
ใบอนญุาตฯ 11/09867

เน็กซทั์วร.์คอม โดย
บรษิทั เน็กซ ์บุค๊กงิ จํากดั
เลขท ี240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร ์ชนั 16 ถนนรัชดาภเิษก 
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

Tel : 081-873-6566 (ทกุวัน) 
Line ID : @nexttour
E-mail : info@nexttour.com 
Website : https://www.nexttour.com

NT283
ทวัรย์ุโรป สเปน โปรตเุกส 10 วัน 8 คนื (EK)
ทัวรย์ุโรป สเปน โปรตเุกส , 10 วัน 8 คนื ,

VIP GRAND LISBOA HOTEL & SPA  , CATALONIA DIAGONAL CENTRO HOTEL BARCELONA  , BARCELO SEVILLA
RENACIMIENTO HOTEL  , HOTEL EUROSTARS PALACE CORDOBA  , BARCELO GRANADA CONGRESS

 , SILKEN PUERTA AMERICA MADRID HOTEL

ทัวรย์ุโรป สเปน โปรตเุกส 10 วัน 8 คนื (EK)

กรงุแมดรดิ - พระราชวงัหลวง - ปลาซา เดอ เอสปันญา - อนุสาวรยีเ์ซอรแ์วนเตส - น้าํพไุซเบเลส - ปลาซา มายอร ์ปูเอตา้
เดล ซอล 

หา้งEl Corte Ingles - อนุสาวรยีห์มกีบัตน้มาโดรนา - เมอืงโตเลโด ้- มหาวหิารแหง่โตเลโด ้- ป้อมอลัคาซาร ์-
เมอืงกอรโ์ดบา - ปูเอนเต ้โรมาโน 

เมอืงกรานาดา้ - พระราชวงัอะลมับรา - พระราชวงัเฆเนราลเิฟ - เซบยีา - ปลาซา เดอ เอสปาญา - ระบําฟลามงิโก -
วหิารแหง่เมอืงเซบยีา 

หอคอยฆรีลัดา - กรงุลสิบอน - มหาวหิารเจอโรนโิม - หอคอยเบเล็ม - อนุสาวรยีด์สิคฟัเวอร ี- ขนมทารต์คสัตารด์ -
เมอืงซนิทรา 

แหลมโรกา้ - เมอืงบารเ์ซโลนา - ยอดเขามอนตจ์ูอกิ - ถนนกราเซยี - จตัุรสักาตาลนุญา - ถนนลาลมับรา - ซติอีอฟเกาด ี
สวนสาธารณะเกวล - โบสถซ์ากราดา้ แฟมเิลยี - สนามฟตุบอล เอล กมัป์ โนว  

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - กรุงแมดรดิ (สเปน)

06.30 น.
คณะพรอ้มทสีนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรสต ์แอรไ์ลน์
เจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

**ทางบรษัิทไดเ้ตรียมการเดนิทางของคณะทัวรก์อ่น 15 วัน โดยซอืตัวเครืองบนิ, เชา่รถโคช้, จองทพัีก, รา้นอาหาร สถานทเีขา้ชมตา่ง ๆ
ไวล้ว่งหนา้ใหก้ับกรุ๊ปทัวร ์กรณีทเีกดิเหตกุารณ์ อาท ิการยกเลกิเทยีวบนิ, การลา่ชา้ของสายการบนิ, การพลาดเทยีวบนิ (ขนึเครืองไม่ทัน),
การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพบัิต,ิ การถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง ทําใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ หรือเหตสุดุวสิยัอนื ๆ
ไม่สามารถเดนิทางไปยังจดุหมายตามโปรแกรมได ้หัวหนา้ทัวร ์มสีทิธใินการเปลยีนโปรแกรม และไม่สามารถคนืเงนิคา่ใชจ้า่ยตา่ง  ๆทชํีาระแลว้
เพราะทางบรษัิทฯ ไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยตา่ง  ๆลว่งหนา้แลว้ และหากมคีา่ใชจ้า่ยอนื  ๆเกดิขนึนอกจากในรายการทัวร ์หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ
เพราะเป็นสงิททีางบรษัิท ฯ มอิาจรับผดิชอบได*้*

09.30 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนินครดไูบ (สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส)์ โดยเทยีวบนิท ีEK 375



13.15 น.
ถงึ สนามบนินครดไูบ รอเปลยีนเทยีวบนิ

14.40 น.
ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงแมดรดิ ประเทศสเปน โดยเทยีวบนิท ีEK 143

19.50 น.
คณะถงึ สนามบนิ Barajas International กรุงแมดรดิ หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร
รถโคช้รอรับคณะแลว้ออกเดนิทางสูโ่รงแรมทพัีก

ทพีกั
PUERTA AMERICA MADRID HOTEL***** หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี2
เทยีวแมดรดิ - พระราชวงัหลวง - ปลาซา เดอ เอสปนัญา - ปูเอตา้ เดล ซอล - ปลาซา มายอร ์- หา้ง El Corte Ingles

08.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

09.00 น.
นําคณะเทยีว กรุงแมดรดิ เมอืงหลวงของประเทศสเปนเกา่แกนั่บพันปี ตังอยู่ใจกลางแหลมไอบเีรียน ในระดับความสงู 650 เมตร
เป็นเมอืงหลวงทสีวยทสีดุแหง่หนงึของโลก 

เขา้ชม พระราชวงัหลวง (Palacio Real) ตังอยู่บนเนนิเขารมิฝังแม่น ้าํแมนซานาเรส
มคีวามสวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพพ้ระราชวังอนืๆในทวปียุโรป จากแนวความ คดิเปรียบเทยีบความใหญ่โตของแวรซ์ายส์
และความสวยงามของลฟูวใ์นฝรังเศส พระราช วังหลวงแหง่นีถูกสรา้งดว้ยหนิทังหลังในปีค.ศ.1738 ในสไตลบ์าร็อก
โดยการผสมผสานระหวา่งศลิปะแบบฝรังเศสและอติาเลยีน ประกอบดว้ยหอ้งตา่ง  ๆมากมายถงึ 2,830 หอ้ง
ซงึนอกจากจะมกีารตกแตง่อย่างงดงามแลว้ ยังเป็นทเีก็บภาพเขยีนชนิสําคัญทวีาดโดยศลิปินในยุคนัน รวมทังสงิของมคีา่ตา่ง  ๆอาท ิพัดโบราณ,
นาฬกิา, หนังสอื, เครืองใช,้ อาวธุ ฯลฯ 

