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วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ดไูบ - กรงุแมดรดิ (สเปน)  

06.30 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมิ

เรสต ์แอรไ์ลน ์  เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการ

เชค็อนิ  

 

09.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนินครดไูบ (สหรัฐอาหรับเอมเิรตส)์ โดยเทีย่วบนิที ่

EK 375 

 

13.00 น. ถงึสนามบนินครดไูบ รอเปลีย่นเทีย่วบนิ  

14.30 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รงุแมดรดิ ประเทศสเปน โดยเทีย่วบนิที ่ EK143 

20.20 น. คณะถงึสนามบนิ Barajas International กรงุแมดรดิ หลังผา่นพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืงและศลุกากร รถโคช้รอรับคณะแลว้ออกเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 

 

 น าคณะเขา้พัก Hotel Puerta America ***** หรอืเทยีบเทา่ในระดับ

เดยีวกนั 

www.hotelpuertameri

ca.com  

วนัที ่2 เทีย่วแมดรดิ - พระราชวงัหลวง - ปลาซา เดอ เอสปนัญา - ปเูอตา้ 

เดล ซอล - ปลาซา มายอร ์- หา้ง El Corte Ingles 

 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

09.00 น. น าคณะเทีย่วกรงุแมดรดิ เมอืงหลวงของประเทศสเปนเกา่แกนั่บพันปี ตัง้อยู่

ใจกลางแหลมไอบเีรยีน ในระดับความสงู 650 เมตร เป็นเมอืงหลวงทีส่วย

ทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  

เขา้ชม พระราชวังหลวง (Palacio Real) มคีวามสวยงามโออ่า่อลังการไมแ่พ ้

พระราชวังอืน่ๆในทวปียโุรป จากแนวคดิเปรยีบเทยีบความใหญโ่ตของ

วังแวรซ์ายส ์ และความสวยงามของลฟูวใ์นฝร่ังเศส วังหลวงแหง่นีถ้กูสรา้ง

ดว้ยหนิทัง้หลังในปี ค.ศ.1738 ในสไตลบ์าร็อก โดยการผสมผสานระหวา่ง

ศลิปะแบบฝร่ังเศส และอติาเลยีน ประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆมากมายถงึ 2,830 

หอ้ง ซึง่นอกจากจะมกีารตกแตง่อยา่งงดงามแลว้ ยงัเป็นทีเ่กบ็ภาพเขยีนชิน้

ส าคญัทีว่าดโดยศลิปินในยคุนัน้ รวมทัง้สิง่ของมคีา่ตา่งๆ อาท ิ พัดโบราณ, 

นาฬกิา, หนังสอื,  เครือ่งใช,้ อาวธุ ฯลฯ ไปชม ปลาซา เดอ เอสปันญา 

(Plaza de Espana) ชมอนุสาวรยีเ์ซอรแ์วนเตส กวเีอกชาวสเปน ทีต่ัง้อยู่

เหนอือนุสาวรยีด์อนกโิฆเต ้

 

 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร  

บา่ย น าชมนครแมดรดิอนังามสงา่ ผา่นน ้าพไุซเบเลส (Cibeles Fountain) ที่

สรา้งอทุศิใหแ้กเ่ทพธดิาไซเบลนี ใชเ้ป็นสถานทีเ่ฉลมิฉลองในเทศกาล

ตา่งๆของเมอืง และอาคารสวยงามใกล ้ๆ กนัคอื ทีท่ าการไปรษณีย ์ ประตชูยั

อาคาลา่ (Puerta de Alcala) ทีส่รา้งถวายพระเจา้ชารล์สท์ี ่ 3 ปลาซา มา
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ยอร ์ (Plaza Mayor) จัตรัุสส าคญัของกรงุมาดรดิ อาคารเกา่แกส่วยงามดว้ย

สถาปัตยกรรมศตวรรษที ่ 17 และอดตีทีท่ าการเมอืง ตดิกนัเป็น ตลาดซนัมี

เกล (San Miquel) ปัจจบุนัยา่นนีเ้ป็นถนนคนเดนิ เต็มไปดว้ยรา้นกาแฟน่ารัก 

ปเูอตา้ เดล ซอล หรอืประตพูระอาทติย ์ จัตรัุสใจกลางเมอืง ซึง่นอกจากจะ

เป็นจดุนับกโิลเมตรแรกของสเปนแลว้ และหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่ El 

Corte Ingles อสิระใหท้า่นเดนิเทีย่วยา่น Walking Street ตามอธัยาศัย 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร the oldest restaurant in the world  

 น าคณะเขา้พัก Hotel Puerta America ***** หรอืเทยีบเทา่ในระดับ

เดยีวกนั 

www.hotelpuertameri

ca.com  

วนัที ่3 แมดรดิ - โตเลโด ้- มหาวหิารแหง่โตเลโด ้- อลัคาซาร ์- กรานาดา้  

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

09.00 น. เดนิทางสูเ่มอืงโตเลโด ้ อดตีเมอืงหลวงเกา่ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่ 13 

