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บนิลัดฟ้าสู่ประเทศสเปน โดยสายการบนิเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ 

เที่ยวกรุงมาดริคเมืองหลวงที่เก่าแก่นับพนัปี ชมความงามของพระราชวังหลวง 
แวะ พลาซา มายอร์ อาคารเก่าแก่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมศตวรรษที่ 17  

ชมมหาวหิารแห่งโตเลโด้ สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่สวยงามแห่งหน่ึงของโลก 
เยือนกรุงลิสบอนประเทศโปรตุเกส ชม แหลมโรก้า จุดตะวันตกสุดของยุโรป 

บนิภายใน ไม่เหน่ือยกลับสู่เมืองบาร์เซโลนา  ประเทศสเปน 
ชมสถาปัตยกรรมของเกาดี ้ที่ชาวบาร์เซภาคภมูิใจจนมีอีกช่ือเรียกหน่ึงว่า City of Gaudi 
 

 



 

 

วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงแมดริด (สเปน) เสาร์ 
06.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการ

บิน เอมิเรสต์ แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก
ในการเช็คอิน  

 

 
Oct-Mar  
 

EK375  0930-1315 
EK143  1440-1950 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, 
เช่ารถโค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ 
กรณีที่เกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การ
พลาดเที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การ
ถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไมส่ามารถ
เดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยน
โปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินคา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ 
ได้ช าระคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ  ลว่งหน้าแล้ว และหากมีคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ  เกิดขึน้นอกจาก
ในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิ
อาจรับผิดชอบได้ 

09.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) โดยเที่ยวบินที่  
EK375 

 

13.15 น. ถงึสนามบินนครดูไบ รอเปลี่ยนเที่ยวบิน  
14.40 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงแมดริด ประเทศสเปน โดยเที่ยวบินที่  EK143 
19.50 น. คณะถึงสนามบิน Barajas International กรุงแมดริด หลงัผ่านพิธีการตรวจ

คนเข้าเมืองและศลุกากร รถโค้ชรอรับคณะแล้วออกเดินทางสูโ่รงแรมที่พกั 
 

 น าคณะเข้าพัก SILKEN PUERTA AMERICA MADRID HOTEL***** หรือ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

www.hotels-silken.com  

วันที่ 2 เที่ยวแมดริด - พระราชวังหลวง - ปลาซา เดอ เอสปันญา - ปูเอต้า เดล 
ซอล - ปลาซา มายอร์ - ห้าง El Corte Ingles 

อาทิตย์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเที่ยวกรุงแมดริด เมืองหลวงของประเทศสเปนเก่าแก่นบัพนัปี ตัง้อยู่

ใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดบัความสงู 650 เมตร เป็นเมืองหลวงที่สวยที่สดุ
แหง่หนึง่ของโลก เข้าชม พระราชวังหลวง (Palacio Real) ตัง้อยูบ่นเนินเขาริม
ฝ่ังแม่น า้แมนซานาเรส มีความสวยงามโอ่อ่าอลงัการไม่แพ้พระราชวงัอื่นๆใน
ทวีปยโุรป จากแนวความ คิดเปรียบเทียบความใหญ่โตของแวร์ซายส์ และความ
สวยงามของลฟูว์ในฝร่ังเศส พระราช วงัหลวงแห่งนีถ้กูสร้างด้วยหินทัง้หลงัในปี
ค.ศ.1738  ในสไตล์บาร็อก โดยการผสมผสานระหวา่งศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิ
ตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากมายถึง 2,830 ห้อง ซึ่งนอกจากจะมีการ
ตกแต่งอยา่งงดงามแล้ว ยงัเป็นท่ีเก็บภาพเขียนชิน้ส าคญัที่วาดโดยศิลปินในยคุ
นัน้ รวมทัง้สิง่ของมีคา่ตา่งๆ อาทิ พดัโบราณ, นาฬิกา, หนงัสอื,  เคร่ืองใช้, อาวธุ 
ฯลฯ แล้วชมอทุยานหลวงที่มีการเปลี่ยนพนัธุ์ไม้ทกุฤดกูาล ดอกไม้งดงามตลอด
ปี ใกล้กันเป็นปลาซา เดอ เอสปันญา (Plaza de Espana) ชมอนุสาวรีย์เซอร์
แวนเตส กวีเอกชาวสเปน ท่ีตัง้อยูเ่หนืออนสุาวรีย์ดอนกิโฆเต้ในสวนสาธารณะ 

 
 