แลว้ชมอุทยานหลวงทมีกีารเปลยีนพันธุไ์มท้กุฤดกูาล ดอกไมง้ดงามตลอดปี ใกลก้ันเป็น ปลาซา เดอ เอสปนัญา (Plaza de Espana) ชม
อนุสาวรยีเ์ซอรแ์วนเตส กวเีอกชาวสเปน ทตัีงอยู่เหนืออนุสาวรียด์อนกโิฆเตใ้นสวนสาธารณะ

13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําเทยีวชม น้าํพไุซเบเลส (Cibeles Fountain) ทสีรา้งอุทศิใหแ้กเ่ทพธดิาไซเบลนี ใชเ้ป็นสถานทเีฉลมิฉลองในเทศกาลตา่งๆ
ของเมอืงและอาคารสวยงามใกล ้ๆ  กันคอื ททํีาการไปรษณีย ์ผา่นประตชูยัอาคาลา่ (Puerta de Alcala) ทสีรา้งถวายพระเจา้ชารล์สท์ ี3

นําคณะเขา้สู ่ปลาซา มายอร ์(Plaza Mayor) จัตรัุสสําคัญของกรุงมาดรดิ อาคารเกา่แกส่วยงามดว้ยสถาปัตยกรรมศตวรรษท ี17
และอดตีททํีาการเมอืง ตดิกันเป็นตลาดซนัมเีกล (San Miquel) ปัจจบัุนย่านนีเป็นถนนคนเดนิ เต็มไปดว้ยรา้นกาแฟน่ารัก 

เขา้สู ่ปูเอตา้ เดล ซอล หรือประตพูระอาทติย ์จัตรัุสใจกลางเมอืง ซงึนอกจากจะเป็นจดุนับกโิลเมตรแรกของสเปนแลว้ (กโิลเมตรทศีนูย)์
ยังเป็นศนูยก์ลางรถไฟใตด้นิและรถเมลท์กุสาย และยังเป็นจดุตัดของถนนสายสําคัญของเมอืงทหีนาแน่นดว้ยรา้นคา้มากมาย
และหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ El Corte Ingles 

ชม อนุสาวรยีห์มกีบัตน้มาโดรนา สญัลักษณ์ของเมอืง 

จากนันอสิระใหท้า่นเดนิเทยีว ยา่น Walking Street ตามอัธยาศัย

20.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร the oldest restaurant in the world

ทพีกั
PUERTA AMERICA MADRID HOTEL***** หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี3



แมดรดิ - โตเลโด ้- มหาวหิารแหง่โตเลโด ้- อลัคาซาร ์- กอรโ์ดบา้

08.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

09.00 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงโตเลโด ้อดตีเมอืงหลวงเกา่ตังแตค่รสิตศ์ตวรรษท ี13 ศนูยก์ลางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของสเปน
ชอืเมอืงหมายถงึการผสมผสานของ 3 วัฒนธรรม ครสิเตยีน, อสิลามและฮบีรู
ตัวเมอืงตังอยู่บนหนา้ผาสงูเบอืงลา่งลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้าํตาโฆเหมาะแกก่ารป้องกันการรุกรานจากขา้ศกึ
เรมิตน้การเทยีวชมเมอืงจากหนา้สถานีรถไฟแบบนีโอมูเดฆาร ์ทรีูปทรงทางสถาปัตยกรรมทแีปลกตา ขา้มสะพานแบบโรมันดังเดมิ (ปเูอนเต เด
อัลกานตารา) บนเนนิเขาทา่นจะเห็นกสัตโีย เด ซาน เซรบ์านโด ป้อมปราการขนาดใหญท่ชีาวโรมันสรา้งขนึเพอืปกปักษ์รักษาเมอืง
แลว้เขา้สูเ่ขตเมอืงเกา่ โดยผา่นประตเูมอืงปเูอรต์า เด บซิากรา หนงึในประตเูมอืงทมีคีวามสําคัญทสีดุ
ทกุทกุแหง่ของเมอืงทา่นจะไดช้นืชมกับความแตกตา่งของสถาปัตยกรรมแบบอารบคิ, มูเดฆาร,์ โกธคิและเรอเนสซองส์

เมอืทา่นมาเยือนโตเลโดแ้ลว้ตอ้งแวะชมคอื มหาวหิารแหง่โตเลโด ้สถาปัตยกรรมแบบโกธคิทยีงิใหญ่สวยงามแหง่หนงึของโลก
ใชเ้วลาสรา้งยาวนาน เดมิมุสลมิใชเ้ป็นสเุหร่าตอ่มาไดก้อ่สรา้งรูปทรงแบบโกธคิในปี 1226 และเพมิศลิปะแบบมูเดฆาร ์บาร็อกและนีโอคลาสสคิ
จนเสร็จสมบรูณ์ในอกี 300 ปีถัดมา นับเป็นมรดกแสดงความเป็นเมอืงศาสนาของสเปน
ภายในมหาวหิารมกีารตกแตง่อย่างงดงามวจิติรดว้ยไมแ้กะสลักและภาพสลักหนิอ่อน 

อกีดา้นหนงึทา่นจะเห็น ป้อมอลัคาซาร ์เป็นผลงานของสถาปนกิระดับสดุยอดในสมัยศตวรรษท ี16 ไดรั้บการบรูณะและเป็นพพิธิภัณฑใ์นปัจจบัุน
แลว้มเีวลาใหท้า่นหาซอืของทรีะลกึในย่านกลางเมอืงเป็นงานฝีมอืทรีูจั้กกันดมีชีอืเสยีงของนครโตเลโดค้อืดาบและมดีเหล็กกลา้
แบบเคลอืบดําฝังเงนิทองและลวดทองแดง นอกจากนียังมงีานเซรามคิทกุประเภทใหท้า่นไดส้ะสมเป็นของประดับบา้นอกีดว้ย

13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
กอ่นอําลาเมอืงแวะจดุชมววิ เพอืชมทวิทัศนข์องเมอืงโตเลโดทั้งเมอืง ซงึเป็นทวิทัศนท์จีติรกรชอืดังของ สเปนเอล เกรโก (EI Greco)
ไดจํ้าลองลงในแผน่ภาพทงีดงามยงิกวา่ของจรงิ