ศนูยก์ลางประวตัศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของสเปน ชือ่เมอืงหมายถงึการ

ผสมผสานของสาม วัฒนธรรม ครสิเตยีน, อสิลามและฮบีร ูตวัเมอืงตัง้อยูบ่น

หนา้ผาสงูเบือ้งลา่งลอ้มรอบไปดว้ยแมน่ ้าตาโฆเหมาะแกก่ารป้องกนัการ

รกุรานจากขา้ศกึ บนเนนิเขา 

ทา่นจะเห็น กสัตโีย เด ซาน เซรบ์านโด ป้อมปราการขนาดใหญท่ีช่าวโรมนั

สรา้งขึน้เพือ่ปกปักษ์รักษาเมอืง เขา้สูเ่ขตเมอืงเกา่โดยผา่นประตเูมอืงปเูอร์

ตา เด บซิากรา หนึง่ในประตเูมอืงทีม่คีวามส าคญัทีส่ดุ ทกุทกุแหง่ของเมอืง 

ทา่นจะไดช้ืน่ชมกบัความแตกตา่งของสถาปัตยกรรมแบบอารบคิ, มเูดฆาร,์ 

โกธคิและเรอเนสซองส ์ มหาวหิารแหง่โตเลโด ้ สถาปัตยกรรมแบบโกธคิที่

ย ิง่ใหญส่วยงามแหง่หนึง่ของโลก ใชเ้วลาสรา้งยาวนาน เดมิมสุลมิใชเ้ป็น

สเุหรา่ตอ่มาไดก้อ่สรา้งรปูทรงแบบโกธคิในปี 1226 และเพิม่ศลิปะแบบมู

เดฆาร ์บาร็อกและนโีอคลาสสคิ จนเสร็จสมบรูณ์ในอกี 300 ปีถัดมา นับเป็น

มรดกแสดงความเป็นเมอืงศาสนาของสเปน  

อกีดา้นหนึง่ทา่นจะเห็น ป้อมอลัคาซารเ์ป็นผลงานของสถาปนกิระดับสดุยอด

ในสมยัศตวรรษที ่ 16 ไดรั้บการบรูณะและเป็นพพิธิภณัฑใ์นปัจจบุนั แลว้มี

เวลาใหท้า่นหาซือ้ของทีร่ะลกึในยา่นกลางเมอืงเป็นงานฝีมอืทีรู่จ้ักกนัดมีี

ชือ่เสยีงของนครโตเลโดค้อื ดาบและมดีเหล็กกลา้ แบบเคลอืบด าฝังเงนิ

ทองและลวดทองแดง นอกจากนีย้งัมงีานเซรามคิทกุประเภทใหท้า่นได ้

สะสมเป็นของประดับบา้นอกีดว้ย  

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร  

บา่ย กอ่นอ าลาเมอืงแวะจดุชมววิ เพือ่ชมทวิทศันข์องเมอืงโตเลโดท้ัง้เมอืง ซึง่

เป็นทวิทศันท์ีจ่ติรกรชือ่ดังของสเปนเอล เกรโก (EI Greco) ไดจ้ าลองลงใน
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แผน่ภาพทีง่ดงามยิง่กวา่ของจรงิ  

 ออกเดนิทางสูเ่มอืงกรานาดา้อดตีเมอืงหลวงของพวกมวัร ์ เมอืงทีม่คีวาม

เจรญิสงูสดุทัง้ทางวัตถแุละศลิปะทีผ่สมผสานกนัอยา่งลงตวัของพวกมวัร์

และชาวยวิ 

 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าคณะเขา้พัก Barcelo Granada Congress ***** หรอืเทยีบเทา่ใน

