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ราคา 99,000 บาท (ไมร่วมคา่วซีา่): 28 ก.ค.-6 ส.ค. 65, 16-25 ก.ย. 65, 13-22 ต.ค. 65     

 ชมกรงุมาดรดิ เมอืงหลวง ประเทศสเปน 

 เขา้ชมพระราชวงัหลวง  

 ชมเมอืงเกา่โทเลโด ้ (Unesco)  

 เขา้ชมมหาวหิารเมซฆติา้ ณ เมอืงคอรโ์ดบา้ (Unesco)  

 เขา้ชมพระราชวงัอาลมับรา  (Unesco)  

 เทีย่วเมอืงเซบยีา่ เมอืงหลวงแหง่แควน้อลัดาลเูซยี  

 เทีย่วเมอืงคารเ์ทจนา่ อดตีเมอืงทา่ส าคญัของอาณาจกัรโรมนั  

 เทีย่วเมอืงบาเลนเซยี เมอืงใหญอ่นัดบั 3 ของประเทศสเปน 

 ชมเมอืงบารเ์ซโลนา่ เมอืงหลวงแหง่แควน้คาตาลญูญา่  

 แวะถา่ยรปูสนามคมัป์ น ู

 เดนิเลน่ เทีย่ว ชอ้ป ณ ถนนลารมับลา 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว พรอ้มอิม่อรอ่ยกบัอาหารพืน้เมอืง และจนี ตลอดการเดนิทาง 

พเิศษ! ชมระบ าฟลาแมงโก ้และ อิม่อรอ่ยกบัเมนขูา้วผดัสเปน       

               หมายเหต:ุ โปรแกรมนีร้บัเฉพาะผูไ้ดร้บัวคัซนี 

Pfizer, Moderna, Astrazeneca และ Johnson & Johnson เทา่น ั ้
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แผนทีก่ารเดนิทาง 
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วนัแรก กรงุเทพฯ - โดฮา 

 

17.30 น.  พบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี่ เคาน์เตอรส์ายการบนิกาตา้ร ์แอรเ์วย ์ (QR)  แถว Q (Row Q)  ประตู

ทางเขา้ที ่8  อาคารผูโ้ดยสารชัน้ 4 ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

20.25 น. ออกเดนิทางสูก่รุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ ดว้ยเทีย่วบนิ QR833 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7.15 ชัว่โมง) 

เพลดิเพลนิกบัความบนัเทงิ อาท ิภาพยนตร ์และเพลง ผา่นจอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง และสายการบนิฯ มบีรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่ ระหวา่งเทีย่วบนิสูก่รงุโดฮา 

23.40 น. เดนิทางถงึกรงุโดฮา ประเทศกาตาร ์เพือ่ตอ่เครือ่งไปยงักรงุมาดรดิ ประเทศสเปน 

 

วนัทีส่อง มาดรดิ – โทเลโด ้– ปเูอรต์า เดล โซล  

 

01.20 น. ออกเดนิทางสูก่รงุมาดรดิ ประเทศสเปนดว้ยเทีย่วบนิ QR147 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7.35 ชัว่โมง) 

07.55 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตมิาดรดิ – บาราฆสั น าทา่นเดนิทางผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโทเลโด ้(Toledo) (ระยะทาง 73 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  

- อดตีเมอืงหลวงของประเทศสเปน และศูนยก์ลางทางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมมานับแต่อดตีจนถงึ

ปัจจุบัน เมืองโทเลโดยังเป็นเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรมของ 3 วัฒนธรรมคือ ครสิเตียน อสิลาน

และฮบีรู ซ ึง่วัฒนธรรมเหล่านี้ก็ยังฝังแน่นอยู่ในการใชช้วีติประจ าวันของประชากรในเมอืงโทเลโดม้า

จนถงึปัจจบุนั  

จากนัน้ไดเ้วลาน าทา่นชมเมอืงโทเลโด ้เมอืงทีม่กีารผังเมอืงไดส้มบรูณ์แบบมาก เพราะตัวเมอืงนัน้ตัง้อยูบ่น

เนนิเขาและลอ้มรอบไปดว้ยแมน่ ้าตาโค นอกจากนี้ตัวเมอืงนัน้ยังคงอนุรักษ์สภาพบา้นเรอืนไวใ้หเ้หมอืนดัง