ออกเดนิทางชมทัศนียภาพของสเปนตอนใตใ้น แควน้อนัดาลเูซยี แควน้แหง่เกษตร กรรมทมีบีทบาทสําคัญตอ่สเปนมาทกุยุคทกุสมัย
สรา้งผลผลติ อาท ิน ้าํมันมะกอก พชืไร่ องุน่ ฝ้าย และดอกทานตะวัน เป็นเขตภมูภิาคทอีบอุ่นเนืองจากอากาศดตีลอดปี
เพราะอยู่ตดิกับมหาสมุทรและทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน โดยม ีเมอืงกอรโ์ดบา ทไีดช้อืวา่เป็นเพชรเม็ดเอกแหง่แควน้อันดาลเูซยี
เมอืงทนัีกประวัตศิาสตรส์ากลมักคุน้ในนามอาณาจักรกาหลบิของชาวมุสลมิ วา่กันวา่ในยุคศรสิตศ์ตวรรษท ี10 เมอืงนีมคีวามยงิใหญ่มาก
โดยถอืเป็นเมอืงใหญ่อันดับสองของโลก รองจากอาณาจักรคอนสแตนตโินเปิล เป็นเมอืงในระบบกาหลบิทมีคีวามเจรญิรุ่งเรืองทสีดุของยุโรป
มกีารสรา้งมหาวทิยาลัย เนน้การเรียนรูด้า้นวรรณกรรมและวทิยาศาสตร ์ปรัชญาและการแพทย์

20.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
HOTEL EUROSTARS PALACE CORDOBA ***** หรือเทยีบ เทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี4
กอรโ์ดบา้ - เมซกติา้ - กรานาดา้

08.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

09.00 น.
นําทา่นชมสถาปัตยกรรม สะพานแบบโรมนั (ปูเอนเต ้โรมาโน) ทอดตัวขา้มแม่น ้าํกวาดัลกบีรี ์แลว้พาเขา้ชมมัสยดิหลวงเมซกตีา้
สเุหร่าทมีขีนาดใหญ่ของบรรดากาหลบิแหง่อูมัยยาด หากจะเปรียบเทยีบความใหญ่โตคงจะไม่สรา้งความประหลาดใจแต ่ณ
ทแีหง่นีคอืบทสรุปของการปลกูฝังครสิตศ์าสนาลงบนอาณาเขตอันยงิใหญ่ของมุสลมิเดมิ
ซงึทา่นจะไดเ้ห็นศลิปะการสรา้งโบสถข์องชาวครสิตอั์นยงิใหญ่ และศลิปะหลายแบบถูกบรรจงเตมิแตง่ใหส้มบรูณ์
จงึเป็นสถาปัตยกรรมทเีปรียบเป็นความหฤหรรษ์อย่างลกึซงึแหง่งานศลิปะและความเจรญิรุ่งเรืองทางศาสนา
แตใ่นขณะเดยีวกันศลิปะแบบมุสลมิซงึก็คอื มหีรั์บ ซงึถอืเป็นสดุยอดสถาปัตยกรรมชนิเอกบนกระเบอืงเซรามคิของศลิปินชาวมัวรแ์ท ้ๆ
ไดรั้บการอนุรักษ์เก็บรักษาใหท้รงคณุคา่ความงาม จนแทบจะหาชมไม่ไดอ้กีแลว้บนโลกใบนี



13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
ออกเดนิทางสู ่เมอืงกรานาดา้ อดตีเมอืงหลวงของพวกมัวร์
เมอืงทมีคีวามเจรญิสงูสดุทังทางวัตถุและศลิปะทผีสมผสานกันอย่างลงตัวของพวกมัวรแ์ละชาวยวิ

20.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
BARCELO GRANADA CONGRESS ***** หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี5
กรานาดา้ - พระราชวงัอะลมับรา - เซบยีา - ปลาซา เดอ เอสปนัญา - ระบําฟลามงิโก้

08.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

09.00 น.
นําทา่นสู ่พระราชวงัอะลมับรา สงิมหัศจรรยข์องโลกทไีม่มอัีนดับอย่างเป็นทางการ
ความสดุยอดแหง่จนิตนาการและความสามารถทางศลิปะของมัวร ์ตังอยู่บรเิวณสนัเขาบนเนนิเขยีวขจี
ไม่มคํีาบรรยายใดจะเปรียบเปรยความวจิติรพสิดารและความประณีตสมดลุอันน่าทงึนีได ้
พระราชวังแหง่นีมไิดย้งิใหญ่เฉพาะภายนอกแตอ่ลังการไปดว้ยฝีมอือันประณีตจากชา่งฝีมอืในยุคกอ่นทไีดส้รา้งสรรคก์ารตกแตง่อย่างวจิติร 

นําคณะเขา้ชม พระราชวงัหลวง (Nasrid Palace) โดดเดน่ไปดว้ยลวดลายแกะสลักบนเพดานไม ้ลายเครือเถาบนปนูปันทปีระดับผนัง
ลายลดาวัลย ์และลายลกูไมฉ้ลบุนเรียวโคง้ของเสาหนิอ่อน ดา้นนอกเป็นสวนสวยราวกับจําลองสวนสวรรคม์าไวบ้นดนิ ลานดอกเมอรเ์ทลิ
ขนาบดว้ยแนวพุม่ดอกเมอรเ์ทลิ, ซาลอน เดโลส เอมบาฆาโดเรส
หอ้งสําหรับเขา้เฝ้ากษัตรยิแ์ละสดุปลายทางใตเ้ป็นลานสงิโตสรา้งขนึรอบน ้าํพโุบราณขนาดใหญ่ หอ้งพักทเีคยตอ้นรับนักเขยีนชอืดัง วอชงิตัน
เออรว์งิ ในปี 1829 ทเีคยพํานักในพระราชวังแหง่นีนานถงึ 3 เดอืน

และจดุสดุทา้ยทไีม่ควรพลาดชมก็คอื พระราชวงัเฆเนราลเิฟ เดมิเป็นพระราชวังฤดรูอ้นของสลุตา่น
ความงดงามของอุทยานสวนอันร่มรืนและเขยีวขจ ีประดับดว้ยน ้าํพแุละสระน ้าํสมกับความหมายทวีา่อุทยานสถาปนกิ

