที่ 2 | กรุงเทพ ฯ - ดูไบ - ลิสบอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบิน
ระดบัโลกอย่าง “เอมิเรตส์ แอร์ไลน์” เท่ียวบินท่ี EK371 
เวลา 02.25 – 05.35 น. (ณ เวลาท้องถ่ินสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์) รอเปล่ียนเคร่ืองท่ีดไูบไปยงัเมือง “ลิสบอน” 
เมืองหลวงของประเทศโปรตุเกส  โดยสายการบินเอ
มิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK191 เวลา 07.25 – 12.35 น. (ณ 
เวลาท้องถ่ินประเทศโปรตุเกส) เม่ือผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมือง และได้สัมภาระเรียบร้อย จากนัน้คณะ
เดนิทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศ 

 

 น าคณะออกเดินทางสู่แหลมโรก้า (Cabo Da 
Roca) เมืองซินทราถือเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยม 
รวมไปถึงจุดชมวิวท่ีได้รับการยอมรับว่าสวยท่ีสุดแห่ง
หนึง่ในโปรตเุกส 

 จากนัน้กลับมาเท่ียวชมกรุงลิสบอน แวะชม
หอคอยเบเล็ม (Belem Tower) ป้อมรักษาการณ์ดูแล
การเดินเรือเข้า-ออก และเป็นจดุเร่ิมต้นของการเดินเรือ
ส ารวจและค้นพบโลกใหม่ของ “วาสโก ดากามา” เป็น
สถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์  รวมไปถึงการ
บันทึกภาพกับอนุสาวรีย์ “ดิสคัฟเวอร่ี” สร้างขึน้เพ่ือ
ฉลองการครบ 500 ปีแหง่การสิน้พระชนม์ของ “เจ้าชาย
เฮนร่ี เดอะเนวิเกเตอร์” และนกัเดินเรือส ารวจรอบโลก 
และอดีต “พระราชวงัหลวง” อายเุก่าแก่ตัง้แต่ศตวรรษ
ท่ี 14 เป็นท่ีพ านกัของประธานาธิบดี และแวะชิมขนม
โปรตุเกสต้นต ารับของขนมไทย อาทิ ทองหยอด , 
ฝอยทอง ต้นต ารับแท้ ๆ 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

Novotel Lisboa หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
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วันที่ 3 | ลิสบอน – ซินทรา - พระราชวังเปนา - บาดาโฆช 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

เดินทางเข้าสู่ เขตเมืองซินทรา (Sintra) เพ่ือเข้าชม
พระราชวงัเปนา (Pena Palace) พระราชวงัฤดรู้อนของ
กษัต ริ ย์ เฟอร์ดินาน ท่ี  2 แห่ง โปรตุเกส ตัง้อยู่ ใน
อุทยานเปนาท่ีเป็นเขตมรดกโลก โดยก่อนหน้านีเ้คย
เกิดเหตแุผน่ดนิไหวใหญ่ ท าให้พระราชวงัล้มพงัลง จงึมี
การสร้างใหมใ่นศตวรรษท่ี 19 ในรูปแบบสถาปัตยกรรม
แบบโรมาเนสก์แบบแขกมัวร์ และอีกหลากหลาย
รูปแบบ อาคารมีสีสันสดใสสามารถเก็บภาพได้อย่าง
สวยงาม อีกทัง้ด้านบนยังนับเป็นจุดชมวิวท่ีได้รับการ
ยกย่องว่าสวยท่ีสุดของโปรตุเกสอีกด้วย ซึ่งถือเป็น 1 
ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโปรตเุกสเลยทีเดียว 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้เดินทางสู่เมืองบาดาโฆช (Badajoz) ประเทศ
สเปน ( 253 ก.ม.) 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