 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย น าเที่ยวชม น า้พุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ที่สร้างอทุิศให้แก่เทพธิดาไซเบ

ลีน ใช้เป็นสถานที่เฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆ ของเมืองและอาคารสวยงาม
ใกล้ๆ กันคือ ที่ท าการไปรษณีย์ ผ่านประตูชัยอาคาล่า ที่สร้างถวายพระเจ้า
ชาร์ลส์ที่ 3 น าคณะเข้าสู ่ปลาซา มายอร์ (Plaza Mayor) จตัรัุสส าคญัของกรุง
มาดริด อาคารเก่าแก่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมศตวรรษที่ 17 และอดีตที่ท า
การเมือง ติดกนัเป็นตลาดซนัมีเกล  ปัจจุบนัย่านนีเ้ป็นถนนคนเดิน เต็มไปด้วย
ร้านกาแฟนา่รัก เข้าสูป่เูอต้า เดล ซอล หรือประตพูระอาทิตย์ จตัรัุสใจกลางเมอืง 
ซึ่งนอกจากจะเป็นจุดนบักิโลเมตรแรกของสเปนแล้ว (กิโลเมตรที่ศนูย์) ยงัเป็น
ศนูย์กลางรถไฟใต้ดินและรถเมล์ทกุสาย และยงัเป็นจุดตดัของถนนสายส าคญั
ของเมืองที่หนาแน่นด้วยร้านค้ามากมาย และ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ El 

 

http://www.hotels-silken.com/


 

 

Corte Ingles ชมอนุสาวรีย์หมีกับต้นมาโดรนา สญัลกัษณ์ของเมือง จากนัน้
อิสระให้ทา่นเดินเที่ยวยา่น Walking Street ตามอธัยาศยั 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร THE OLDEST RESTAURANT IN 
THE WORLD 

Local 

 น าคณะเข้าพัก SILKEN PUERTA AMERICA MADRID HOTEL***** หรือ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

www.hotels-silken.com  

วันที่ 3 แมดริด - โตเลโด้ - มหาวิหารแห่งโตเลโด้ - อัลคาซาร์ - กรานาด้า จันทร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโตเลโด้ อดีตเมืองหลวงเก่าตัง้แต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 

ศูนย์กลางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสเปน ช่ือเมืองหมายถึงการ
ผสมผสานของ 3 วฒันธรรม คริสเตียน, อิสลามและฮีบรู ตวัเมืองตัง้อยู่บนหน้า
ผาสงูเบือ้งลา่งล้อมรอบไปด้วยแม่น า้ตาโฆเหมาะแก่การป้องกนัการรุกรานจาก
ข้าศึก  เร่ิมต้นการเที่ยวชมเมืองจากหน้าสถานีรถไฟแบบนีโอมเูดฆาร์ ที่รูปทรง
ทางสถาปัตยกรรมที่แปลกตา ข้ามสะพานแบบโรมนัดัง้เดิม (ปเูอนเต เด อลักาน
ตารา) บนเนินเขาทา่นจะเห็นกสัตีโย เด ซาน เซร์บานโด ปอ้มปราการขนาดใหญ่
ที่ชาวโรมนัสร้างขึน้เพื่อปกปักษ์รักษาเมือง แล้วเข้าสูเ่ขตเมืองเก่า โดยผา่นประตู
เมืองปเูอร์ตา เด บิซากรา หนึง่ในประตเูมืองที่มีความส าคญัที่สดุ ทกุทกุแหง่ของ
เมืองทา่นจะได้ช่ืนชมกบัความแตกตา่งของสถาปัตยกรรมแบบอารบิค, มเูดฆาร์, 
โกธิคและเรอเนสซองส์ เมื่อท่านมาเยือนโตเลโด้แล้วต้องแวะชมคือ มหาวิหาร
แห่งโตเลโด้ สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก ใช้
เวลาสร้างยาวนาน เดิมมสุลมิใช้เป็นสเุหร่าตอ่มาได้ก่อสร้างรูปทรงแบบโกธิคใน
ปี 1226 และเพิ่มศิลปะแบบมเูดฆาร์ บาร็อกและนีโอคลาสสิค จนเสร็จสมบรูณ์
ในอีก 300 ปีถดัมา นบัเป็นมรดกแสดงความเป็นเมืองศาสนาของสเปน ภายใน
มหาวิหารมีการตกแตง่อยา่งงดงามวิจิตรด้วยไม้แกะสลกัและภาพสลกัหินออ่น  
อีกด้านหนึ่งท่านจะเห็นป้อมอลัคาซาร์เป็นผลงานของสถาปนิกระดบัสดุยอดใน
สมยัศตวรรษที่ 16 ได้รับการบรูณะและเป็นพิพิธภณัฑ์ในปัจจบุนั แล้วมีเวลาให้
ท่านหาซือ้ของที่ระลึกในย่านกลางเมืองเป็นงานฝีมือที่รู้จักกันดีมีช่ือเสียงของ
นครโตเลโด้คือดาบและมีดเหลก็กล้า แบบเคลอืบด าฝังเงินทองและลวดทองแดง 
นอกจากนีย้งัมีงานเซรามิคทกุประเภทให้ท่านได้สะสมเป็นของประดบับ้านอีก
ด้วย  