13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
ออกเดนิทางสูเ่มอืงเซวลิลห์รอืเซบยีา เมอืงใหญ่อันดับ 4 ของสเปนและเป็นเมอืงหลวงของแควน้อันดาลเูซยี
เมอืงทเีต็มไปดว้ยความเขยีวขจพีนืทโีลง่ สวนสาธารณะ และสวนดอกไม ้เมอืงในฝันสําหรับผูต้อ้งการสมัผัสชวีติราตรีอันเร่ารอ้น 

นําทา่นไปชมสงิกอ่สรา้งทงีดงามดว้ยสถาปัตยกรรมการออกแบบของ ปลาซา เดอ เอสปาญา (Plaza de Espana)
อาคารรูปครงึวงกลมเรียงตอ่กันเป็นแนวยาว แตล่ะโคง้ประตมูตีราประจําจังหวัดไลเ่รียงตามตัวอักษร ฝังตรงขา้มเป็นอุทยานมาเรียลยุซา่
ร่มรืนงดงามตระการตาและแฝงความโรแมนตคิ

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารพนืเมอืง 

พรอ้มชมและเพลดิเพลนิกับดนตรีและ ระบําฟลามงิโก อันเร่ารอ้นสไตลอั์นดาลเูซยี

ทพีกั
BARCELO SEVILLA RENACIMIENTO HOTEL**** หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี6
เซบญีา - มหาวหิารแหง่เซบยีา - หอคอยฆรีลัดา้ - ลสิบอน

08.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม



09.00 น.
นําทา่นเขา้ชม วหิารแหง่เมอืงเซบยีา (Seville) มขีนาดใหญ่เป็นอันดับสามรองจากมหาวหิารเซนตปี์เตอรท์กีรุงโรม และเซนตป์อลทลีอนดอน
และใหญ่ทสีดุในสเปน สรา้งดว้ยศลิปะแบบโกธคิ ภายในตกแตง่ไดอ้ย่างงามวจิติร สรา้งขนึแทนทตัีงของสเุหร่าเดมิ
โดยตอ้งการใหย้งิใหญ่แบบไม่มใีครเทยีบเทยีมได ้ในหอ้งเก็บทรัพยส์มบัตลิ ้าํคา่ มทัีงภาพ เขยีน, เครืองใชใ้นพธิขีองศาสนา
ททํีามาจากทองคําและเงนิ ลว้นแตป่ระเมนิคา่มไิด ้อกีทังยังเป็นทเีก็บศพของโคลัมบัสอกีดว้ย 

จากนันขนึชม หอคอยฆรีลัดา ตกึทรงรูปสเีหลยีม ผนืผา้สงู 93 เมตร (ไมแ่นะนําสําหรบัทา่นทสีขุภาพไมเ่ออือํานวย)
ตดิกันกับมหาวหิารเป็นลานสม้และน ้าํพ ุเพอืใชใ้นพธิชํีาระร่างกายของอสิลาม ดา้นหนา้เป็นลานกวา้งม ีปราสาทอัลคาซาร์
สถาปัตยกรรมทยัีงคงมคีราบเงาความบรรเจดิ และความคดิสรา้ง สรรคข์องชาวมัวร ์ในอดตีเคยเป็นพระราชวังของกษัตรยิส์เปนมากอ่น

13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
เดนิทางขา้ม พรมแดนสเปน สูป่ระเทศโปรตเุกสท ีเมอืงฟารู (Faro) เป็นเมอืงหลวงของเขตแอลการฟ์ (Algarve) มปีระชากรอาศัยอยู่ประมาณ
40,000 คน เมอืงนีมคีวามสําคัญขนึมาในปีค.ศ. 1577 ฟารูไดรั้บการคัดเลอืกใหเ้ป็นเมอืงทพํีานักของผูดํ้ารงตําแหน่งบชิอป
เมอืงฟารูครอบคลมุอาณาเขตอุทยาน และทะเลสาบ รโิอฟอรโ์มซา (Rio Formosa) แหลง่อนุรักษ์ทางธรรมชาตขิองนกหลากหลายสายพันธุ์
ทอีพยพมาในชว่งฤดใูบไมผ้ลแิละใบไมร้่วง 

จนเขา้สู ่กรุงลสิบอน เมอืงหลวงของ โปรตเุกส ตังอยู่ในทวปียุโรปตอนใตบ้นคาบสมุทรไอบเีรีย

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
VIP GRAND LISBOA HOTEL & SPA***** หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี7
ลสิบอน - มหาวหิารเจอโรนโิม - หอคอยเบเล็ม - แวะรา้นขนมชอืดงั - แหลมโรกา้ - ซนิทรา้

08.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

09.00 น.
เทยีวชม กรุงลสิบอน ชมอดตีพระราชวังหลวงอายุเกา่แกตั่งแตศ่ตวรรษท ี14 ผสม ผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมโกธคิและมัวรอ์ย่างสวยงาม
ปัจจบัุนเป็นทพํีานักอย่างเป็นทางการของประธานาธบิด ี

ชม มหาวหิารเจอโรนโิม ทสีรา้งขนึเพอืเป็นเกยีรตแิก ่วาสโก ดากามา และการเดนิทางสูอ่นิเดยีเป็นผลสําเร็จในปี ค.ศ.1498
จัดเป็นผลงานอันเยียมยอดของงานสถาปัตยกรรมทเีรียกกันวา่ มานูเอลไลน ์(Manueline) ใชเ้วลากอ่สรา้งทังสนิ 70
ปีจงึเสร็จสมบรูณ์และไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยูเนสโกว้า่เป็น World Heritage Site ภายในประกอบไปดว้ย อาคารสําคัญตา่ง  ๆ

แลว้ไปชม หอคอยเบเล็ม (Belem Tower)  เดมิสรา้งไวก้ลางน ้าํเพอืเป็นป้อมรักษาการณ์ดแูลการเดนิเรือเขา้ออก
และเป็นจดุเรมิตน้ของการเดนิเรือออกไปสํารวจและคน้พบโลกของ วาสโก ดากามา และนักเดนิเรือชาวโปรตเุกส
เป็นอกีตัวอย่างหนงึของสถาปัตยกรรมมานูเอลไลนท์สีวยงาม 