AC Hotel Badajoz หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
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วันที่ 4 | บาดาโฆช – โตเลโด้ - มาดริด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนัน้เดินทางสู่เมืองโตเลโด้ (Toledo) ประเทศสเปน 
( 363 ก.ม. ) 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เ มื อ ง โต เล โ ด้  อ ดีต เ มื องหลวง เ ก่ า  ศูน ย์กลา ง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสเปน ผสมผสาน 3 
วัฒนธรรมอย่าง คริสเตียน อิสลามและฮิบรู ตวัเมือง
ตัง้อยู่บนหน้าผาสูง เร่ิมต้นการเท่ียวชมเมืองจากหน้า
สถานีรถไฟ และข้ามสะพานแบบโรมนัดัง้เดมิ “ปเูอนเต 
เด อัลกานตารา” บนเนินเขาจะเห็น “กัสตีโย เด ซาน 
เซร์บานโด” ปอ้มปราการขนาดใหญ่ท่ีชาวโรมนัสร้างขึน้
เพ่ือปกปักรักษาเมือง แล้วเข้าสู่เขตเมืองเก่าโดยผ่าน
ประตูเมือง “ปูเอร์ตา เด บิซากรา” จะได้ชมความ
แตกต่างของสถาปัตยกรรมแบบอารบิค , มูเดฆาร์, 
โกธิคและเรอเนสซองส์  จากนัน้ไปท่ีมหาวิหารแหง่โตเล
โด้ สถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ียิ่งใหญ่สวยงาม เดิม
มุสลิมใช้เป็นสุเหร่า ภายในมหาวิหารมีการตกแต่ง
อย่างงดงามวิจิตร อีกด้านหนึ่งท่านจะเห็นป้อมอัลคา
ซาร์เป็นผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัย
ศตวรรษท่ี 16 โบสถ์ยิวท่ีส าคญัช่ือ “ซินาโกกา ซานตา 
มาเรีย เดอ ลา บลันกา” จุดเด่นของโบสถ์อยู่ท่ีหัวเสา
สะท้อนถึงอิทธิพลท่ีได้รับมาจากศลิปะแบบไบแซนไทน์ 
ท้ายสุดนีท้่านสามารถซือ้ของท่ีระลึกในย่านเมืองเก่า 
เป็นงานฝีมือท่ีรู้จักกันดีมี คือ ดาบและมีดเหล็กกล้า 
แบบเคลือบด าฝังเงินทองและลวดทองแดง นอกจากนี ้
ยงัมีงานเซรามิคทกุประเภท ก่อนอ าลาเมืองแวะจุดชม
วิว เพ่ือชมทิวทัศน์ของเมืองโตเลโด้ทัง้เมือง ซึ่งเป็น
ทิวทศัน์ท่ีจิตรกรช่ือดงัของสเปนเอล เกรโก (EI Greco) 
ได้จ าลองลงในแผน่ภาพ  

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

Ayre Gran Hotel Colón หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 

 



 

9 | 20 

 