(74 ก.ม.) 
 
 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย ก่อนอ าลาเมืองแวะจุดชมวิว เพื่อชมทิวทศัน์ของเมืองโตเลโด้ทัง้เมือง ซึ่งเป็น

ทิวทศัน์ที่จิตรกรช่ือดงัของสเปนเอล เกรโก ได้จ าลองลงในแผ่นภาพที่งดงามยิ่ง
กวา่ของจริง  

 

 ออกเดินทางสู่ เมืองกรานาด้า อดีตเมืองหลวงของพวกมัวร์ เมืองที่มีความ
เจริญสงูสดุทัง้ทางวตัถุและศิลปะที่ผสมผสานกนัอย่างลงตวัของพวกมวัร์และ
ชาวยิว 

(366 ก.ม.) 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าคณะเข้าพัก BARCELO GRANADA CONGRESS***** หรือเทียบเท่า

ในระดับเดียวกัน 
www.barcelo.com 

วันที่ 4 กรานาด้า - พระราชวังอะลัมบรา - กอร์โดบ้า อังคาร 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านสู่ พระราชวังอะลัมบรา สิ่งมหศัจรรย์ของโลกที่ไม่มีอนัดบัอย่างเป็น

ทางการ ความสุดยอดแห่งจินตนาการและความสามารถทางศิลปะของมวัร์  
ตัง้อยูบ่ริเวณสนัเขาบนเนินเขียวขจี ไมม่ีค าบรรยายใดจะเปรียบเปรยความวจิิตร
พิสดารและความประณีตสมดุลอันน่าทึ่งนีไ้ด้ พระราชวังแห่งนีม้ิได้ยิ่ง ใหญ่
เฉพาะภายนอกแต่อลงัการไปด้วยฝีมืออนัประณีตจากช่างฝีมือในยคุก่อนที่ได้
สร้างสรรค์การตกแต่งอย่างวิจิตร น าคณะเข้าชมพระราชวังหลวง (Nasrid 
Palace) โดดเด่นไปด้วยลวดลายแกะสลกับนเพดานไม้ ลายเครือเถาบนปนูปัน้
ที่ประดบัผนงั ลายลดาวลัย์ และลายลกูไม้ฉลบุนเรียวโค้งของเสาหินอ่อน ด้าน

 

 
 

http://www.hotels-silken.com/
http://www.nazaries-business-spa.hotel-rv.com/


 

 

นอกเป็นสวนสวยราวกบัจ าลองสวนสวรรค์มาไว้บนดนิ ลานดอกเมอร์เทิล ขนาบ
ด้วยแนวพุ่มดอกเมอร์เทิล, ซาลอน เดโลส เอมบาฆาโดเรส ห้องส าหรับเข้าเฝา้
กษัตริย์และสดุปลายทางใต้เป็นลานสิงโตสร้างขึน้รอบน า้พุโบราณขนาดใหญ่ 
ห้องพกัที่เคยต้อนรับนกัเขียนช่ือดงั วอชิงตนั เออร์วิง ในปี 1829 ที่เคยพ านกัใน
พระราชวังแห่งนีน้านถึง 3 เดือนและจุดสุดท้ายที่ ไม่ควรพลาดชมก็คือ
พระราชวงัเฆเนราลิเฟ เดิมเป็นพระราชวงัฤดรู้อนของสลุต่าน ความงดงามของ
อทุยานสวนอนัร่มร่ืนและเขียวขจี ประดบัด้วยน า้พแุละสระน า้สมกบัความหมาย
ที่วา่อทุยานสถาปนิก 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย ออกเดินทางชมทัศนียภาพของสเปนตอนใต้ในแคว้นอันดาลูเซีย แคว้นแห่ง