บันทกึภาพกับ อนุสาวรยีด์สิคฟัเวอร ีสรา้งขนึในปี ค.ศ.1960 เพอืฉลองการครบ 500 ปีแหง่การสนิพระชนมข์อง เจา้ชายเฮนรี เดอะเนวเิกเตอร์
และยกย่องนักเดนิเรือสํารวจรอบโลก 

เชญิทา่นลองชมิ ขนมทารต์คสัตารด์ (Nata de Pasteis) ในรา้นขนมเกา่แกท่ใีหบ้รกิารมากวา่รอ้ยปี
แวะชมิขนมโปรตเุกสตน้ตํารับของขนมไทย อาท ิทองหยอด, ฝอยทองทมีตีน้ตํารับแทอ้ยู่ทโีปรตเุกสและเขา้ไปเผยแพร่ในกรุงศรีอยุธยา
โดยทา่นทา้วทองกบีมา้

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
ออกเดนิทางเลาะเลยีบชายฝังมหาสมุทรแอตแลนตกิผา่นเมอืงเล็ก  ๆน่ารักแถบชานเมอืงลสิบอน สู ่เมอืงซนิทรา (Sintra)



อกีหนงึเมอืงตากอากาศยอดนยิมของนักทอ่ง เทยีว และยังเป็นทตัีงของพระราชวังทสีวยงาม
ทไีดรั้บการรับรองจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกอกีดว้ย เป็นเมอืงตากอากาศทเีต็มไปดว้ยความสวยงาม ไมด้อก และแนวตน้ปาลม์
และคลาสสคิดว้ยรีสอรท์ ตากอากาศสพีาสเทล 

แลว้นําทา่นไปชม แหลมโรกา้ (Capo Da Roca) จดุตะวันตกสดุของยุโรป กอ่นกลับเขา้เมอืง อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่บนถนนคนเดนิ
จัตรัุสใจกลางเมอืง ย่านชอ้ปปิงสนิคา้ของเมอืงตามอัธยาศัย

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
VIP GRAND LISBOA HOTEL & SPA ***** หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี8
บารเ์ซโลนา - ยอดเขามอนตจ์อูกิ - ถนนลาลมับรา - ชอ้ปปิงถนนกราเซยี

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

08.50 น.
เดนิทางสู ่เมอืงบารเ์ซโลนา ประเทศสเปน โดยเทยีวบนิภายในประเทศ VY8461

คณะเดนิทางถงึ เมอืงบารเ์ซโลนา เมอืงซงึไดรั้บการขนานนามใหเ้ป็นนครหลวงในเมดเิตอรเ์รเนียน
ทสีวยงามเจรญิรุ่งเรืองดว้ยธรุกจิทา่เรือและการคา้ อกีทังยังผสมผสานประวัตศิาสตรท์เีกา่แก ่และความทันสมัยใหส้มกับเป็นเมอืงโอลมิปิก
เป็นทชีนืชอบของบรรดานักทอ่งเทยีวทไีดม้าเยือน

13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
เทยีวชมเมอืง นําทา่นขนึสู ่ยอดเขามอนตจ์อูกิ ชมความสวยงามของตัวเมอืงอกีทังยังเป็นทตัีงของสถานทจัีดงานกฬีาโอลมิปิกในปี 1992 

อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นมบน ถนน กราเซยี

นําคณะเขา้สู ่จตัรุสักาตาลนุญา จดุเรมิของย่าน ถนนคนเดนิ Las Ramblas ถนนทมีชีวีติชวีามากทสีดุในบารเ์ซโลน่า มทัีงสนิคา้นานาชนดิ,
แผงดอกไม,้ ศลิปินเร่และละครใบ ้เชอืเชญิใหนั้กทอ่งเทยีวเดนิชมอย่างไม่รูเ้บอื ปลายสดุของถนนเป็นอนุสาวรียโ์คลัมบัส
นักเดนิเรือผูค้น้พบโลกแถบใหม่หมู่เกาะ เวสตอ์นิดสี

20.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
HOTEL CATALONIA PLAZA CATALUNYA **** หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี9
ซติอีอฟเกาด ี- สวนสาธารณะ เกวล - โบสถซ์ากราดา้ แฟมเิลยี - สนามฟตุบอลกมัป์นู - เดนิทางไปสนามบนิ

08.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

09.00 น.
นําคณะไปชมงานสถาปัตยกรรมอันยงิใหญ่ของเกาด ีทชีาวบารเ์ซภาคภมูใิจจนมอีกีชอืเรียกหนงึวา่ City of Gaudi
ทา่นจะไดพ้บกับงานสถาปัตยกรรมอันล ้าํคา่คอื กาซา่ บตัโย ทเีกาดอีอกแบบใหก้ับเศรษฐสีงิทอในบารเ์ซโลนา อกีหนงึแหง่ทน่ีาชมคอื กาซา
มลิา เกาด ีออกแบบใหก้ับนักธรุกจิผูมั้งคังในปี 1906 แสดงถงึฐานะความมังคัง, ความคดิสรา้งสรรคซ์งึถอืเป็นแฟชนัในยุคนัน 

แลว้นําทา่นไปชม สวนสาธารณะเกวล (Park Guell) เป็นหนงึในงานสดุรักสดุหวงทเีกาดอีุทศิใหก้ับชาวเมอืง ออก แบบตังแตปี่ค.ศ.1900-1914 

นําชมสถานทสีดุทา้ยของเกาดคีอื โบสถซ์ากราดา้ แฟมเิลยี งานกอ่สรา้งทคีบืหนา้ไปแลว้กวา่ 70% คาดการณ์แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 2030-2032



ดว้ยงบประมาณทใีชใ้นการกอ่สรา้งเพมิเตมิจากนีไปอกี 25 ลา้นเหรียญยูโร เมอืสรา้งเสร็จจะเป็นโบสถท์หีอคอยสงูทสีดุในยุโรป 172.5 เมตร
(ปัจจบัุนหอคอยทสีงูทสีดุอยู่ทเีมอืง Ulm ในประเทศเยอรมนี) ความพเิศษในงานของเกาดคีอื การรวบรวมรูปทรงและพนืผวิตา่งๆ
ในธรรมชาตมิาใชแ้ละสะทอ้นใหเ้ห็นถงึอทิธพิลของยอดเขาและความสงูของมองตเ์ซรร์าต