ในอดตี  

 น าทา่นเขา้ชม มหาวหิารโทเลโด ้(Toledo Cathedral)  

- มหาวหิารสไตลโ์กธกิ ทีส่รา้งเสร็จสิน้ในชว่งปลายศตวรรษที ่15 และถอืเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธกิ หลัง

สดุทา้ยของประเทศสเปน ภายในตกแต่งไดอ้ยา่งสวยงาม และไดเ้ก็บของส าคัญในการท าพธิตี่างๆ ไว ้

เป็นอยา่งด ี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูก่รงุมาดรดิ (Madrid) (ระยะทาง 73 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  

- เมอืงหลวงของประเทศสเปนนับตัง้แต่สมัยของพระเจา้ฟิลปิป์ที ่2 แห่งอาณาจักรสเปนและอยู่สงูจาก

ระดับน ้าทะเลประมาณ 660 เมตร ซึง่ถอืวา่เป็นเมอืงหลวงทีม่คีวามสงูจากระดับน ้าทะเลสงูทีส่ดุในยโุรป 

ปัจจบุนักรงุมาดรดิเป็นหนึง่ในเมอืงทีส่ าคัญทางดา้นเศรษฐกจิและการทอ่งเทีย่วของประเทศสเปน  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ปเูอรต์าเดลโซล (Puerta del sol)  

- จตุรัสใจกลางเมอืงเกา่ทีถู่กสรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ฟิลปิที ่3 และเป็นจุดเริม่ตน้ในการนับกโิลเมตรแรก

ของประเทศสเปน (กโิลเมตรทีศ่นูย)์ นอกจากนีบ้รเิวณนีย้งัเต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ และ รา้นคา้ตา่งๆ  

 น าทา่นแวะถา่ยรปูคูก่บัอนุเสาวรยีห์มกีบัตน้มาโดรนา อนัเป็นแลนดม์ารค์ของกรงุมาดรดิ  
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 จากนัน้อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ของและเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศัย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Marriott Auditorium Conference Center **** หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

วนัทีส่าม พระราชวงัหลวง – คอรโ์ดบา้ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

               น าเขา้เขา้ชมพระราชวังหลวง (Royal Palace or Palacio Real)  

- พระราชวังหลวงแห่งนี้สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ ฟิลปิป์ที ่5 แห่งราชวงคบ์ูรบ์ง ในปีค.ศ. 1738 และเนน้

การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมอิตาเลียน และฝร่ังเศสและภายในตกแต่งไดอ้ย่างหรูหรา 

นอกจากนีย้งัเป็นสถานทีท่ีเ่ก็บภาพเขยีนชิน้ส าคัญทีว่าดโดยศลิปินในยคุนัน้ รวมไปถงึสิง่ของมคี่าต่างๆ

เชน่ พัดโบราณ เครือ่งใช ้และอาวธุเป็นตน้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคอรโ์ดบา้ (Cordoba) (ระยะทาง 396 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  

- เมอืงทีม่ศีลิปะวัฒนธรรมระหว่างมุสลมิและครสิเตยีน ตัง้อยู่อยู่รมิฝ่ังแม่น ้ากัวดัลกเีบยี ซีง่ในอดตีเป็น

เมืองศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของชาวแขกมัวร์ในประเทศสเปน นอกจากนี้ในอดีตยังเป็นเมืองที่

เจรญิรุง่เรอืงในทกุดา้น อาท ิวรรณกรรม  วทิยาศาสตร ์ปรัชญาและการแพทย ์

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Ac Cordoba **** หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีส่ ี ่ มหาวหิารเมซฆติา้ – เซบยีา่ – มหาวหิารเซบยีา่  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเขา้ชมมหาวหิารเมซฆติา้ (Mezquita Cathedral)   

- ศาสนสถานอนัยิง่ใหญแ่หง่เมอืงคอรโ์ดบา้ ซึง่ในอดตีนัน้เป็นมัสยดิทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศสเปน 

และภายในออกแบบไดอ้ยา่งวจิติรตระการตา กอ่นทีพ่ระนางอซิาเบลลาที ่2 แห่งอาณาจักรสเปนไดท้ า

การดัดแปลงใหเ้ป็นมหาวหิารโดยใชพ้ืน้ทีบ่รเิวณกึง่กลางของมสัยดิ  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซบยีา่ (Sevilla) (ระยะทาง 139 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  