วันที่ 5 | มาดริด - พระราชวังหลวง - จัตุรัสเอสปันญ่า - ปลาซา มายอร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 เท่ียวกรุงมาดริด เมืองหลวงของประเทศสเปน ท่ี
เก่าแก่นบัพนัปี ถือเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสดุแหง่หนึ่งของ
โลก เข้าชมพระราชวงัหลวง (Palacio Real) ท่ีตัง้อยู่บน
เนินเขาริมฝ่ังแมน่ า้แมนซานาเรส ท่ีมีความสวยงามโออ่า่
อลงัการไมแ่พ้พระราชวงัอ่ืน ๆ ในทวีปยโุรป สร้างด้วยหิน
ทัง้หลงั ในสไตล์บาร็อค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะ
แบบฝร่ังเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ ท่ีมี
การตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็นท่ีเก็บภาพเขียนชิน้
ส าคญัท่ีวาดโดยศลิปินในยคุนัน้ และชมอทุยานหลวงท่ีมี
การเปล่ียนพนัธุ์ไม้ทกุฤดกูาล ดอกไม้งดงามตลอดปี ใกล้
กันเป็น “ปลาซา เดอ เอสปันญา” (Plaza de Espana) 
ชมอนุสาวรีย์”เซอร์แวนเตส” กวีเอกชาวสเปน ท่ีตัง้อยู่
เหนืออนสุาวรีย์ดอนกิโฆเต้ในสวนสาธารณะ 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าเท่ียวชมน า้พุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ท่ีสร้าง
อทุิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน ใช้เป็นสถานท่ีเฉลิมฉลองใน
เทศกาลตา่ง ๆ ของเมือง อาคารสวยงามใกล้ ๆ กนัคือ ท่ี
ท าการไปรษณีย์ ผ่านชมประตูชัยอาคาล่า (Puerta de 
Alcala)  น าคณะเข้าสู่ “ปลาซา มายอร์” (Plaza Mayor) 
จัตุรัสส าคัญของกรุงมาดริด อาคารเก่าแก่สวยงามใน
ศตวรรษท่ี 17 และอดีตท่ีท าการเมือง ตดิกนัเป็นตลาดซนั
มีเกล (San Miquel) ปัจจบุนัเป็นถนนคนเดิน เตม็ไปด้วย
ร้านค้ามากมาย จากนัน้เข้าสู่ “ปเูอต้า เดล ซอล” (ประตู
พระอาทิตย์) จตัรัุสใจกลางเมือง ซึ่งนอกจากจะเป็นจุด
นบักิโลเมตรแรกของสเปนแล้ว ยงัเป็นศนูย์กลางรถไฟใต้
ดิน รถเมล์ทุกสายรวมถึงยังเป็นจุดตัดของถนนสาย
ส าคัญของเมือง ท่ีเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย และ
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง El Corte Ingles ชม
อนุสาวรีย์หมีกับต้นมาโดรนา สัญลักษณ์ของเมือง 
จากนัน้อิสระให้ทา่นเดนิเท่ียวยา่น Walking Street  

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

Ayre Gran Hotel Colón หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
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วันที่ 6 | มาดริด - เกวนก้า -บาเลนเซีย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

เดินทางไปยังเมืองเกวนก้า (Cuenca) ประเทศสเปน  
(182 ก.ม.) เป็นเมืองเล็ก ๆ ท่ีมีความแปลกตา โดยแวะ
เก็บภาพบนสะพานเซนต์พาโบล ซึ่งมีวิว “บ้านริมหน้า
ผา” อนัเป็นเอกลกัษณ์ของเมือง  

 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดินทางสู่บาเลนเซีย (Valencia) (199 ก.ม.) เป็นเมือง
เก่าแก่ ท่ีสุดแห่งหนึ่งในสเปน และเป็นเมืองแห่ง
ศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเท่ียว เพราะมีความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมหลากหลาย ชมหอคอย 
“ตอร์เรส เด เซอรานอซ” (Torres de Serranos) โดยถือ
วา่เป็นปอ้มปราการท่ีส าคญัแหง่หนึง่ในสเปน ด้านบนมี
วิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม  ชมจตัรัุสเมืองเก่า มหาวิหารบา
เลนเซียน เป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมหลากหลาย
แขนง รวมไปถึงอารามเก่าแก่ “ซาน มิเกล เด ลอส เร
เยส” (San Miguel De Los Reyes Monastery) ท่ีสร้าง
ขึน้ในช่วงศตวรรษท่ี 16 และสุดท้ายเก็บภาพกับกลุ่ม
อาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่อย่าง พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์เจ้าชายฟิลลิปเป้  อิสระช้อปปิง้กับสินค้า
ท้องถ่ิน 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

Ayre Hotel Astoria Palace หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
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วันที่ 7 | บาร์เซโลน่า - ชมสนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

เดินทางต่อไปยังกรุงบาร์เซโลน่า ( 350 ก.ม.) เมือง
หลวงแห่งแคว้นกาตาลุนญ่า เมืองท่าท่ีมีความเจริญ
สงูสดุของสเปน  