เกษตร กรรมที่มีบทบาทส าคญัต่อสเปนมาทุกยุคทุกสมัย สร้างผลผลิต อาทิ 
น า้มันมะกอก พืชไร่ องุ่น ฝ้าย และดอกทานตะวัน เป็นเขตภูมิภาคที่อบอุ่น
เนื่องจากอากาศดีตลอดปี เพราะอยูต่ิดกบัมหาสมทุรและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
โดยมีเมืองกอร์โดบา ที่ได้ช่ือวา่เป็นเพชรเม็ดเอกแหง่แคว้นอนัดาลเูซีย เมืองทีน่กั
ประวตัิศาสตร์สากลมกัคุ้นในนามอาณาจกัรกาหลิบของชาวมสุลิม ว่ากนัว่าใน
ยคุศริสต์ศตวรรษที่ 10 เมืองนีม้ีความยิ่งใหญ่มาก โดยถือเป็นเมืองใหญ่อนัดบั
สองของโลก รองจากอาณาจกัรคอนสแตนติโนเปิล เป็นเมืองในระบบกาหลบิทีม่ี
ความเจริญรุ่งเรืองที่สดุของยุโรป มีการสร้างมหาวิทยาลยั เน้นการเรียนรู้ด้าน
วรรณกรรมและวิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย์  

(201 ก.ม.) 
 
 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าคณะเข้าพัก HOTEL EUROSTARS PALACE CORDOBA***** หรือ

เทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
www.eurostarspalace.com 

วันที่ 5 กอร์โดบ้า - เมซกิต้า - เซบียา - ปลาซา เดอ เอสปันญา - ระบ าฟลามิงโก้ พุธ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านชม สถาปัตยกรรมสะพานแบบโรมัน (ปูเอนเต้ โรมาโน) ทอดตวั

ข้ามแม่น า้กวาดลักีบีร์ แล้วพาเข้าชมมสัยิดหลวงเมซกีต้า สเุหร่าที่มีขนาดใหญ่
ของบรรดากาหลิบแห่งอมูยัยาด หากจะเปรียบเทียบความใหญ่โตคงจะไมส่ร้าง
ความประหลาดใจแต่ ณ ที่แห่งนีค้ือบทสรุปของการปลกูฝังคริสต์ศาสนาลงบน
อาณาเขตอนัยิ่งใหญ่ของมสุลิมเดิม ซึ่งท่านจะได้เห็นศิลปะการสร้างโบสถ์ของ
ชาวคริสต์อนัยิ่งใหญ่ และศิลปะหลายแบบถกูบรรจงเติมแตง่ให้สมบรูณ์ จึงเป็น
สถาปัตยกรรมที่เปรียบเป็นความหฤหรรษ์อย่างลกึซึง้แห่งงานศิลปะและความ
เจริญรุ่งเรืองทางศาสนา แต่ในขณะเดียวกนัศิลปะแบบมสุลิมซึ่งก็คือ มีห์รับ ซึ่ง
ถือเป็นสดุยอดสถาปัตยกรรมชิน้เอกบนกระเบือ้งเซรามิคของศิลปินชาวมวัร์แท้ๆ 
ได้รับการอนุรักษ์เก็บรักษาให้ทรง คุณค่าความงาม จนแทบจะหาชมไม่ได้อีก
แล้วบนโลกใบนี ้ 

 
 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย ออกเดินทางสู่ เมืองเซวิลล์หรือเซบียา เมืองใหญ่อนัดบั 4 ของสเปนและเป็น

เมืองหลวงของแคว้นอันดาลูเซีย เมืองที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีพืน้ที่โล่ง 
สวนสาธารณะ และสวนดอกไม้ เมืองในฝันส าหรับผู้ ต้องการสมัผสัชีวิตราตรีอนั
เร่าร้อน น าท่านไปชมสิ่งก่อสร้างที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบของ 
ปลาซา เดอ เอสปาญา (Plaza de Espana) อาคารรูปคร่ึงวงกลมเรียงตอ่กนั
เป็นแนวยาว แต่ละโค้งประตูมีตราประจ าจังหวดัไล่เรียงตามตวัอกัษร ฝ่ังตรง
ข้ามเป็นอทุยานมาเรียลยุซา่ ร่มร่ืนงดงามตระการตาและแฝงความโรแมนติค 

(140 ก.ม.)  
 