- เมอืงหลวงของแควน้อัลดาลูเซยี และเป็นตน้ก าเนดิวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศสเปน ไม่

วา่จะเป็นการสูว้ัวกระทงิ ระบ าฟลาเมงโก ้และเหลา้เชอรี ่อกีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทางการคา้และเมอืงทา่

ทีส่ าคัญของประเทศสเปนภายหลังจากตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของอาณาจักรสเปนในชว่งศตวรรษที ่

15 ปัจจบุนัเป็นทอ่งเทีย่วทีม่นัีกเดนิทางมาเยีย่มเยยีนจ านวนมาก 

กลางวัน  รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมมหาวหิารแหง่เซบยีา่ (Seville Cathedral)  

- มหาวหิารสไตลโ์กธกิทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศสเปน ถกูสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1042 และเสร็จสิน้ปีค.ศ. 1519 

ภายในตกแตง่ และแกะสลักไดอ้ยา่งวจิติรซึง่ลว้นแลว้แต่มาจากฝีมอืชา่งชัน้ยอดจากชาตติ่างๆมากกว่า 

20 ประเทศ นอกจากนี้มหาวหิารแห่งนี้ยังเป็นมหาวหิารทีใ่หญ่ทีส่ดุเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากมหา

วหิารเซนตปี์เตอร ์ในอติาล ีและมหาวหิารเซนตพ์อล ในองักฤษ  

น าทา่นถา่ยรปูคูก่บั พลาซา่ เด เอสพาน่า (Plaza de Espana)  

- อาคารสไตล์เรเนซองก ์ผสมผสานสถาปัตยกรรมตะวันออก โดยมวีัตถุประสงคเ์พือ่ใชใ้นการจัดงาน 

EXPO 29 หรอืงาน Ibora – American Expo 1929 นอกจากนี้ยังถูกใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตร์

เรือ่งสตารว์อรอ์กีดว้ย 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  

                      ***ชมระบ าฟลาแมงโก ้ระบ าประจ าชาตขิองประเทศสเปน  ภายหลังจากทานมือ้อาหารค ่า***  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Melia Lebreros **** หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีห่า้ เซบยีา่ – กรานาดา้ – พระราชวงัอาลมับรา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกรานาดา้ (Granada) (ระยะทาง 249 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.40 ชัว่โมง)  

- เมอืงทีต่ัง้อยูเ่ทอืกเขาเซยีรร์าเนวาดา บรเิวณทีแ่มน่ ้าดารโ์ร (Darro) และแมน่ ้าเฮนลิ (Genil) มาบรรจบ

กัน เมอืงแห่งนี้เต็มไปดว้ยมนต์เสน่หท์างดา้นสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะป้อมปราการและพระราชวัง

อาลัมบรา (Alhambra) พระราชวังแขกมัวรท์ีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ยา่งสมบรูณ์แบบทีส่ดุและถอืว่าเป็น

พระราชวังเดยีวทีย่งัหลงเหลอือยูใ่นทวปียโุรป ปัจจบุนัป้อมปราการและพระราชวังอาลัมบราเป็นหนึง่ใน

สิง่ปลูกสรา้งทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของมรดกทางประวัตศิาสตรข์องมสุลมิ ยวิ และครสิต ์ และยังท าให ้

เมอืงนีเ้ป็นจดุสนใจในบรรดาเมอืงทอ่งเทีย่วทางวัฒนธรรมของสเปนเป็นอยา่งมาก และเป็นทีต่ัง้ของ 1 

ใน 3 มหาวทิยาลัยทีด่สีดุในประเทศสเปน (อกีสองเมอืงคอืซาลามังกา และซานตอิาโกเดกอมโปสเต

ลา) 

กลางวัน  รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมพระราชวังอาลัมบรา (Alhambra Palace)  

- เคยเป็นทีพ่ านักขอกษัตรยิช์าวมวัร ์และเป็นหนึง่ในสิง่ทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของมรดกทางประวัตศิาสตร์

ของมสุลมิ ยวิ และครสิต ์ปัจจบุนัเป็นพพิธิภณัฑแ์หง่สถาปัตยกรรมมสุลมิกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุแหง่หนึง่