ระดับเดยีวกนั 

www.barcelo.com 

วนัที ่4 กรานาดา้ - พระราชวงัอะลมับรา - กอรโ์ดบา  

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

09.00 น. เขา้ชม พระราชวงัอะลมับรา สิง่มหศัจรรยข์องโลกทีไ่มม่อีนัดับอยา่งเป็น

ทางการ ความสดุยอดแหง่จนิตนาการและความสามารถทางศลิปะของมวัร ์

ไมม่คี าบรรยายใดจะเปรยีบเปรยความวจิติรพสิดารและความประณีตสมดลุ

อนัน่าทึง่นีไ้ด ้ วังแหง่นีม้ไิดย้ ิง่ใหญเ่ฉพาะภายนอก แตอ่ลังการไปดว้ยฝีมอื

อนัประณีตจากชา่งฝีมอืในยคุกอ่นทีไ่ดส้รา้งสรรคก์ารตกแตง่อยา่งวจิติร  

ชมพระราชวังหลวง (Nasrid Palace) โดดเดน่ไปดว้ยลวดลายแกะสลัก

บนเพดานไม ้ ลายเครอืเถาบนปนูปัน้ทีป่ระดบัผนัง ลายลดาวลัย ์ และลาย

ลกูไมฉ้ลบุนเรยีวโคง้ของเสาหนิออ่น ดา้นนอกเป็นสวนสวยราวกบัจ าลอง

สวนสวรรคม์าไวบ้นดนิ ลานดอกเมอรเ์ทลิ ขนาบดว้ยแนวพุม่ดอกเมอรเ์ทลิ, 

ซาลอน เดโลส เอมบาฆาโดเรส หอ้งส าหรับเขา้เฝ้ากษัตรยิ ์ และสดุ

ปลายทางใตเ้ป็นลานสงิโตสรา้งขึน้รอบน ้าพโุบราณขนาดใหญ ่ หอ้งพกัที่

เคยตอ้นรับนักเขยีนชือ่ดัง วอชงิตัน เออรว์งิ ในปี 1829 ทีเ่คยพ านักใน

พระราชวังแหง่นีน้านถงึ 3 เดอืนและจดุสดุทา้ยทีไ่มค่วรพลาดชมก็คอื 

พระราชวงัเฆเนราลเิฟ เดมิเป็นพระราชวังฤดรูอ้น ความงดงามของอทุยาน

สวนอนัรม่รืน่และเขยีวขจ ี ประดับดว้ยน ้าพแุละสระน ้าสมกบัความหมายทีว่า่

อทุยานสถาปนกิ 

   

  

 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย เดนิทางชมทัศนยีภาพของสเปนตอนใตใ้นแควน้อนัดาลเูซยี แควน้แหง่

เกษตรกรรมทีม่บีทบาทส าคญัตอ่สเปนมาทกุยคุทกุสมยั สรา้งผลผลติ อาท ิ

น ้ามนัมะกอก พชืไร ่องุน่ ฝ้าย และดอกทานตะวัน เมอืงกอรโ์ดบา ทีไ่ดช้ ือ่

วา่เป็นเพชรเมด็เอกแหง่แควน้อนัดาลเูซยี เมอืงทีนั่กประวัตศิาสตรส์ากลมกั

คุน้ในนามอาณาจักรกาหลบิ วา่กนัวา่ในยคุศรสิตศ์ตวรรษที ่ 10 เมอืงนีม้ี

ความยิง่ใหญม่าก โดยถอืเป็นเมอืงใหญอ่นัดับสองของโลก รองจาก

อาณาจกัรคอนสแตนตโินเปิล เป็นเมอืงในระบบกาหลบิทีม่คีวาม

เจรญิรุง่เรอืงทีส่ดุของยโุรป มกีารสรา้งมหาวทิยาลัย เนน้การเรยีนรูด้า้น

 

http://www.nazaries-business-spa.hotel-rv.com/
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วรรณกรรมและวทิยาศาสตร ์ปรัชญาและการแพทย ์

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าคณะเขา้พัก Hotel Eurostars Palace Cordoba ***** หรอื

เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.eurostarspalace.

com 

วนัที ่5 กอรโ์ดบา - เมซกติา้ - เซบยีา - ปลาซา เดอ เอสปนัญา - ระบ าฟ

ลามงิโก ้

 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

09.00 น. เทีย่วชมเองกอรโ์ดบา ชมสถาปัตยกรรมสะพานแบบโรมนั (ปเูอนเต ้ โรมา

โน) ทอด ตวัขา้มแมน่ ้ากวาดัลกบีรี ์ 

เขา้ชม มสัยดิหลวงเมซกตีา้ สเุหรา่ทีม่ขีนาดใหญข่องบรรดากาหลบิแหง่อู

มยัยาด ทีแ่หง่นีค้อืบทสรปุของการปลกูฝังครสิตศ์าสนาลงบนอาณาเขตอนั

ยิง่ใหญข่องมสุลมิเดมิ ทา่นจะไดเ้ห็นศลิปะการสรา้งโบสถข์องชาวครสิต ์อนั

ยิง่ ใหญแ่ตใ่นขณะเดยีวกนัศลิปะแบบมสุลมิซึง่ก็คอื มหีร์บั ซึง่ถอืเป็นสดุ

ยอดสถาปัตย กรรมชิน้เอกบนกระเบือ้งเซรามคิของศลิปินชาวมวัรแ์ท ้ๆ  ไดรั้บ

การอนุรักษ์เก็บรักษาใหท้รงคณุคา่ความงาม จนแทบจะหาชมไมไ่ดอ้กีแลว้

บนโลกใบนี ้

 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย ออกเดนิทางสูเ่มอืง เซวลิล ์หรอื เซบยีา เมอืงใหญอ่นัดับ 4 ของสเปนและ

เป็นเมอืงหลวงของแควน้อนัดาลเูซยี เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยความเขยีวขจพีืน้ที่

โลง่ สวนสาธารณะ และสวนดอกไม ้ เมอืงในฝันส าหรับผูต้อ้งการสมัผัสชวีติ

ราตรอีนัเรา่รอ้น  

น าทา่นไปชมสิง่กอ่สรา้งทีง่ดงามดว้ยสถาปัตยกรรมการออกแบบของ ปลา

ซา เดอ เอสปาญา (Plaza de Espana) อาคารรปูครึง่วงกลมเรยีงตอ่กนั

เป็นแนวยาว แตล่ะโคง้ประตมูตีราประจ าจังหวัดไลเ่รยีงตามตัวอกัษร ฝ่ังตรง

ขา้มเป็นอทุยานมาเรยีลยุซา่ รม่รืน่งดงามตระการตาและแฝงความโรแมนตคิ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง พรอ้มชมและเพลดิเพลนิกบั

ดนตรแีละระบ าฟลามงิโก อนัเรา่รอ้นสไตลอ์นัดาลเูซยี 

 

 น าคณะเขา้พัก Barcelo Sevilla Renacimiento Hotel **** หรอื

เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.barcelo.com 

วนัที ่6 เซบญีา - มหาวหิารแหง่เซบยีา - หอคอยฆรีลัดา้ - ลสิบอน   

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
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09.00 น. น าเทีย่วเมอืงเซบยีา  

เขา้ชม มหาวหิารแหง่เมอืงเซบยีา (Seville) มขีนาดใหญเ่ป็นอนัดับสาม

รองจากมหาวหิารเซนตปี์เตอรท์ีก่รงุโรม และเซนตป์อลทีล่อนดอน และใหญ่

ทีส่ดุในสเปน สรา้งดว้ยศลิปะแบบโกธคิ ภายในตกแตง่ไดอ้ยา่งงามวจิติร 

สรา้งขึน้แทนทีต่ัง้ของสเุหรา่เดมิ โดยตอ้งการใหย้ิง่ใหญแ่บบไมม่ใีคร

เทยีบเทยีมได ้ ในหอ้งเก็บทรัพยส์มบตัลิ ้าคา่ มทีัง้ภาพ เขยีน, เครือ่งใชใ้น

พธิขีองศาสนา ทีท่ ามาจากทองค าและเงนิ ลว้นแตป่ระเมนิคา่มไิด ้อกีทัง้ยงั

เป็นทีเ่ก็บศพของโคลัมบสัอกีดว้ย  

จากนัน้ขึน้ชม หอคอยฆรีลัดา ตกึทรงรปูสีเ่หลีย่ม ผนืผา้สงู 93 เมตร (ไม่

แนะน าส าหรับทา่นทีส่ขุภาพไมเ่อือ้อ านวย) ตดิกนักบัมหาวหิารเป็นลานสม้

และน ้าพ ุ เพือ่ใชใ้นพธิชี าระรา่งกายของอสิลาม ดา้นหนา้เป็นลานกวา้งม ี

ปราสาทอลัคาซาร ์ สถาปัตยกรรมทีย่งัคงมคีราบเงาความบรรเจดิและ

ความคดิสรา้งสรรคข์องชาวมวัร ์ในอดตีเคยเป็นพระราช วังของกษัตรยิส์เปน

มากอ่น 

 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย เดนิทางขา้มพรมแดนสเปน สูป่ระเทศโปรตเุกสทีเ่มอืงฟาร ู(Faro) เป็นเมอืง

หลวงของเขตแอลการฟ์ (Algarve) มปีระชากรอาศัยอยูป่ระมาณ 40,000 

คน เมอืงนีม้คีวาม ส าคญัขึน้มาในปี ค.ศ. 1577 ฟารไูดรั้บการคัดเลอืกให ้

เป็นเมอืงทีพ่ านักของผูด้ ารงต าแหน่งบชิอป เมอืงฟารคูรอบคลมุอาณาเขต

อทุยาน และทะเลสาบ รโิอฟอรโ์มซา (Rio Formosa) แหลง่อนุรักษ์ทาง

ธรรมชาตขิองนกหลากหลายสายพันธุ ์ ทีอ่พยพมาในชว่งฤดใูบไมผ้ลแิละ

ใบไมร้ว่ง  

จนเขา้สู ่ กรงุลสิบอน เมอืงหลวงของโปรตเุกสตัง้อยูใ่นทวปียโุรปตอนใต ้

บนคาบสมทุรไอบเีรยี 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าคณะเขา้พัก VIP Grand Lisboa Hotel & Spa ***** หรอืเทยีบเทา่

ในระดับเดยีวกนั 

 

วนัที ่7 ลสิบอน - มหาวหิารเจอโรนโิม - หอคอยเบเล็ม - แวะรา้นขนมชือ่ดงั - 

แหลมโรกา้ -   ซนิทรา้ 

 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

09.00 น. เทีย่วชมกรงุลสิบอน  

ชมอดตีพระราชวังหลวงอายเุกา่แกต่ัง้แตศ่ตวรรษที ่ 14 ผสม ผสานระหวา่ง

สถาปัตยกรรมโกธคิและมวัรอ์ยา่งสวยงาม ปัจจบุนัเป็นทีพ่ านักอยา่งเป็น

ทางการของประธานาธบิด ี มหาวหิารเจอโรนโิม ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรติ  
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แก ่ วาสโก ดากามา และการเดนิทางสูอ่นิเดยีเป็นผลส าเร็จในปี ค.ศ.1498 