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เข้าชมสนามฟตุบอล เอล กมัป์ โนว ของทีมบาร์เซโลน่า 
หรือคัมป์ นู (Camp Nou) ความจุ 98,787 คน เป็น
สนามฟุตบอลท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป  เปิดใช้งานครัง้แรก
เม่ือปี ค.ศ.1957 เคยใช้จดัการแขง่ขนัฟตุบอลโลกเม่ือปี 
ค.ศ.1982 น าชมความยิ่งใหญ่ของทีมบาร์เซโลน่า ใน
ส่วนท่ีจดัแสดงเป็นมิวเซียม มีห้องถ้วยรางวลั ห้องจัด
แสดงประวัติและเร่ืองราวของทีม ห้องผลงานของ
อจัฉริยะลูกหนงั “ลีโอเนล เมสซ่ี” ท่ีรวบรวมแมทช์และ
การท าประตูอันน่าประทับใจ บอกผ่านด้วยระบบ
มลัตมีิเดีย รวมถึงการชมแมทช์การแขง่ขนัแบบ       พา
โนรามา ห้องแถลงข่าว และห้องเก็บตวัของนกัฟุตบอล
ช่ือดงัระดบัโลก (ในกรณีวันเข้าชมตรงกับการแข่งขนั 
ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคา่เข้าชม)  

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
(อาหารท้องถ่ิน โชว์ฟลามิงโก้) 

Hotel Silken Diagonal Barcelona หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
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วันที่ 8 | เที่ยวชมเมืองบาร์เซโลน่า - ดูไบ - กรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านไปถ่ายภาพกับผลงานสถาปัตยกรรมของเกาดี ้
ท่ีเป็นความภาคภูมิใจของชาวเมือง จนมีอีกช่ือเรียก
หนึ่งว่า City of Gaudi บนถนนกราเซีย ท่านจะได้พบ
กับงานสถาปัตยกรรมอย่าง “กาซ่า บัตโย” ท่ีใ ช้
ความคดิวา่การสร้างบ้านไมจ่ าเป็นต้องเป็นเส้นตรง อีก
แห่งท่ีน่าชมคือ “กาซา มิลา เกาดี”้ ความโดดเด่นคือ
อาคารท่ีโค้งเหมือนลอนคล่ืน หน้าตา่งทรงไข่ ระเบียงท่ี
ลกัษณะคล้ายถ า้ ทางเดินภายในโค้งมน แปลกตาเป็น
อย่างยิ่ง จากนัน้น าท่านไปชมสวนสาธารณะเกวล 
(Park Guell) เป็นหนึ่งในงานสุดรักสุดหวงท่ีเกาดีอุ้ทิศ
ให้กับชาวเมือง สร้างปีค.ศ.1900 -  ค.ศ.1914 น า
ถ่ายภาพสถานท่ีสดุท้ายของเกาดี ้คือ “โบสถ์ซากราด้า 
ฟามิเรีย” โบสถ์ท่ีมีช่ือเสียงและความงามความวิจิตร
ท่ีสุดแห่งหนึ่งในโลก โดยยังคงสร้างไม่เสร็จจนถึง
ปัจจบุนั 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ขึน้ชมวิวของเมืองบนยอดเขามอนต์จูอิก และเข้าสู่
จัตุรัสกาตาลุนญ่า จุดเร่ิมของย่านถนนคนเดิน “Las 
Ramblas” เป็นถนนท่ีมีชีวิตชีวามากท่ีสุดในบาร์เซโล
น่า มีทัง้สินค้านานาชนิด, แผงดอกไม้, ศิลปินเร่และ
ละครใบ้ ปลายสดุของถนนเป็นอนสุาวรีย์โคลมับสั นกั
เดินเรือผู้ ค้นพบโลกแถบใหม่หมู่เกาะเวสต์อินดีส และ
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้ย่านถนนกราเซีย ท่ีคราคร ่าไป
ด้วยสินค้าแบรนด์เนมก่อนเดินทางกลบั 

รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

และเม่ือได้เวลาอนัสมควรเดินทางไปยงั ท่าอากาศยาน
บาร์เซโลนา-เอล แปรต เพ่ือท าการเช็คอิน การคืนภาษี
ส าหรับการช้อปปิง้ และเดินทางกลบักรุงเทพมหานคร 
โดยเท่ียวบนิท่ี EK188 เวลา 22.40 - 07.35 (+1) น. (ณ 
เวลาท้องถ่ินประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) เพ่ือรอ
เปล่ียนเคร่ืองเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
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วันที่ 9 | ดูไบ - กรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออกเดนิทางจากทา่อากาศยานนานาชาติดไูบ โดยสาย
การบนิเอมิเรตส์ เท่ียวบนิท่ี EK372 เวลา 09.40 – 
19.15 น.(ณ เวลาท้องถ่ินประเทศไทย) ถึงท่าอากาศ
ยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 

“ขอขอบพระคณุส ำหรับควำมสนใจ และควำมไวว้ำงใจ
ในกำรร่วมเดินทำงไปเปิดประสบกำรณ์กบัเรำ แลว้พบ
กนัใหม่กบักำรเดินทำงในภำคต่อไป ขอบคณุครับ/ค่ะ” 
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วันเดนิทางและราคาทัวร์ 

 

ราคาทัวร์ / ท่าน 
23 - 31 
ธ.ค. 
2560 

 
29 ธ.ค.- 
6 ม.ค. 
2561 

 

ก.พ. - มี.ค. 
2561 

เม.ย. 2561 พ.ค. 2561 

❖ ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ท่าน), 
ห้องพกั 3 ทา่น (Triple)  

80,000.- 83,000.- 79,000.- 83,000.- 79,000.- 

❖ เดก็อาย ุ4-12 ปี พกัรวมกบั
ผู้ใหญ่ 1 หรือ 2 ทา่น โดยมีเตียง  

72,000.- 74,700.- สอบถาม.- สอบถาม.- สอบถาม.- 

❖ เดก็อาย ุ4-6 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 
2 ทา่น โดยไมมี่เตียง  

64,000.- 66,400.- สอบถาม.- สอบถาม.- สอบถาม.- 

❖ พกัห้องเด่ียว (Single room) จา่ย
เพิ่มทา่นละ 

17,500.- 20,500.- สอบถาม.- สอบถาม.- สอบถาม.- 

❖ พกัห้องเด่ียวใหญ่ (Double 
Single use) จ่ายเพิ่มทา่นละ 

สอบถาม.- สอบถาม.- สอบถาม.- สอบถาม.- สอบถาม.- 

❖ ไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบนิ ผู้ใหญ่หกัทา่น
ละ 

สอบถาม.- สอบถาม.- สอบถาม.- สอบถาม.- สอบถาม.- 

❖ ไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบนิ เดก็หกัทา่นละ สอบถาม.- สอบถาม.- สอบถาม.- สอบถาม.- สอบถาม.- 

❖ ตัว๋เคร่ืองบนิชัน้ธุรกิจ จา่ยเพิ่ม
ทา่นละ 

สอบถาม.- สอบถาม.- สอบถาม.- สอบถาม.- สอบถาม.- 
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เงื่อนไขและค าแนะน าส าหรับการซือ้ทัวร์ 

ค่าทัวร์ต่อท่านรวม : 
✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษีสนามบนิ 
✓ คา่พาหนะทอ่งเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบ ุตามมาตรฐานยโุรป 
✓ คา่เข้าชมสถานท่ี พระราชวงัเปนา, พระราชวงัหลวงมาดริด, สนามฟตุบอลคมัป์ นว์ู, อาหารค ่าและโชว์

ระบ าฟลาแมงโก้ 
✓ โรงแรมท่ีพกัตามระบใุนรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยโุรป หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้อง

ละ 2 ทา่น)  
✓ คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ ใน

กรณีทีท่ำนมีข้อจ ำกดัในกำรรับประทำนอำหำรบำงชนิด กรุณำสอบถำมรำยละเอียดล่วงหน้ำเพือ่ควำม
เหมำะสม 

✓ คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศสเปน (เชงเก้น) **พกัในประเทศสเปน 5 คืน** 
✓  คา่ประกนัการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ   