13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําเขา้ชม สนามฟตุบอล เอล กมัป์ โนว ของทมีบารเ์ซโลน่า หรือคัมป์ นู (Camp Nou) ความจ ุ98,787 คน
เป็นสนามฟตุบอลทใีหญ่ทสีดุในยุโรป ตังอยู่ในเมอืงบารเ์ซโลน่า ซงึเป็นเมอืงหลวงของแควา้นกาตาลนูย่า เปิดใชง้านครังแรกเมอืปี ค.ศ. 1957
เคยใชจั้ดการแขง่ขันฟตุบอลโลกเมอืปี ค.ศ. 1982 นําชมความยงิใหญ่ของทมีบารเ์ซโลน่า ในสว่นทจัีดแสดงเป็นมวิเซยีม มหีอ้งถว้ยรางวัล,
หอ้งจัดแสดงประวัตแิละเรืองราวของทมี, หอ้งผลงานของเมสซ ีทรีวบรวมแมทชแ์ละการทําประตอัูนน่าประทับใจ
บางเรืองราวบอกผา่นดว้ยระบบมัลตมิเีดยี รวมถงึการชมแมทชก์ารแขง่ขันแบบพาโนรามา หอ้งแถลงขา่ว
และหอ้งเก็บตัวของนักฟตุบอลชอืดังระดับโลก (ในกรณีวันเขา้ชมตรงกับการแขง่ขัน ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่เขา้ชม)

18.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

จากนันออกเดนิทางสูส่นามบนิกรุง Barcelona เพอืเตรียมตัวเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ

22.05 น.
ออกเดนิทางโดยสายการบนิ เอมเิรสต ์แอรไ์ลน ์โดยเทยีวบนิท ีEK188

วนัท ี10
เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ

07.45 น.
ถงึ นครดไูบ (สหรฐัอาหรบัเอมเิรสต)์ รอเปลยีนเทยีวบนิ

09.30 น.
ออกเดนิทางโดยสายการบนิเอมเิรสต ์แอรไ์ลน ์โดยเทยีวบนิท ีEK372

18.40 น.
นําทา่นเดนิทางกลับถงึกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรย์โุรป สเปน โปรตุเกส
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:07 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรย์โุรป สเปน โปรตุเกส

อัตรานรีวมถงึ

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพมิของน ้าํมนัเชอืเพลงิ ณ วันท  ี22 พฤษภาคม 2561

• คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเทยีวตามโปรแกรมทรีะบุ

• คา่เขา้ชม Toledo Cathedral / คา่เขา้ชม Alhambra Palace / คา่เขา้ชม Cordoba Mezquita Mosque / คา่เขา้ชม Seville Cathedral / คา่เขา้ชม Madrid
Palacio Real / คา่เขา้ชม Sagrada Famillia / คา่เขา้ชม Camp Nou

• คา่โรงแรมทพีกัระดบั 4-5 ดาว หรอืเทยีบเท่าในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณทีที่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple)
บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตยีงเสรมิแทน, โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปสว่นใหญจ่ะไมม่เีครอืงปรบัอากาศ และอาจมกีารเปลยีนยา้ยเมอืงพกั
หากวันดงักลา่วมกีารจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้่านไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถนิในแตล่ะประเทศ

• คา่ทปิพนักงานขบัรถโคช้ ในยโุรปกาํหนดมาตรฐานไวท้  ี2 ยโูร / ท่าน / วัน

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่สเปน (เชงเกน้)

• คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จ  ีประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสนิเชงิ
จากอบุัตเิหต ุสาํหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จํานวนเงนิเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ
รวมถงึคา่รกัษาพยาบาลตอ่เนอืงหลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทังนคีรอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทไีมไ่ดเ้กดิจากโรคประจําตวั

• คา่ยกกระเป๋าใบใหญท่่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของท่านเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั

• สาํหรบัสายการบนิภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครอืงไดไ้มเ่กนิ 23 กโิลกรมั/ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน
และนําสมัภาระถอืขนึเครอืงน ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั การเรยีกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฏเิสธได ้

อัตรานไีมร่วมถงึ

• คา่คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถนิ

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิคา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่เครอืงดมืในหอ้งพกัและคา่อาหารทสีงัมาในหอ้งพกั คา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัพเิศษในรา้นอาหาร
นอกเหนอืจากททีางบรษัิทฯ จัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณพีเิศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ท่านตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพมิ

การจองทัวร ์(How to make your reservation)
• หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรณุาตดิตอ่ Travel Agent ใกลบ้า้นหรอืทที่านรูจ้ักและเชอืถอืได ้
ซงึจะดแูลท่านดว้ยขนัตอนทงีา่ย สะดวก และมปีระสทิธภิาพ เพอืเป็นการยนืยันการเดนิทางของท่าน กรณุาจองทัวรแ์ละชําระเงนิมดัจําลว่งหนา้ 30,000
บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนงึท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันทจีอง ซงึเงนิมดัจําดงักลา่วจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน และกรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืลว่งหนา้ 30
วันกอ่นการเดนิทาง หากท่านไมช่ําระเงนิสว่นทเีหลอืตามวันทกีาํหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงอืนไข

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมรั่บจองทัวร ์(Cannot make your reservation) 
เนอืงจากสถานททีอ่งเทยีวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่ออือํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมร่บัจองทัวรส์าํหรบัลกูคา้ดงัตอ่ไปนี
• เดก็ทมีอีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ

• ผูส้งูอายทุมีคีวามจําเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครอืงมอืตา่งๆ ในการพยงุตวั

• ผูเ้ดนิทางทบี่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ



• ท่านทมีคีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง

• บุคคลทมีคีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทเิช่น ผูท้ดีมืสรุาบนรถ, ไมร่กัษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย สรา้งความรําคาญใหแ้กผู่ร้ว่มคณะ,
ผูท้ไีมย่อมรบัเงอืนไขระหวา่งทัวร ์ทมีรีะบุอยูช่ ัดเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้กีอ่หวอด ประทว้ง
ยยุงใหผู้ร้ว่มเดนิทางบังคบัใหห้วัหนา้ทัวรต์อ้งทําการนอกเหนอืโปรแกรมทัวร ์ซงึบางครงัอาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอนืหรอืโปรแกรมท่องเทยีวได ้