ของโลก  เขตพระราชวังประกอบขึน้ดว้ยสว่นทีเ่ป็นป้อมปราการ มกี าแพงและหอรบสรา้งดว้ยหนิสแีดง 

ท าใหไ้ดช้ือ่ในภาษาอาหรับวา่ "กาลัตอลัฮามบรา" ซึง่แปลวา่ ป้อมแดง  

- ภายในก าแพงเป็นเชงิเทนิ และตัว พระราชวังอลัคาซาร ์ซึง่ประกอบดว้ยหนา้พระลาน ทอ้งพระโรง  แต่

ละดา้นของพระราชวังประดับประดา สวยงามและเป็นเอกลักษณ์  มหีอ้งมขุ หอ้งชดุ สนามหญา้ พระ

แกล พระทวาร ผนังก าแพง ภายในไดม้กีารแกะสลักลวดลายไวด้ว้ยความปราณีตงดงาม 

เย็น รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Barcelo Granada Congress **** หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีห่ก กรานาดา้ – คารเ์ทจนา่ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นถา่ยรปูคูก่บั มหาวหิารกรานาดา้ (Granada Cathedral)  

- โบสถส์ไตลโ์รมนัคาทอลกิภายในมคีวามสวยงาม และเป็นมหาวหิารใหญอ่นัดับ 4 ของโลกทีม่แีทน่บชูา

แกรนดแ์ละโบสถห์ลายแหง่ หนิกอ้นแรกของมหาวหิารกรานาดาถูกวางไวเ้มือ่ปี ค.ศ.1523 มหาวหิารก

รานาดามโีบสถห์ลายแหง่ทีม่อีายแุละรปูแบบตา่งกนัทีน่่าสนใจมากทีส่ดุคอืโบสถข์อง Nuestra Senora 

de la Antigua มหาวหิารกรานาดาถูกสรา้งขึน้ภายในซุม้ไมส่มบรูณ์  จากหอคอย 2 แห่งมกีารวางแผน

ไวเ้พยีงแหง่เดยีวและความสงูตอ้งลดลงเนื่องจากรากฐานของมหาวหิารโกธคิไมส่ามารถตา้นทานมวล

หนักของหอคอยได ้จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ตามอธัยาศัย 

กลางวัน  รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคารเ์ทจน่า (Cartagena) (ระยะทาง 290 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  

- เมอืงท่าทีต่ัง้อยู่ในเขตมณฑลเมอรเ์ซยี รมิชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน และเป็นทีต่ัง้ของกองทัพเรอื

สเปนในปัจจุบัน เมอืงแห่งนี้เป็นเมอืงท่าทีส่ าคัญอกีแห่งนงึของอาณาจักรโรมัน ในสมัยจักรพรรดิเ์ฮเด

รยีน จงึท าใหเ้มอืงแหง่นีย้งัคงมสี ิง่ปลกูสรา้งในสมยัโรมนัทีย่งัคงอนุรักษ์ไว ้อาท ิโรมนั เฮยีเตอร ์ 

น าทา่นถา่ยรปูคูก่บั คารเ์ทจน่า ซติี ้ฮอลล ์(Cartagena City Hall)  

- อาคารสไตลโ์มเดริน์ทีถู่กสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1900 และตัง้อยู่ใกลก้ลับ พลาซา่ เดล อายุนตาเมยีนโต ้

(Plaza Del Ayuntameinto)  

จากนัน้ใหอ้สิระแกท่า่นในการเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ และเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศัย 

เย็น รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั NH Cartagena **** หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีเ่จ็ด อลกินัเต ้– บาเลนเซยี  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอลกินัเต ้(Alicante) (ระยะทาง 127 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  

- เมอืงชายหาดแสนสวยตดิกับทะเลเมดเิตอร์เรเนียน และเป็นเมอืงชายฝ่ังทะเลแห่งแรกทีม่รีางรถไฟ 

เชือ่มไปยังกรุงมาดรดิ ตัง้แต่ปีค.ศ. 1858 จงึท าใหช้าวเมอืงหลวง จะนยิมมาท่องเทีย่วทีเ่มอืงแห่งนี้

ในชว่งฤดูรอ้น นอกจากนี้ท่านจะไดเ้ห็นปราสาทซานตา้ บารบ์าร่า ทีต่ัง้อยูบ่นเขา Benacantil ซึง่เคย