จัดเป็นผลงานอนัเยีย่มยอดของงานสถาปัตยกรรมทีเ่รยีกกนัวา่ มานูเอลไลน ์

(Manueline) ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส ิน้ 70 ปีจงึเสร็จสมบรูณ์และไดรั้บการ

รับรองจากองคก์ารยเูนสโกว้า่เป็น World Heritage Site ภายในประกอบไป

ดว้ย อาคารส าคัญตา่งๆ  

แลว้ไปชมหอคอย   เบเล็ม (Belem Tower) เดมิสรา้งไวก้ลางน ้าเพือ่เป็น

ป้อมรักษาการณ์ดแูลการเดนิเรอืเขา้ออก และเป็นจดุเริม่ตน้ของการเดนิเรอื

ออกไปส ารวจและคน้พบโลกของ วาสโก ดากามา และนักเดนิเรอืชาว

โปรตเุกส เป็นอกีตวัอยา่งหนึง่ของสถาปัตยกรรมมานูเอลไลนท์ีส่วยงาม  

บนัทกึภาพกบั อนสุาวรยีด์สิคฟัเวอรี ่ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1960 เพือ่ฉลอง

การครบ 500 ปีแหง่การสิน้พระชนมข์อง เจา้ชายเฮนรี ่เดอะเนวเิกเตอร ์และ

ยกยอ่งนักเดนิเรอืส ารวจรอบโลก  

เชญิทา่นลองชมิขนมทารต์คัสตารด์ (Nata de Pasteis) ในรา้นขนมเกา่แกท่ี่

ใหบ้รกิารมากวา่รอ้ยปี แวะชมิขนมโปรตเุกสตน้ต ารับของขนมไทย อาท ิ

ทองหยอด, ฝอยทองทีม่ตีน้ต ารับแทอ้ยูท่ีโ่ปรตเุกสและเขา้ไปเผยแพรใ่น

กรงุศรอียธุยา โดยทา่นทา้วทองกบีมา้ 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย ออกเดนิทางสูเ่มอืงเล็กๆ น่ารักแถบชานเมอืงลสิบอน เมอืงซนิทรา 

(Sintra) อกีหนึง่เมอืงตากอากาศยอดนยิมของนักทอ่งเทีย่ว และยงัเป็นทีต่ัง้

ของพระราชวังทีส่วยงาม ทีไ่ดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็น

มรดกโลกอกีดว้ย เป็นเมอืงตากอากาศทีเ่ต็มไปดว้ยความสวยงาม ไมด้อก 

และแนวตน้ปาลม์ และคลาสสคิ ดว้ยรสีอรต์ตากอากาศสพีาสเทล  

น าทา่นไปชม แหลมโรกา้ (Capo Da Roca) จดุตะวันตกสดุของยโุรป กอ่น

กลับเขา้เมอืง อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่บนถนนคนเดนิ จัตุรัสใจกลางเมอืง 

ยา่น   ชอ้ปป้ิงสนิคา้ของเมอืงตามอธัยาศัย 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าคณะเขา้พัก VIP Grand Lisboa Hotel & Spa ***** หรอืเทยีบเทา่

ในระดับเดยีวกนั 

 

วนัที ่8 บารเ์ซโลนา - ยอดเขามอนตจ์อูกิ - ถนนลาลมับรา - ชอ้ปป้ิงถนนกรา

เซยี 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

 เดนิทางสูเ่มอืงบารเ์ซโลนา ประเทศสเปน โดยเทีย่วบนิภายในประเทศ   
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 คณะเดนิทางถงึเมอืงบารเ์ซโลนา เมอืงซึง่ไดรั้บการขนานนามใหเ้ป็นนคร

หลวงในเมดเิตอรเ์รเนยีน ทีส่วยงามเจรญิรุง่เรอืงดว้ยธรุกจิทา่เรอืและการคา้ 

อกีทัง้ยงัผสม ผสานประวตัศิาสตรท์ีเ่กา่แก ่ และความทันสมยัใหส้มกบัเป็น

เมอืงโอลมิปิก เป็นทีช่ ืน่ชอบของบรรดานักทอ่งเทีย่วทีไ่ดม้าเยอืน  
 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย เทีย่วชมเมอืง  

ขึน้สูย่อดเขามอนตจ์อูกิ ชมความสวยงามของตัวเมอืงอกีทัง้ยงัเป็นทีต่ัง้ของ

สถานทีจ่ัดงานกฬีาโอลมิปิกในปี 1992  

อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมบนถนนกราเซยี  

น าคณะเขา้สูจั่ตรัุสกาตาลนุญา จดุเริม่ของยา่นถนนคนเดนิ Las Ramblas 

ถนนทีม่ชีวีติชวีามากทีส่ดุในบารเ์ซโลน่า มทีัง้สนิคา้นานาชนดิ, แผงดอกไม,้ 

ศลิปินเรแ่ละละครใบ ้เชือ้เชญิใหนั้กทอ่งเทีย่วเดนิชมอยา่งไมรู่เ้บือ่ ปลายสดุ

ของถนนเป็นอนุสาวรยีโ์คลมับสั นักเดนิเรอืผูค้น้พบโลกแถบใหมห่มูเ่กาะ 

เวสตอ์นิดสี 

 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าคณะเขา้พัก Exe Cristal Palace Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ในระดบั