OASIS    PLAN.คุ้มครองการสญูเสียชีวิต/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุ, คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศตาม
วงเงินในกรรมธรรม์ ทัง้นีค้รอบคลมุถึงสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั (หากมีความประสงค์จะเพิ่ม
ความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความล่าช้าของสมัภาระและเท่ียวบนิ
กรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์) 

✓ คา่ทปิคนขบัรถ 2 ยโูรตอ่คนตอ่วนั 
ค่าทัวร์ไม่รวม : 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ 
 คา่ท าหนงัสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในห้องพกั 

คา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็น
กรณีพิเศษ เชน่ หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิ 

การจองทัวร์ (How to make your reservation) : 
เพ่ือเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และ ช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 20,000 บำทต่อผู้
เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 7 วนันบัจำกวนัทีจ่อง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และ
กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ี
ก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยไมมี่เง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทัวร์ต่อบุคคลดังต่อไปนี ้(Cannot make your reservation) : 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับบคุคลดงัตอ่ไปนี ้
1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิด ถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจ าเป็นต้องใช้ วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่ง ๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดนิทางท่ีบง่บอกถึงการเป็นบคุคลไร้ความสามารถท่ีเก่ียวข้องกบัการเดนิทางท่องเท่ียว 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดนิทางกบัทวัร์ และต้องการแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง หรือกลางทาง 
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5. บคุคลท่ีมีความประพฤตไิมเ่หมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิ ผู้ ท่ีด่ืมสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสียงดงั, พดูจา
หยาบคาย, สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบอุยูช่ดัเจนใน
โปรแกรมทวัร์, ผู้ ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือ
โปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอ่ืนหรือโปรแกรมทอ่งเท่ียวได้ 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) 
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาล

คริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 
***เงือ่นไขกำรยกเลิกตำมระยะวนัเวลำ*** 

• ยกเลิกก่อนวนัเดนิทาง 60 วนั คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
• ยกเลิกก่อนวนัเดนิทาง 30 วนั หกัมดัจ า 20,000 บาท/ทา่น 
• ยกเลิกก่อนวนัเดนิทาง 15 วนั หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
• ยกเลิกในวนัเดนิทาง 3 วนั หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 

***เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดนิทาง*** 
• หากทา่นยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึ่ง และสามารถหาบคุคลมาแทนได้ โดยสามารถย่ืน

ขอวีซ่าได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จ่ายเพิ่มคือคา่วีซ่า และคา่เปล่ียนช่ือตัว๋เท่านัน้ 
(แตจ่ะต้องไมอ่ยูใ่นเง่ือนไขของตัว๋ท่ีเป็น NON-CHANGE NAME & NON-REFUND) 

• หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของท่านไมไ่ด้รับการพิจารณา
อนมุตัิวีซ่า ตามหลกัการพิจารณาของสถานทูตทุกประการ  ให้นบัการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิก
พร้อมกนัทัง้หมด เป็นไปตามเง่ือนไขการยกเลิกตามระยะวนัเวลาดงักลา่วข้างต้น หากในกรณีท่ีท่านไม่
แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านย่ืนขอวีซ่าแบบ
เดี่ยว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การย่ืนขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้
เดนิทางทราบลว่งหน้าก่อนการเดนิทาง 15 วนั (โดยจะคืนคา่ทวัร์ให้แก่ผู้ เดนิทางเตม็จ านวน ยกเว้นคา่วี
ซา่ในกรณีท่ีมีการย่ืนแล้ว) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตารางเวลาการท่องเท่ียวให้เหมาะสมกบัช่วงเวลาการเดนิทาง 
รวมทัง้ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสัยอนัได้แก่ การล่าช้าของสายการบิน, การ
นดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการ
ซือ้ประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service 
(Thailand)  Co. , Ltd.   ท่ีระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้  ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ จะค านึงถึง
ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากท่ีสดุ  

• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองมาจากการ
กระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่มีการคืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแล้วทัง้หมด 

การขอเปล่ียนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) :  
• หากท่านประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงช่วงเวลาวนัเดินทาง สามารถท าได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 