 
 
 
 
 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง พร้อมชมและเพลิดเพลิน
กับดนตรีและระบ าฟลามิงโก อันเร่าร้อนสไตล์อันดาลูเซีย 
 

Local 

 น าคณะเข้าพัก BARCELO SEVILLA RENACIMIENTO HOTEL**** หรือ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 
 

www.barcelo.com 



 

 

วันที่ 6 เซบีญา - มหาวิหารแห่งเซบียา - หอคอยฆรัีลด้า - ลิสบอน  พฤหัสบดี 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเข้าชม วิหารแห่งเมืองเซบียา (Seville) มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสาม

รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรม และเซนต์ปอลที่ลอนดอน และใหญ่
ที่สดุในสเปน สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแต่งได้อยา่งงามวิจิตร สร้าง
ขึน้แทนท่ีตัง้ของสเุหร่าเดิม โดยต้องการให้ยิ่งใหญ่แบบไมม่ีใครเทียบเทียมได้ ใน
ห้องเก็บทรัพย์สมบตัิล า้ค่า มีทัง้ภาพ เขียน, เคร่ืองใช้ในพิธีของศาสนา ที่ท ามา
จากทองค าและเงิน ล้วนแต่ประเมินค่ามิได้ อีกทัง้ยงัเป็นที่เก็บศพของโคลมับสั
อีกด้วย จากนัน้ขึน้ชม หอคอยฆีรัลดา ตึกทรงรูปสี่เหลี่ยม ผืนผ้าสงู 93 เมตร 
(ไม่แนะน าส าหรับท่านที่สขุภาพไม่เอือ้อ านวย) ติดกนักบัมหาวิหารเป็นลานส้ม
และน า้พุ เพื่อใช้ในพิธีช าระร่างกายของอิสลาม ด้านหน้าเป็นลานกว้างมี 
ปราสาทอลัคาซาร์ สถาปัตยกรรมที่ยงัคงมีคราบเงาความบรรเจิด และความคิด
สร้าง สรรค์ของชาวมวัร์ ในอดีตเคยเป็นพระราชวงัของกษัตริย์สเปนมาก่อน 

 
 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย เดินทาง ข้ามพรมแดนสเปน สู่  ประเทศโปรตุเกส ที่ เมืองฟารู (Faro) เป็น

เมืองหลวงของเขตแอลการ์ฟ (Algarve) มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 40,000 
คน เมืองนีม้ีความส าคญัขึน้มาในปีค.ศ. 1577 ฟารูได้รับการคดัเลือกให้เป็น
เมืองที่พ านกัของผู้ด ารงต าแหน่งบิชอป เมืองฟารูครอบคลมุอาณาเขตอทุยาน 
และทะเลสาบ ริโอฟอร์โมซา (Rio Formosa) แหลง่อนรัุกษ์ทางธรรมชาติของนก
หลากหลายสายพนัธุ์  ที่อพยพมาในช่วงฤดใูบไม้ผลิและใบไม้ร่วง จนเข้าสูก่รุง
ลสิบอน เมืองหลวงของโปรตเุกสตัง้อยูใ่นทวีปยโุรปตอนใต้บนคาบสมทุรไอบีเรีย 

(459 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าคณะเข้าพัก VIP GRAND LISBOA HOTEL & SPA***** หรือเทียบเท่า

ในระดับเดียวกัน 
www.viphotels.com  

วันที่ 7 ลิสบอน - มหาวิหารเจอโรนิโม - หอคอยเบเล็ม - แวะร้านขนมชื่อดัง - 
แหลมโรก้า - ซินทร้า 

ศุกร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. เที่ยวชม กรุงลิสบอน ชมอดีตพระราชวงัหลวงอายเุก่าแก่ตัง้แต่ศตวรรษที่ 14 