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)
• ในกรณทีนัีกท่องเทยีวมเีหตตุามมาตรา 28 ทจีะขอเงนิคา่บรกิารทชีําระไวแ้ลว้คนืใหนั้กท่องเทยีว ทแีจง้ความประสงคข์อรบัเงนิคนืจากผูป้ระกอบธรุกจินําเทยีว
เมอืนักท่องเทยีวแจง้ความประสงคต์ามวรรคหนงึ ผูป้ระกอบธรุกจินําเทยีวตอ้งจ่ายเงนิคนืแกนั่กท่องเทยีวในอตัรา ดงัตอ่ไปนี
• นักท่องเทยีวแจง้ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทราบไมน่อ้ยกวา่ 30 วันกอ่นวันเดนิทางใหค้นืในอตัรารอ้ยละ
หนงึรอ้ยของเงนิคา่บรกิาร (คนื 100%)

• นักท่องเทยีวแจง้ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทราบไมน่อ้ยกวา่ 15 วันกอ่นวันเดนิทางใหค้นืในอตัรารอ้ยละ หา้สบิของเงนิคา่บรกิาร
(คนื 50%)

• นักท่องเทยีวแจง้ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทราบนอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นวันเดนิทางไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร

• คา่ใชจ้่ายของผูป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทไีดจ้่ายจรงิ เพอืการเตรยีมการจัดนําเทยีวตอ่ไปน ีใหนํ้ามาหกัจากเงนิคา่บรกิารทตีอ้งจ่ายตามขอ้ 1 วรรค 2 ได ้
แตถ่า้คา่ใชจ้่ายสงูกวา่เงนิคา่บรกิารทไีดช้ําระไว ้ผูป้ระกอบธรุกจินําเทยีวจะเรยีกจากนักท่องเทยีวไมไ่ด ้ทังนใีหผู้ป้ระกอบธรุกจินําเทยีว
แสดงหลกัฐานใหนั้กท่องเทยีวทราบ ดงัตอ่ไปนี
• คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่

• คา่มดัจําของบัตรโดยสารเครอืงบนิ

• คา่ใชจ้่ายทจีําเป็นอนืๆ

• หากท่านยกเลกิการเดนิทางในเงอืนไขใด เงอืนไขหนงึ แตท่่านสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดยสามารถยนืขอวซีา่ไดท้ันตามกาํหนดเวลา ทางบรษัิทฯ
จะคดิคา่ใชจ้่ายเพมิคอืคา่วซีา่ และคา่เปลยีนชอืตวัเท่านัน และตอ้งไมอ่ยูใ่นเงอืนไขของตวัท  ีNON-CHANGE NAME & NON-REFUND

• หากท่านยกเลกิการเดนิทาง อนัเนอืงมาจากบุคคลใดบุคคลหนงึในคณะของท่านไมไ่ดร้บัการพจิารณาอนมุตัวิซีา่ ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ
กต็ามอนัเป็นการพจิารณาของสถานฑูต ซงึการยกเลกิเฉพาะบุคคลหรอืยกเลกิพรอ้มกนัทังหมด
ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงอืนไขของวันเวลาทยีกเลกิดงักลา่วขา้งตน้ ในกรณทีที่านไมแ่นใ่จวา่จะไดร้บัการพจิารณาอนมุตัวิซีา่จากทางสถานฑูต
ทางบรษัิทขอแนะนําใหท้่านยนืขอวซีา่แบบเดยีว ซงึจะรูผ้ลเร็วกวา่การยนืขอวซีา่แบบกรุป๊
(ทังนนัีกท่องเทยีวตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจากการยนืวซีา่ ในกรณทีคีณะไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทังนบีรษัิทฯ
จําเป็นตอ้งองิหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเกยีวกบัอตัราการจ่ายเงนิคนืคา่บรกิารใหแ้กนั่กท่องเทยีวตามประกาศของคณะกรรมการธรุกจินําเทยีวและมคัคเุทศกเ์ป็นสาํคญั)

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง ต่าํกวา่ 20 ท่าน โดยทจีะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้กอ่น 30 วัน
และขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงการท่องเทยีว รวมทังไมส่ามารถรบัผดิชอบจากกรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัดงัน ีการลา่ชา้ของสายการบนิ,
การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อบุัตเิหต ุฯลฯ โดยสทิธปิระโยชนข์องท่านจะไดร้บัจากการซอืประกนัเพมิเตมิแบบ TRAVEL GROUP TOUR ของ
MSIG เอม็ เอส ไอ จ  ีประกนัภยั ทรีะบุความรบัผดิชอบไวใ้นกรมธรรมเ์ท่านัน ทังนจีะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละจะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ
และทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ หากท่านถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนอืงจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนเีขา้เมอืง
ฯลฯ และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระมาแลว้

การขอเปลยีนแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงคจ์ะขอเปลยีนแปลงวันเดนิทาง สามารถทําไดล้ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 60 วัน โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่าย

ตวัเครอืงบนิ (Air Ticket)
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั
ท่านจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็ และการจัดทนัีงของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ
ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้าํเนนิการออกตวัเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ RUFUND
ตามระบบของสายการบนิเท่านัน และหากท่านไมแ่นใ่จในวันเดนิทางดงักลา่ว กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทฯี เพอืยนืยันในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทํา
REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทที่านจะชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื



การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim)
การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของสายการบนิเอมเิรสต ์แอรไ์ลนใ์นกรณตีวักรุป๊ สามารถสะสมไมล ์50% ของสายการบนิเอมเิรสตไ์ดเ้ท่านัน
ซงึการเปลยีนแปลงเงอืนไขบางสว่นหรอืทังหมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเท่านัน

คา่ธรรมเนยีมประกันภัยและคา่ธรรมเนยีมน ้าํมันเชอืเพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel
Surcharge / Tax YQ)
คดิตามอตัราททีางสายการบนิปรบัคา่ธรรมเนยีม ณ วันท  ี22 พฤษภาคม 2561 การเปลยีนแปลงของสายการบนิในภายหลงั ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพมิททีางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ตามความเป็นจรงิ ณ วันทอีอกตวั

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation)
• หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงเดยีวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนงึหอ้ง / สาํหรบัพกั 2 ท่าน

• หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / สาํหรบัพกั 2 ท่าน

• หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพกัทเีตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 3.5 ฟตุ 3 เตยีง / สาํหรบัผูพ้กั 3 ท่าน
(ทังนขีนึอยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมทแีตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)

• หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนงึหอ้ง / สาํหรบัพกั 1 ท่าน

• หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / สาํหรบัพกั 1 ท่าน

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) ขนึอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพกั
และการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทตีอ้งการ

• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิในการปรบัเปลยีน
หรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรดั และไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญก่วา่
ท่านสามารถจ่ายเพมิเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิได ้

สถานทเีขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการกาํหนดโปรแกรมตลอดทังปี หากวันเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวันทสีถานทเีขา้ชมนัน ๆ ปิดทําการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื
การเปิดรบัจองผา่นทาง Online โดยในวันทคีณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee
ตามทรีะบุไวใ้นเอกสารของสถานทนัีน ๆ หรอื สลบัโปรแกรมเพอืใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทดีงักลา่วได ้แตห่ากมกีารลา่ชา้
หรอืเหตหุนงึเหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทดีงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้กท่่าน เนอืงจากไดช้ําระ
Reservation Fee ไปแลว้ กรณุาสอบถามรายละเอยีดสถานทเีขา้ชมจากเจา้หนา้ทใีนช่วงวันเดนิทางของท่านกอ่นชําระเงนิ

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter)
• คา่ทัวรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระสาํหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมกีระเป๋าเพมิเตมิ
ท่านจะถกูเรยีกเกบ็โดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขนึลงได ้ท่านสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร
/ ใบ / ครงั

• สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 30 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด / Economy Class Passenger)
การเรยีกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฏเิสธได ้

• สาํหรบัสายการบนิภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครอืงไดไ้มเ่กนิ 23 กโิลกรมั/ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน
และนําสมัภาระถอืขนึเครอืงน ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั การเรยีกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฏเิสธได ้

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25
เซนตเิมตร (9.75 นวิ) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นวิ) x 46 เซนตเิมตร (18 นวิ)



• ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้
ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ

• กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิ ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึบนพาหนะการเดนิทาง

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินความรบัผดิชอบตอ่กรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ
ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย์
ซงึจะรบัผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 10,000 บาท / ท่าน

การสบูบหุร ี(Smoking Area)
ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รอืงการงดสบูบุหร ีบนรถโคช้ , โรงแรม และสถานทตีา่ง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทชีัดเจนในเรอืงการสบูบุหรี
และมสีถานทโีดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหร ีทังนเีนอืงจากสขุภาพของคนสว่นรวม

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family)
หากท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทตีอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจําตวั
ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง
เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

เอกสารในการยนืวซีา่ของประเทศสเปน ใชเ้วลายนืประมาณ 16 วันทําการ
(การขอวซีา่ประเทศสเปนผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมา สแกนลายนวิมอืดว้ยตนเอง ณ
ศนูยย์นืวซีา่ประเทศสเปน) 
BLS International (Thailand) Ltd. / Interchange 21 ชนั 22 หอ้ง 2211 เลขท ี399 สขุมุวทิ 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-258-3524
•  พาสปอรต์ทยีังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอนื
ตอ้งนําไปแสดงดว้ยเพอืเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัวิซีา่

• รปูถา่ยสขีนาด 2 นวิ จํานวน 2 ใบ พนืหลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รปูขาวดาํ, หา้มสแกน และหา้มใชร้ปูถา่ยเกา่ทเีคยใชข้อวซีา่มาแลว้) มอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน
และเหมอืนกนัทัง 2 รปู

• สาํเนาทะเบยีนบา้น /สาํเนาบัตรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ / สาํเนาใบเปลยีนชอื-สกลุ / สาํเนาทะเบยีนสมรส, หยา่ /สาํเนาสตูบิัตร ในกรณอีายไุมถ่งึ 20
ปีบรบิูรณ์

• หนังสอืรบัรองการทํางานจากบรษัิท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัทที่านทํางานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านันโดยระบุตาํแหนง่, อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบัน,
วันเดอืนปีทเีรมิทํางานกบับรษัิทนแีละช่วงเวลาทขีอลางานเพอืเดนิทางไปท่องเทยีว หลงัจากนันจะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกาํหนดลา

• กรณทีเีป็นเจา้ของกจิการ ขอสาํเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรบัรองบรษัิททคีดัไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี
และหลกัฐานการเงนิของบรษัิท ยอ้นหลงั 6 เดอืน

• หนังสอืรบัรองจากธนาคาร และสาํเนาสมดุบัญชเีงนิฝากออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน ตอ้งอพัเดทเป็นเดอืนปัจจุบันทยีนืคาํรอ้งขอวซีา่
ควรเลอืกเลม่ทมีกีารเขา้ออกของเงนิสม่าํเสมอ และมจีํานวนไมต่่าํกวา่ 6 หลกั
เพอืใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทจีะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมอืกลบัสูภ่มูลิาํเนา
ในกรณทีเีดนิทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนงึในการยนืขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรบัรองคา่ใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย
***สถานทูตไมร่บับัญชกีระแสรายวัน***

• กรณทีบีรษัิทของท่าน เป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทังหมด นอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 1 - 6 แลว้
ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนงึฉบับเพอืแสดงความรบัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน
โดยระบุชอืผูเ้ดนิทางและเหตผุลทจีัดการเดนิทางนใีนจดหมายดว้ย

• กรณทีเีป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรบัรองจากสถาบันการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ

• กรณทีเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบั บดิาหรอืมารดา ท่านใดท่านหนงึ จะตอ้งทําจดหมายยนิยอม โดยทบีดิา, มารดา
จะตอ้งไปยนืเรอืงแสดงความจํานงในการอนญุาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกีท่านหนงึได ้ณ ทวีา่การอาํเภอหรอืเขต โดยมนีายอาํเภอ
หรอืผูอ้าํนวยการเขตลงลายมอืชอื และประทับตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง

• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะถกูปฏเิสธวซีา่



สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทไีดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยนืคาํรอ้งใหม ่กต็อ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมทุ่กครงั

• หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทังนบีรษัิทฯ
จะสง่เจา้หนา้ทไีปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเตมิ ทางบรษัิทฯ
ใครข่อรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั

• กรณทีที่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซีา่ของท่าน
เนอืงจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ

• ทางสถานทูตไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดกต็าม
ท่านไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจาํแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไขทบีรษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทุกประการ
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