30 วนั โดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ย  
ตั๋วเคร่ืองบิน (Air Ticket) : 
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• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกัน หากต้องการเล่ือนวนัเดินทาง
กลบั ท่านจะต้องช าระคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป โดยจะเป็นไป
ตามสายการบนิซึง่เป็นผู้ก าหนด และทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้   

• กรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้วนัน้ ผู้ เดินทางต้องรอ 
REFUND เงินตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณา
สอบถามกบัเจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบนินัน้สามารถท า REFUND ได้หรือไม ่

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) : 
❖ การเดินทางเป็นหมู่คณะของสายการบินเอมิเรตส์ในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Emirate 

Skywards ได้ โดยขึน้อยู่กับเง่ือนไขในแตล่ะประเภทของตัว๋เดินทาง ซึ่งการสะสมไมล์ของสายการบิน
นัน้ หากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทัง้หมดล้วนเป็นสิทธิของสายการบิน และทางบริษัทฯ 
ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน า้มันเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel 
Surcharge / Tax YQ) : 

ตามท่ีสายการบนิได้แจ้งยกเลิกการเก็บคา่ธรรมเนียมจนถึงปัจจบุนั หากมีการเปล่ียนแปลงของสายการ
บนิในภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ 
วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) : 
• ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin/Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 

3 เตียง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม 
ซึง่มกัมีความแตกตา่งกนั และอาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องตดิกนักบักลุม่คณะของทา่นตามท่ีต้องการ 

• โรงแรมหลายแห่งในยุโรปและทวีปอ่ืนในเขตโซนเหนือหรือใต้สุด โดยเฉพาะโรงแรมท่ีอยู่ในบริเวณ
อุทยานแห่งชาติ หรือเขตพืน้ท่ีเมืองท่ีมีอูณภูมิ เฉล่ียไม่เ กิน 18 องศาเซลเซียสต่อปี จะไม่มี
เคร่ืองปรับอากาศในห้องพกั โดยมกัจะมีเคร่ืองปรับอากาศหรือพดัลมให้บริการเฉพาะในช่วงฤดรู้อน
เทา่นัน้ 

• ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ 3 -4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในชว่งเวลาดงักลา่ว 

• โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาด
กะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องพกัแตล่ะห้อง
อาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องท่ีใหญ่กว่าเดิม ท่าน
สามารถจา่ยเพิ่มเตมิ เพ่ือให้เป็นห้องพกัแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้ 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) : 
• การจดัโปรแกรมทวัร์ เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ี

เข้าชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือการเปิดรับจองผ่านทาง Online ซึ่งหาก
ในช่วงวนัเวลาเดินทางดงักล่าวท่ีคณะจะเข้าชมและไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯ
จะคืนเงินคา่ Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้
เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้  
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• และหากมีการล่าช้า หรือเหตหุนึ่งเหตใุดในระหว่างการเดินทาง ท่ีเป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชม
สถานท่ีดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระคา่ Reservation Fee ไป
แล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในชว่งวนัเดนิทางของทา่นก่อนช าระเงิน 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) : 
• ค่าทัวร์นีไ้ด้รวมค่าขนสัมภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมี

กระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่
สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 1.5 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

• ส าหรับน า้หนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม 
(ส าหรับผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger) และการเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็น
สิทธิของสายการบนิท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ หากสมัภาระของทา่นมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีก าหนด 

• ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร 
(21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

• ในบางรายการทัวร์ ท่ีต้องมีการบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนักของกระเป๋าอาจจะถูก
ก าหนดให้มีน า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม หรือ 23 กิโลกรัม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของสายการบินนัน้ ๆ 
บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระคา่ใช้จ่ายในน า้หนกัส่วนท่ีเกิน ทัง้นีเ้จ้าหน้าท่ีจะท าการส่ง “ใบเตรียม
ตวัส าหรับการเดนิทาง” ให้แก่ทา่นในชว่งก่อนวนัเดนิทาง โปรดศกึษาโดยละเอียด 