ผสม ผสานระหว่างสถาปัตยกรรมโกธิคและมวัร์อย่างสวยงาม ปัจจุบนัเป็นที่
พ านกัอยา่งเป็นทางการของประธานาธิบดี ชม มหาวิหารเจอโรนิโม ที่สร้างขึน้
เพื่อเป็นเกียรติแก่ วาสโก ดากามา และการเดินทางสูอ่ินเดียเป็นผลส าเร็จในปี 
ค.ศ.1498 จดัเป็นผลงานอนัเยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมที่เรียกกนัวา่ มานู
เอลไลน์ (Manueline) ใช้เวลาก่อสร้างทัง้สิน้ 70 ปีจึงเสร็จสมบรูณ์และได้รับการ
รับรองจากองค์การยเูนสโก้วา่เป็น World Heritage Site ภายในประกอบไปด้วย 
อาคารส าคัญต่างๆ แล้วไปชม หอคอยเบเล็ม (Belem Tower) เดิมสร้างไว้
กลางน า้เพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเข้าออก และเป็นจุดเร่ิมต้น
ของการเดินเรือออกไปส ารวจและค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา และนัก
เดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของสถาปัตยกรรมมานูเอลไลน์ที่
สวยงาม บนัทกึภาพกบัอนสุาวรีย์ดิสคฟัเวอร่ี สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1960 เพื่อฉลอง
การครบ 500 ปีแห่งการสิน้พระชนม์ของ เจ้าชายเฮนร่ี เดอะเนวิเกเตอร์ และยก
ยอ่งนกัเดินเรือส ารวจรอบโลก เชิญทา่นลอง ชิมขนมทาร์ตคัสตาร์ด (Nata de 
Pasteis) ในร้านขนมเก่าแก่ที่ให้บริการมากว่าร้อยปี แวะชิมขนมโปรตุเกสต้น
ต ารับของขนมไทย อาทิ ทองหยอด, ฝอยทองที่มีต้นต ารับแท้อยูท่ี่โปรตเุกสและ
เข้าไปเผยแพร่ในกรุงศรีอยธุยา โดยทา่นท้าวทองกีบม้า 

 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 

http://www.viphotels.com/


 

 

บา่ย ออกเดินทางเลาะเลียบชายฝ่ังมหาสมทุรแอตแลนติกผ่านเมืองเล็กๆ น่ารักแถบ
ชานเมืองลิสบอน สู่ เมืองซินทรา (Sintra) อีกหนึ่งเมืองตากอากาศยอดนิยม
ของนกัท่อง เที่ยว และยงัเป็นที่ตัง้ของพระราชวงัที่สวยงาม ที่ได้รับการรับรอง
จากองค์การยเูนสโก้ให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย เป็นเมืองตากอากาศที่เต็มไปด้วย
ความสวยงาม ไม้ดอก และแนวต้นปาล์ม และคลาสสิคด้วยรีสอร์ท ตากอากาศ
สีพาสเทล แล้วน าท่านไปชม แหลมโรก้า (Capo Da Roca) จุดตะวันตกสดุ
ของยุโรป ก่อนกลบัเข้าเมือง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบนถนนคนเดิน จัตุรัสใจ
กลางเมือง ยา่นช้อปปิง้สนิค้าของเมืองตามอธัยาศยั  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Thai 
 น าคณะเข้าพัก VIP GRAND LISBOA HOTEL & SPA***** หรือเทียบเท่า

ในระดับเดียวกัน 
www.melia.com 

วันที่ 8 บาร์เซโลนา - ยอดเขามอนต์จูอิก - ถนนลาลัมบรา - ช้อปป้ิงถนนกราเซยี เสาร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.50 น. เดินทางสู่ เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน  โดยเที่ยวบินภายในประเทศ  

VY8461 
 

 คณะเดินทางถึง เมืองบาร์เซโลนา เมืองซึ่งได้รับการขนานนามให้เป็นนคร
หลวงใน  เมดิเตอร์เรเนียน ที่สวยงามเจริญรุ่งเรืองด้วยธุรกิจท่าเรือและการค้า 
อีกทัง้ยงัผสมผสานประวตัิศาสตร์ที่เก่าแก่ และความทนัสมยัให้สมกบัเป็นเมือง
โอลมิปิก เป็นท่ีช่ืนชอบของบรรดานกัทอ่งเที่ยวที่ได้มาเยือน  

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย เที่ยวชมเมือง น าท่านขึน้สู ่ยอดเขามอนต์จูอิก ชมความสวยงามของตวัเมือง

อีกทัง้ยงัเป็นที่ตัง้ของสถานที่จดังานกีฬาโอลิมปิกในปี 1992 อิสระให้ท่านได้ช้
อปปิง้สินค้าแบรนด์เนมบนถนนกราเซีย น าคณะเข้าสู่ จัตุรัสกาตาลุนญา จดุ
เร่ิมของยา่นถนนคนเดิน Las Ramblas ถนนท่ีมีชีวิตชีวามากที่สดุในบาร์เซโลนา่ 
มีทัง้สินค้านานาชนิด , แผงดอกไม้ , ศิลปินเ ร่และละครใบ้  เ ชื อ้ เ ชิญให้
นกัท่องเที่ยวเดินชมอย่างไม่รู้เบื่อ ปลายสดุของถนนเป็นอนสุาวรีย์โคลมับสั นกั
เดินเรือผู้ ค้นพบโลกแถบใหมห่มูเ่กาะ เวสต์อินดีส 