เป็นฐานทีม่ัน่ทางการทหารตัง้แต่ยคุรุ่งเรอืงของอาณาจักรคาเทจ ปัจจุบันนัน้ถูกใชเ้ป็นพพิธิภัณฑ ์และ

จดุชมววิ ทีนั่กทอ่งเทีย่ว แวะเวยีนมาชมทัศนยีภาพและความสวยงามทางธรรมชาต ิของเมอืงอลกินัเต ้ 

น าทา่นถา่ยรปูคูก่บัโบสถซ์านตา้มาเรยี (Santa Maria Basilica)  

- โบสถส์ไตลโ์กธคิทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเมอืงอลกินัเต ้ซึง่ถกูสรา้งในศตวรรษที1่5 แทนทีม่สัยดิเดมิ 

น าทา่นเดนิชมยา่นเมอืงเกา่เมอืงอลกินัเต ้ทา่นจะไดเ้ก็บภาพความประทับใจ และเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึ 

กลางวัน  รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบาเลนเซยี (Valencia) (ระยะทาง 170 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

- เมอืงหลวงของแควน้บาเลยเซยี และเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุอนัดับ 3 ของประเทศสเปน อกีทัง้ยังเคยเป็น

เมอืงศนูยก์ลางดา้นอตุสาหกรรม วัฒนธรรม และการทอ่งเทีย่วในชว่งทศวรรษที ่1990  

น าทา่นถา่ยรปูคูก่บัหอคอยตอรเ์รส เด เซอรานอซ (Torres de Serranos Towers)  

- 1 ใน 12 ประตูเมอืงโบราณของเมอืงบาเลนเซยี ปัจจุบันเป็นอนุสรณ์สถานทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็น

อยา่งด ีและยงัเป็น 1 ในจดุชมววิทีด่ทีีส่ดุของเมอืง  

จากนัน้น าทา่นเดนิเทีย่วชมยา่นเมอืงเกา่ (Old Town) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของทีว่า่การเมอืง และรา้นคา้ตา่งๆ  

น าทา่นแวะถา่ยรปูคูก่บั มหาวหิารซานตา้มาเรยีแหง่บาเลนซยี (Cathedral de Santa Maria de Valencia)  

- มหาวหิารสไตลโ์กธคิ นโีอคลาสสคิ และบารอก ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณใจกลางยา่นเมอืงเกา่  

จากนัน้ใหอ้สิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจ และเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย    

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั NH Las Artes **** หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีแ่ปด บารเ์ซโลนา่  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบารเ์ซโลน่า (ระยะทาง 348 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 4 ชัว่โมง)   

- เมอืงหลวงของแควน้คาตาลญุญา่ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุเป็นอนัดับสองของประเทศสเปน และเป็นเมอืงท่า

ส าคัญของประเทศสเปนทางฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน  นอกจากนี้ยังเป็นเมอืงทีม่สีถาปัตยกรรมและ

ศลิปะทีน่่าหลงใหลเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่สถาปัตยกรรมและศลิปะทีถู่กสรา้งโดยสถาปนกิ

และศลิปินผูย้ ิง่ใหญ่นาม อันโตนีโอ เกาดี ้(Antonio Gaudi) ผูซ้ ึง่น าสสีัน และความมชีวีติชวีาทางดา้น

ศลิปะและสถาปัตยกรรมมาสู่เมอืงบาร์เซโลน่า จนท าใหถู้กขนานนามว่า เมอืงแห่งเกาดี้ (City of 

Guadi) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  
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บา่ย น าท่านถ่ายรูปคู่กับสนามคัมป์ นู (Camp Nou) สนามฟตุบอลของ FC Barcelona ทีถู่กใชม้าตัง้แต่ ปีค.ศ. 