• กระเป๋า สมัภาระท่ีมีล้อเล่ือน และมีขนาดใหญ่เกินกวา่ขนาดมาตรฐาน ไมเ่หมาะแก่การเป็นกระเป๋าถือ
ขึน้บนยานพาหนะในการเดินทาง ได้แก่ เคร่ืองบิน รถโค้ช รถไฟ เป็นต้น โปรดพิจารณาในการใช้งาน
ดงักลา่ว 

• บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูหาย, สญูเสียของกระเป๋าและสมัภาระของ
ผู้ โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน โดยทางสายการบินผู้ ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของ
กรมการบนิพาณิชย์ ซึง่สายการบินจะรับผิดชอบตอ่การสญูหาย หรือสญูเสียของสมัภาระในกระเป๋าใบ
ใหญ่ท่ีโหลดขึน้เคร่ือง ตามการพิจารณาการชดเชยเงินตามแตก่ฎของสายการบนินัน้ ๆ 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) : 
▪ ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป หรืออเมริกา มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ี

ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดท่ีชัดเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สูบบุหร่ี ทัง้นี ้
เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) : 
❖ หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็น

พิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลา
เกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง 
เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศสเปน ใช้เวลายื่นประมาณ 16 วันท าการ 
(ในการยื่นค าร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทุกท่านมาสแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับค าร้องขอวีซ่าประเทศสเปน) 

BLS International (Thailand) Ltd. อาคาร Interchange 21 ชัน้ 22 สุขุมวิท 21 (อโศก) 
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1. พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัเดินทางและหลงัจากท่ีเดินทางกลับมา
ไทยจะต้องเหลือ 3 เดือน  หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไมว่่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่ประเทศเชงเก้นหรือประเทศ
อ่ืน ทา่นจะต้องน าไปแสดงด้วย เพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัวีิซา่ 

2. รูปถ่ายสีขนาด 2x2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด า และห้ามสแกน) มีอายไุม่เกิน 6 
เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ -สกุล /ส าเนา
ทะเบียนสมรส, หยา่ / ส าเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  

4. หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัท่ีท่านท างานอยู่ ต้องเป็นภาษาองักฤษ
เทา่นัน้ โดยระบตุ าแหนง่, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทนี ้และชว่งเวลาท่ี
ขอลางานเพื่อเดนิทางไปทอ่งเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนดลา ท่ีขอไว้ไม่
เกิน 1  เดือน  

5.  กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการขอหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 1  เดือน  
6. กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี “หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา” (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง ท่ี

ขอไว้ไมเ่กิน 1  เดือน  
7. หนงัสือรับรองบญัชีการเงินจากธนาคาร ( Bank certificate ) และ statement จากทางธนาคารย้อนหลงั

อย่างน้อย 6 เดือน โดยต้องอพัเดทถึงเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเล่มท่ีมีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และ
มีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพ่ือให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อย่างไม่
เดือดร้อนเม่ือกลบัสูภ่มูิล าเนา เพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซา่ กรณีออกคา่ใช้จ่ายให้กบับคุคลอ่ืนต้อง
ใช้จดหมายรับรองจากธนาคารตวัจริงท่ีระบช่ืุอในจดหมายวา่ออกคา่ใช้จา่ยให้กบัใคร 

***สถานทตูไมรั่บพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั*** 
8. กรณีท่ีบริษัทของท่าน ท่านเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ เดินทางทัง้หมด 

นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพ่ือแสดงความ
รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุช่ือผู้ เดินทางและเหตุผลท่ีจัดการ
เดนิทางนีใ้นจดหมายด้วย 

9. กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมาย
ยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีก
ท่านหนึ่งได้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้ อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และ
ประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และ
ถึงแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวีซา่ สถานทตูจะไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืน
ค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

11. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป
สมัภาษณ์ตามวนัและเวลานดัหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ านวย
ความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอ
รบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วด้วยเชน่กนั 

12. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทตู 
ยกเลิกวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ  
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หมายเหต ุ: ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอทกุกรณี 
หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า 

ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 