เดยีวกนั 

 

วนัที ่9 ซติีอ้อฟเกาดี ้ - สวนสาธารณะ เกวล - โบสถซ์ากราดา้ แฟมเิลยี - 

สนามฟุตบอลกมัป์น ู- เดนิทางไปสนามบนิ 

 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

09.00 น. น าคณะไปชมงานสถาปัตยกรรมอนัยิง่ใหญข่องเกาดี ้ ทีช่าวบารเ์ซภาคภมูใิจ

จนมอีกีชือ่เรยีกหนึง่วา่ City of Gaudi ทา่นจะไดพ้บกบังานสถาปัตยกรรม

อนัล ้าคา่คอื กาซา่ บตัโย ทีเ่กาดีอ้อกแบบใหก้บัเศรษฐสีิง่ทอในบารเ์ซโลนา  

อกีหนึง่แหง่ทีน่่าชมคอื กาซา มลิา เกาดี ้ ออกแบบใหก้บันักธรุกจิผูม้ัง่คั่งใน

ปี 1906 แสดงถงึฐานะความมัง่คั่ง, ความคดิสรา้งสรรคซ์ ึง่ถอืเป็นแฟชัน่ใน

ยคุนัน้  

น าทา่นไปชม สวนสาธารณะเกวล (Park Guell) เป็นหนึง่ในงานสดุรักสดุ

หวงทีเ่กาดีอ้ทุศิใหก้บัชาวเมอืง ออกแบบตัง้แตปี่ค.ศ.1900-1914  

น าชมสถานทีส่ดุทา้ยของเกาดีค้อื โบสถซ์ากราดา้ แฟมเิลยี เมือ่สรา้ง

เสร็จจะเป็นโบสถท์ีห่อคอยสงูทีส่ดุในยโุรป 172.5 เมตร (ปัจจบุนัหอคอยที่

สงูทีส่ดุอยูท่ีเ่มอืง Ulm ในประเทศเยอรมน)ี ความพเิศษในงานของเกาดีค้อื 

การรวบรวมรปูทรงและพืน้ผวิตา่งๆ ในธรรมชาตมิาใชแ้ละสะทอ้นใหเ้ห็นถงึ

อทิธพิลของยอดเขา และความสงูของมองตเ์ซรร์าต 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
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บา่ย น าเขา้ชมสนามฟตุบอล เอล กมัป์ โนว ของทมีบารเ์ซโลน่า หรอืคัมป์ นู 

(Camp Nou) ความจ ุ 98,787 คน เป็นสนามฟตุบอลทีใ่หญท่ีส่ดุในยโุรป 

ตัง้อยูใ่นเมอืงบารเ์ซโลน่า ซึง่เป็นเมอืงหลวงของแควา้นกาตาลนูยา่ เปิดใช ้

งานครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ. 1957 เคยใชจั้ดการแขง่ขนัฟตุบอลโลกเมือ่ปี ค.ศ. 

1982  

น าชมความยิง่ใหญข่องทมีบารเ์ซโลน่า ในสว่นทีจั่ดแสดงเป็นมวิเซยีม มี

หอ้งถว้ยรางวลั, หอ้งจดัแสดงประวัตแิละเรือ่งราวของทมี, หอ้งผลงานของ

เมสซ ี ทีร่วบรวมแมทชแ์ละการท าประตอูนัน่าประทับใจ บางเรือ่งราวบอก

ผา่นดว้ยระบบมลัตมิเีดยี รวมถงึการชมแมทชก์ารแขง่ขนัแบบพาโนรามา 

หอ้งแถลงขา่ว และหอ้งเกบ็ตัวของนักฟตุบอลชือ่ดังระดับโลก (ในกรณีวัน

เขา้ชมตรงกบัการแขง่ขนั ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่เขา้ชม)  

 

 ออกเดนิทางสูส่นามบนิกรงุ Barcelona เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับสู่

กรงุเทพฯ 

 

21.00 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิเอมเิรสต ์แอรไ์ลน ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 188 

วนัที ่10 ดไูบ - กรงุเทพฯ  

05.55 น. ถงึนครดไูบ (สหรัฐอาหรับเอมเิรสต)์ รอเปลีย่นเทีย่วบนิ  

09.40 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิเอมเิรสต ์แอรไ์ลน ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 372 