 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าคณะเข้าพัก HOTEL SILKEN DIAGONAL BARCELONA* * * *  หรือ

เทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
www.hoteles-silken.com  

วันที่ 9 ซิตีอ้อฟเกาดี ้- สวนสาธารณะ เกวล - โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย - สนาม
ฟุตบอลกัมป์นู - เดินทางไปสนามบิน 

อาทิตย์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะไปชมงานสถาปัตยกรรมอนัยิ่งใหญ่ของเกาดี ้ที่ชาวบาร์เซภาคภมูิใจจน

มีอีกช่ือเรียกหนึง่วา่ City of Gaudi ทา่นจะได้พบกบังานสถาปัตยกรรมอนัล า้คา่
คือ กาซา่ บตัโย ที่เกาดีอ้อกแบบให้กบัเศรษฐีสิง่ทอในบาร์เซโลนา อีกหนึง่แหง่ที่
น่าชมคือ กาซา มิลา เกาดี ้ออกแบบให้กบันกัธุรกิจผู้มัง่คัง่ในปี 1906 แสดงถึง
ฐานะความมัง่คัง่, ความคิดสร้างสรรค์ซึง่ถือเป็นแฟชัน่ในยคุนัน้ แล้วน าท่านไป
ชม สวนสาธารณะเกวล (Park Guell) เป็นหนึ่งในงานสุดรักสุดหวงที่เกาดี ้
อุทิศให้กับชาวเมือง ออก แบบตัง้แต่ปีค.ศ.1900-1914 น าชมสถานที่สดุท้าย
ของเกาดีค้ือ โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย งานก่อสร้างที่คืบหน้าไปแล้วกวา่ 70% 
คาดการณ์แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2030-2032 ด้วยงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง
เพิ่มเติมจากนีไ้ปอีก 25 ล้านเหรียญยโูร เมื่อสร้างเสร็จจะเป็นโบสถ์ที่หอคอยสงู
ที่สดุในยโุรป 172.5 เมตร (ปัจจุบนัหอคอยที่สงูที่สดุอยู่ที่เมือง Ulm ในประเทศ
เยอรมนี) ความพิเศษในงานของเกาดีค้ือ การรวบรวมรูปทรงและพืน้ผิวตา่งๆ ใน
ธรรมชาติมาใช้และสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของยอดเขาและความสงูของมองต์
เซร์ราต 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย น าเข้าชม สนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว  ของทีมบาร์เซโลน่า หรือคัมป์ นู 

(Camp Nou) ความจุ 98,787 คน เป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สดุในยโุรป ตัง้อยู่
 

http://www.melia.com/
http://www.hoteles-silken.com/


 

 

ในเมืองบาร์เซโลน่า ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้านกาตาลนูย่า เปิดใช้งานครัง้
แรกเมื่อปี ค.ศ. 1957 เคยใช้จดัการแข่งขนัฟุตบอลโลกเมื่อปี ค.ศ. 1982 น าชม
ความยิ่งใหญ่ของทีมบาร์เซโลน่า ในส่วนที่จัดแสดงเป็นมิวเซียม มีห้องถ้วย
รางวัล, ห้องจัดแสดงประวัติและเร่ืองราวของทีม, ห้องผลงานของเมสซี ที่
รวบรวมแมทช์และการท าประตูอันน่าประทับใจ บางเร่ืองราวบอกผ่านด้วย
ระบบมลัติมีเดีย รวมถึงการชมแมทช์การแข่งขนัแบบพาโนรามา ห้องแถลงขา่ว 
และห้องเก็บตวัของนกัฟุตบอลช่ือดงัระดบัโลก (ในกรณีวนัเข้าชมตรงกับการ
แข่งขนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าเข้าชม)  

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  Thai 
 ออกเดินทางสู่ สนามบินกรุง Barcelona เพื่ อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่

กรุงเทพฯ 
Oct-Mar 
 

EK188  2205-0745+1 
EK372  0930-1840 22.05 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ EK188 

วันที่ 10 เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ จันทร์ 
07.45 น. ถงึนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) รอเปลี่ยนเที่ยวบิน  
09.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ EK372 
18.40 น. น าท่านเดินทางกลับถงึกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ 

(หมายเหตุ  โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากการจัด
โปรแกรมของแต่ละวันเดนิทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวทีส่มบูรณ์ครบถ้วน  