1952 มคีวามจ ุ99,354 ทีน่ั่ง อกีทัง้ยงัเป็นสนามฟตุบอลทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนลารัมบลา (La Rambla)  

- ถนนทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุในเมอืงบารเ์ซโลน่า และเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีเ่หมาะกับคนทุกเพศ ทุกวัย 

โดยถนนแห่งนี้มคีวามยาวเพยีง 1.2 กโิลเมตรทีม่สีสีันตลอดทัง้กลางวันและกลางคนื อกีทัง้ยังเป็น

แหล่งชอ้ปป้ิงของรา้นเสือ้ผา้ แบรนดเ์นม อาท ิZARA, MANGO, H&M เป็นตน้ และสามารถชอ้ปป้ิง

สนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังอาท ิLouis Vuittion, Loewe,  Gucci และแบรนดอ์ืน่ๆอกีมากบนถนนกราเซยีร ์

(Passeig de Gracia) ถนนชอปป้ิง ทีข่ายสนิคา้แบรนดช์ัน้น า  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี                       

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั ABBA Sants **** หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีเ่กา้ บารเ์ซโลนา่ - โดฮา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

               น าทา่นขึน้ไปจดุชมววิ บนยอดเขามอนตจ์อูคิ เพือ่ชมววิของเมอืงบารเ์ซโลน่า แบบพาโนรามา่  

น าทา่นแวะถา่ยรปูคูก่บัมหาวหิารซากราดา้ แฟมเิลยี (Sagrada Famillia)  

- มหาวหิารทีใ่หญท่ีส่ดุในเมอืงบารเ์ซโลน่าทีต่ัง้ตระหง่านอยูบ่นถนน Carrer de Mallorca ซึง่ถูกสรา้งใน

ปีค.ศ. 1882 โดยอนัโตนโิอ เกาดี ้ภายนอกมกีารตกแตง่ไดอ้ยา่งวจิติรตระการดว้ยโทนสธีรรมชาตดิแูลว้

สบายตา นอกจากนีภ้ายในยงัออกแบบอยา่งชาญฉลาดโดยค านงึถงึทศิทางของแสงแดดทีจ่ะตกกระทบ

กระจกสตีา่งๆ นอกจากนีย้งัประดับตกแต่งไดอ้ยา่งวจิติรตระการตาจนยากต่อการพรรณนา ปัจจุบันมหา

วหิารแหง่นีย้งัคงด าเนนิการกอ่สรา้งและคาดวา่การกอ่สรา้งจะเสร็จสมบรูณ์ในปีค.ศ. 2026  

จากนัน้ใหอ้สิระแกท่า่นในการเก็บภาพ 

12.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนินานาชาตบิาร์เซโลน่า -เอลแปรต เพื่อท าการเช็คอนิ และท าคืนภาษี (Tax 

Refund) 

16.20 น.     ออกเดนิทางจากเมอืงบารเ์ซโลน่าสูก่รงุโดฮา ประเทศกาตาร ์ดว้ยเทีย่วบนิที ่QR146 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 

6.15 ชัว่โมง)  

23.20 น. เดนิทางถงึกรงุโดฮาเพือ่แวะเปลยีนเครือ่ง 

 

 

วนัทีส่บิ กรงุโดฮา -กรงุเทพฯ 

 

02.20 น.      ออกเดนิทางจากกรงุโดฮา โดยเทีย่วบนิที ่QR836 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 6.50 ชัว่โมง) ทางสายการบนิฯ มี

บรกิาร อาหารและเครือ่งดืม่ ระหวา่งเทีย่วบนิสูก่รงุเทพฯ 

13.10 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
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ราคา 99,000 บาท (ไมร่วมคา่วซีา่): 28 ก.ค.-6 ส.ค. 65, 16-25 ก.ย. 65, 13-22 ต.ค. 65 

การบรกิาร อตัราคา่บรกิาร (บาท) 

ราคาผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพกักบัผูใ้หญ ่ 1 

ทา่น 

99,000 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 7 - 11 ปี 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น (เสรมิเตยีง) 

96,000 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 - 6 ปี 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่ 2 

ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

93,000 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่ 2 ทา่น 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

โปรดสอบถาม 

พกัเดีย่วช าระเพิม่ทา่นละ 18,000 

ราคาทีน่ ัง่ช ัน้ธุรกจิ (Business Class) ช าระเพิม่จาก

ราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(BKK-MAD//BCN-BKK) 

90,000 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋ (Land Only) 

(BKK-MAD//BCN-BKK) 

77,000 

คา่ซา่เชงเกน้ประเทศสเปน ทา่นละ 4,000 

 

หมายเหตุ: (คดิ ณ วนัที ่19 เม.ย. 2565) 

 ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ – ลง ตามราคาน า้มนัทีป่รบัข ึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ ประกาศปรบั 

และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่น ัน้  

 กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษิทัฯสงวนสทิธิใ์นการออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่าน