18.55 น. น าทา่นเดนิทางกลับถงึกรงุเทพ ฯ โดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต    ทางบรษัิทไดเ้ตรยีมการเดนิทางของคณะทัวรก์อ่น 15 วัน โดยซือ้ตัว๋เครือ่งบนิ, เชา่รถโคช้, จองทีพ่กั, 

สถานทีเ่ขา้ชมตา่ง ๆ ไวล้ว่งหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร ์ กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ อาท ิ การยกเลกิเทีย่วบนิ, การลา่ชา้ของสาย

การบนิ,  การพลาดเทีย่วบนิ (ขึน้เครือ่งไมท่ัน), การนัดหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพบิตั,ิ การถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง 

ท าใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ หรอืเหตสุดุวสิยัอืน่ ๆ ไมส่ามารถเดนิทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได ้หวัหนา้ทวัร ์มสีทิธิ์

ในการเปลีย่นโปรแกรม และไมส่ามารถคนืเงนิคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทีช่ าระแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยตา่ง 

ๆ ลว่งหนา้แลว้ และหากมคีา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ เกดิขึน้นอกจากในรายการทัวร ์หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ เพราะเป็น

สิง่ทีท่างบรษัิท ฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

Period 
Tour Fare 

Adults 

Child 4-11 

With Bed 

Child 4-6 

No Bed 

DBL 

SGL USED 

SGL 

Supp 

No TKT 

ADL / CHD 

08 - 17 เมษายน 2565 125,000.- 112,500.- 100,000.- 22,000.- 18,000.- 
-30,000 / -

22,500 

29 เม.ย. 08 พ.ค. 2565 125,000.- 112,500.- 100,000.- 22,000.- 18,000.- 
-30,000 / -

22,500 

06 – 15 พฤษภาคม 2565 125,000.- 112,500.- 100,000.- 22,000.- 18,000.- 
-30,000 / -

22,500 

17 – 24 มถินุายน 2565 125,000.- 112,500.- 100,000.- 22,000.- 18,000.- -30,000 / -
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22,500 

22 – 31 กรกฎาคม 2565 125,000.- 112,500.- 100,000.- 22,000.- 18,000.- 
-30,000 / -

22,500 

12 – 21 สงิหาคม 2565 125,000.- 112,500.- 100,000.- 22,000.- 18,000.- 
-30,000 / -

22,500 

03 - 12 กนัยายน 2565 125,000.- 112,500.- 100,000.- 22,000.- 18,000.- 
-30,000 / -

22,500 

14 – 23 ตลุาคม 2565 125,000.- 112,500.- 100,000.- 22,000.- 18,000.- 
-30,000 / -

22,500 

คา่ทวัรร์วม :      
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามันเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 

 คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ  

 คา่เขา้ชม Toledo Cathedral / คา่เขา้ชม Alhambra Palace / คา่เขา้ชม Cordoba Mezquita Mosque / คา่เขา้ชม 

Seville Cathedral / คา่เขา้ชม Madrid Palacio Real / คา่เขา้ชม Sagrada Famillia / คา่เขา้ชม Camp Nou 

 คา่โรงแรมทีพั่กระดับ 4-5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ในระดับราคาเดยีวกนั โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีทีท่า่น

จองหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตยีงเสรมิแทน, โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปสว่นใหญจ่ะไมม่ี

เครือ่งปรับอากาศ และอาจมกีารเปลีย่นยา้ยเมอืงพัก หากวนัดงักลา่วมกีารจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลให ้

คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คดัสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกับอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถโคช้ ในยุโรปก าหนดมาตรฐานไวท้ี ่2 ยโูร / ทา่น / วนั 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่สเปน (เชงเกน้) 

 คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ี ประกนัภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสยีชวีติ/

อวยัวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุตัเิหต ุ ส าหรับผูเ้อาประกนัภัยอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงนิเอาประกนัภัย 

1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ 2,000,000 บาทรวมถงึคา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งหลงัจากกลับถงึ

ประเทศไทยไมเ่กนิ 40,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตวั 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กนิ 7 

กโิลกรัม  

 ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครือ่งไดไ้มเ่กนิ 23 กโิลกรัม/ใบ โหลดไดท้า่นละ 1 ใบ

เทา่นัน้ และน าสมัภาระถอืขึน้เครือ่งน ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิที่

ทา่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

คา่ทวัรไ์มร่วม : 

 คา่ PCR Test or ATK Test ในทกุกรณี 

 คา่ Test & Go ในทกุกรณี 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพักและคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพัก คา่อาหารและ

เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทฯ จัดให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากทา่น

ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 

ช าระเงนิมัดจ า 61,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัทีจ่อง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด ซึง่เงนิมัดจ า

ดงักลา่วจะเป็นการยนืยันการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 30 วนักอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ที่

ก าหนด หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวนัทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge) 
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 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

คนืเงนิมัดจ าทัง้หมดหลงัหัก

คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 

บาท 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั 

หักคา่ทวัร ์50% + 

คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 

บาท 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่ทวัร ์

 กรณีคนืเงนิมัดจ า หากมคีา่ใชจ้่ายทีท่วัรไ์ดจ้่ายไปแลว้ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเต็ม

จ านวน 

หักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 

1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้จรงิ 

หากทา่นยกเลกิการเดนิทาง อนัเนือ่งมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไม่ไดรั้บการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ ไม่วา่ดว้ย

เหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรอืยกเลกิพรอ้มกนัทัง้หมด ใหถ้อืเป็นการ

ยกเลกิตามเงือ่นไขของวนัเวลาทีย่กเลกิดงักลา่วขา้งตน้ ในกรณีทีท่า่นไมแ่น่ใจวา่จะไดรั้บการพจิารณาอนุมัตวิซีา่จากทาง

สถานทตู ทางบรษัิทขอแนะน าใหท้า่นยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรูผ้ลเร็วกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ป 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้

กอ่น 15 วนั และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการทอ่งเทีย่ว รวมทัง้ไม่สามารถรับผดิชอบจากกรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั

ดงันี ้ การลา่ชา้ของสายการบนิ, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อบุัตเิหต ุ ฯลฯ ทัง้นี้จะค านงึถงึการรักษา

ผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ และทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนั

เนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี้ 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทวัรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี้ 

o เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

o ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตัว 

o ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

o ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะร่วมเดนิทางกบัทวัร ์หรอืแยกจากคณะทวัรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

o บคุคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร ์อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พูดจาหยาบคาย 

สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้่วมคณะ, ผูท้ีไ่มย่อมรับเงือ่นไขระหวา่งทัวร ์ทีม่รีะบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด 

ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้่วมเดนิทางบงัคับใหห้ัวหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนอืโปรแกรมทวัร ์ซึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบ

กบัผูร้่วมคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่วได ้  

ต ัว๋เครือ่งบนิ (Air Ticket) 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่

สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่น่ใจในวนัเดนิทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกับเจา้หนา้ทีฯ่ 

เพือ่ยนืยันในกรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท า REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim) 

การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของสายการบนิเอมเิรสต ์ แอรไ์ลนใ์นกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล ์ 50% ของสายการบนิเอมเิรสตไ์ด ้

เทา่นัน้  ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax 

YQ) 

คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัที ่ 1 มกราคม 2565 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิในภายหลัง ถอื

เป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัทีอ่อกตัว๋ 

การสบูบุหรี ่(Smoking Area) 

ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่า่ง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจนใน

เรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

เอกสารในการยืน่วซี่าของประเทศสเปน ใชเ้วลายืน่ประมาณ 15 วนัท าการ 

(การขอวซีา่ประเทศสเปนผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมา สแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง ณ ศนูยย์ืน่วซีา่ประเทศสเปน) 
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BLS International (Thailand) Ltd. / Interchange 21  ชัน้ 22  หอ้ง 2211  เลขที ่399  สขุมุวทิ 21 (อโศก) 

แขวงคลองเตยเหนอื  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110   โทร. 02-258-3524 

 พาสปอรต์ทีย่ังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืนกอ่นวนัหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่

ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมัตวิซีา่ 

 รูปถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ชรู่ปขาวด า, หา้มสแกน และหา้มใชรู้ปถา่ยเกา่ทีเ่คยใชข้อวซีา่

มาแลว้) มอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน และเหมอืนกนัทัง้ 2 รูป 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น /ส าเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ / ส าเนาทะเบยีนสมรส, หยา่ /

ส าเนาสตูบิตัร ในกรณีอายุไมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์  

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัทีท่า่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบุ

ต าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบับรษัิทนีแ้ละชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปทอ่งเทีย่ว 

หลงัจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนดลา   

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณิชย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ดัไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน 

พรอ้มวตัถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงนิของบรษัิท ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

 หนังสอืรับรองจากธนาคาร และส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน ตอ้งอพัเดทเป็นเดอืนปัจจุบนัทีย่ืน่ค า

รอ้งขอ    วซีา่ ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม า่เสมอ และมจี านวนไมต่ า่กวา่ 6 หลกั เพือ่ใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิ

เพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกับคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ัญชี

ใดบญัชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในครอบครัวดว้ย ***สถานทตูไมรั่บบญัชกีระแสรายวนั*** 

 กรณีทีบ่รษัิทของทา่น เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ 

ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของทา่น โดย

ระบชุือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ   

 กรณีทีเ่ด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี เดนิทางไปกับ บดิาหรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยทีบ่ดิา, 

มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกบัอกีทา่นหนึง่ได ้ ณ ทีว่า่การอ าเภอหรอืเขต 

โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถูก

ปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม ่ ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหม่

ทกุครัง้ 

 กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซีา่ของทา่น 

เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไม่ผา่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุล

ใดก็ตาม ทา่นไมม่สีทิธิเ์รยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 

และเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น



Page 13 of 13 

 

 

 

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