ทราบลว่งหนา้ 30 วนักอ่นการเดนิทาง แตห่ากทางนกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ ี

นกัทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีก่ าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางไดท้างเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วประเทศสเปน (ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วยส์ (QR) (กระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ และมนี ้าหนักไม่เกนิ 

25 กโิลกรัม/ทา่น )    

 คา่ภาษีสนามบนิ,คา่ภาษีน ้ามัน,คา่ประกนัภัยทางอากาศ 

 ค่าประกันภัยการเดนิทางอุบัตเิหตุวงเงนิ 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท 

กรมธรรมนั์น้คลอบคลมุถงึสขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตวั และCovid -19 (ตามเงือ่นไขตามกรรม)์  (ประกันภัยไม่

ครอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 85 ปี) หมายเหต:ุ หากทา่นตอ้งการซือ้ประกันเพือ่เพิม่ความคุม้ครองสมัภาระในการเดนิทาง ในกรณีสญู

หายหรอืเกดิความล่าชา้ของสมัภาระและเทีย่วบนิ กรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์ามเอกสารที่

เจา้หนา้ทีฝ่่ายขายไดจั้ดสง่ให ้ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น 

  คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว (หมายเหต ุ*รถใชไ้ด ้12 ชัว่โมง/วนั), คา่เขา้ชมสถานที่

ทอ่งเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 

 เจา้หนา้ที ่(ผูน้ าเทีย่วไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถ ทา่นละ 2 ยโูร / ทา่น / วนั (คดิเป็น 8 วนั เทา่กับ 16 ยโูร) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทวัร ์ทา่นละ 3 ยูโร / ทา่น / วนั (คดิเป็น 10 วนั เทา่กับ 30 ยโูร) 
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 น ้าดืม่บนรถ 

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าเดนิทางและสมัภาระประจ าโรงแรม (เพือ่ป้องกนัการสญูหาย ควรดแูลกระเป๋าดว้ยตัวทา่นเอง) 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่ซักรดี คา่โทรศพัท-์แฟกซ ์คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่วซีา่เชงเกน้ประเทศสเปน 

 คา่ตรวจ RT-PCR Test หรอื Rapid Antigen ตามมาตราการของแตล่ะประเทศ (ถา้ม)ี 

 คา่โรงแรม SHA+/ Alterantive Quarantine หรอื Test & Go  ตามมาตราการรัฐ (ถา้ม)ี 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิารและการจองทวัร ์

1. นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิมัดจ า งวดที ่1: ส ารองทีน่ั่งจ่าย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนั หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด โดยโอน

เขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บเงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน 3 วนันับจาก

วนัจองทวัร ์หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอัตโนมัต ิ

ในกรณีทีช่ าระคา่มัดจ ามาแลว้ จะถอืวา่การจองทีน่ั่งไดรั้บการยนืยันแลว้ 

3. หากทา่นตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่นออกบัตรโดยสารทุก

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

4. การยื่นวซี่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวซี่าไม่เหมือนกันทัง้แบบหมู่คณะ และยืน่รายบุคคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากเจา้หนา้ที ่

5. นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอื งวดที ่2: ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ที่

ก าหนด กรณีนักทอ่งเทีย่วไม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่

กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของ

ทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีนักทอ่งเทีย่วตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่ว ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง จะตอ้งสง่แฟกซ ์

อเีมล ์ หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้การยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์

อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่ว ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง จะตอ้งสง่แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมา

เซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนื  ทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้ม

หลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้

ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั คดิคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (หากไมไ่ดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้) (สงกรานต-์ปีใหม ่60 

วนั) 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วนั หักคา่มัดจ า 31,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี  (สงกรานต-์ปีใหม ่44-59 วนั) 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-30 วนั หักคา่มัดจ า 36,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม ่20-43 วนั) 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 4-9 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 60-85% ของคา่ทัวร ์(สงกรานต-์ปีใหม ่4-19วนั) 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-3 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทวัร ์

 ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการ

บนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด 

4. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

5. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของ

ทางบรษัิท 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรือถูกการ

ปฏเิสธการเขา้ – ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
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3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั กอ่นการเดนิทาง แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระ

คา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีก่ าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางไดท้างเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค า น าหนา้ ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท

พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า หรอืกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีเ่ป็นฝ่ายสง่ขอ้มลูมาผดิพลาดเองใหก้บัทางบรษัิทเรา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้ง กับ สถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึ ความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่ว ทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของบรษัิท เชน่ภัยธรรมชาต ิ การจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุัตเิหต ุ ความเจ็บป่วย ความสญูหาย หรอืความเสยีหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการเปลีย่นแปลงของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษี

เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์ พนักงาน หรอืตัวแทนของบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้ แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 

2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได  ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 25 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 

อยา่งนอ้ย 30 วนั กอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นมขีอ้จ ากดัในการทานอาหารบางชนดิ กรุณาสอบถามรายละเอยีดลว่งหนา้กบัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสาย              

การบนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อบุัตเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและรักษา

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ  

 เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ทา่นไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื ใน

กรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง                                หรอืแจง้

ใหท้ราบ กอ่นเดนิทางลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัท าการ ยกเวน้กรณีฉุกเฉนิ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้  

หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหน ี          เขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ             หาก

ทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สี

เลอืดหม ู

 หากคณะเดนิทางของทา่นมบีคุคลดงัตอ่ไปนีร้่วมเดนิทาง ทางคณะญาตจิะตอ้งดแูลและชว่ยเหลอืดว้ยตนเอง 

1. บคุคลทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

2.  ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร ์ไมเ้ทา้ หรอื เครือ่งมอืตา่งๆในการพยงุตวั 

3. เด็กทีม่ีอ่ายไุมร่ะหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

(เนือ่งจากหัวหนา้ทวัร ์อาจจะดแูลบคุคลดงักลา่วขา้งตน้ไดไ้มท่ัว่ถงึ) 

ต ัว๋เครือ่งบนิ  

การเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ คา่ใชจ้่ายสว่น

ตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณีทีย่กเลกิการ

เดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิ

สามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

หมายเหตุ: หากทา่นเดนิทางจากต่างจังหวัดและมกีารออกตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ โปรดแจง้เจา้หนา้ทีฝ่่ายขายกอ่นเพือ่ไดรั้บ

เอกสารยนืยันวา่กรุ๊ปทวัรนั์น้ สามารถออกเดนิทางได ้กอ่นออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ  

การสะสมไมล ์
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หากทา่นเป็นสมาชกิสะสมไมลข์องกลุม่พันธมติ วนัเวลิด ์(Oneworld) ทา่นสามารถสะสมไมลก์บัสายการบนิการต์ารแ์อรเ์วยส์ได ้สว่น

ควิไมลส์ (Qmiles) สามารถสะสมไมลไ์ดต้ามปกต ิ 

โรงแรมและหอ้ง  

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3ทา่น/ 3เตยีง ( TRIPLE ROOM ) 

ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกัน  ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไม่ได ้

หอ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่ง

ฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ  

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอยีดอกี

ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มที่

จะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงึโดยระบุ วันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ 

Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไม่

อาจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง  

( 9.75นิว้ ) + ยาว ( 21.5 นิว้ ) + สงู ( 18 นิว้ ) 

 ในบางรายการทัวร์ ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่กวา่มาตราฐานได  ้ ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

สถานทีเ่ขา้ชม 

 โปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกลา่วตรงกับวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ปิดท าการ หรอืปิดโดย

มไิดแ้จง้ลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิคา่เขา้ชมตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ หรอืสลบัโปรแกรมเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชม

สถานทีด่ังกล่าว แต่เหตุมกีารล่าชา้ หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่

ดงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใหแ้กท่า่นเนือ่งจากไดช้ าระคา่เขา้ชมไปแลว้ 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย (Lost) 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นีจ้ะชดเชย

ไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธรุกจิ (Business) ดงันัน้จงึไมแ่นะน าให ้

โหลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการเดนิทางที่

บรษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไม่ครอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สญูหาย อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯจะพจิารณาชดเชย

คา่เสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเทา่นัน้ น่ันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าหนักกระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 

20 ตอ่กโิลกรัมเทา่นัน้ ดงันัน้ทา่นจงึไม่ควรโหลดของมคีา่ทกุประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เทา่นัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดงันัน้ทา่นตอ้ง

ระวงัทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ า ทางบรษิทัถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีร่ะบุไวข้า้งตน้แลว้ 
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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

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 

 