จะส่งให้ท่าน 7 วัน ก่อนการเดนิทางเท่าน้ัน) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

Period Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL 

USED 

SGL 
Supp 

No TKT 
ADL / CHD 

20 - 29 ตุลาคม 2561 105,000.- 95,000.- 85,000.- 23,000.- 18,000.- -25,000.- 
-18,000.- 

3 - 12 พฤศจิกายน 2561 98,000.- 89,000.- 79,000.- 23,000.- 18,000.- -24,000.- 
-17,000.- 17 - 26 พฤศจกิายน 2561 

1 - 10 ธันวาคม 2561 102,000.- 92,000.- 82,000.- 23,000.- 18,000.- -25,000.- 
-18,000.- 8 - 17 ธันวาคม 2561 

12 - 21 มกราคม 2562 

98,000.- 89,000.- 79,000.- 23,000.- 18,000.- -24,000.- 
-17,000.- 

19 - 28 มกราคม 2562 
26 มกราคม –  

4 กุมภาพนัธ์ 2562 
2 - 11 กุมภาพนัธ์ 2562 
9 - 18 กุมภาพนัธ์ 2562 
16 - 25 กุมภาพนัธ์ 2562 

23 กุมภาพันธ์ –  
4 มีนาคม 2562 

2 - 11 มีนาคม 2562 
9 - 18 มีนาคม 2562 
16 - 25 มนีาคม 2562 

ค่าทัวร์รวม : 
 ✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561  

✓ คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ   
✓ คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  



 

 

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

✓ ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4-5 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่
ท่านจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยโุรปสว่นใหญ่
จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพกั หากวนัดงักล่าวมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade 
Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั  

✓ คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
✓ คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 ยโูร / ทา่น / วนั 
✓ คา่ธรรมเนียมวีซา่สเปน (เชงเก้น) 
✓ คา่ประกนัการเดินทางของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ูพี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครอง

การสญูเสียชีวิต/อวยัวะจากอบุตัิเหต ุส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 
บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจาก
โรคประจ าตวั 

       –หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของ
สมัภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม  

✓ ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 
ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสาย
การบินท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

ค่าทัวร์ไม่รวม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกัและคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกั คา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หาก
ทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทัวร์ (How to make your reservation) 
 เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และช าระเงินมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหน่ึง

ท่าน ภายใน 2 วันนับจากวันที่จอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่น
ที่เหลือลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินสว่นที่เหลือตามวนัที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิก
การเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบุคคลดังต่อไปนี  ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสรุาบนรถ , ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พูดจาหยาบ

คาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเง่ือนไขระหว่างทวัร์ ท่ีมีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมี
ผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   
 



 

 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)  
 • ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
 • ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ทา่น 
 • ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44-30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ทา่น 
 • ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29-15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
 • ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14-1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
 • ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
 ▪ หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่

ได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนช่ือตัว๋เท่านัน้ และต้องไม่อยู่ใน
เง่ือนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

 ▪ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ ไม่
ว่าด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลิกพร้อมกนัทัง้หมด 
ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลิกดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ท่านไมแ่น่ใจวา่จะได้รับการพิจารณา
อนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบ
กรุ๊ป 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิด
เหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ โดย
สิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ู
พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา
ผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้า
เมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ที่ท่าน
ช าระมาแล้ว 

การขอเปล่ียนแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย  
ตั๋วเคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้อง

ช าระคา่ใช้จ่ายสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัท
ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้
เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบ
กบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์ 50% ของสายการบินเอมิ

เรสต์ได้เทา่นัน้  ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื้อเพลิงของสายการบิน ( Insurance and Fuel Surcharge / Tax 
YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่  22 พฤษภาคม 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) 
 ▪ ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 

▪ ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / 

ส าหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที่แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความแตกตา่ง
กนั ซึง่อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 



 

 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเทา่นัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไมม่ีอา่ง
อาบน า้ ซึ่งขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่น
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 ▪ การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานที่เข้าชมนัน้ ๆ ปิด

ท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อให้ทา่นได้เข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ แต่หากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึ่งเหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็น
ผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่ องจากได้ช าระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อน
ช าระเงิน 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) 
 ▪ คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิ่มเติม ทา่น

จะถกูเรียกเก็บโดยผู้ ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลง
ได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธ
ได้ 

▪ ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 23 กิโลกรัม/ใบ  โหลดได้ทา่นละ 1 ใบ
เทา่นัน้  และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบิน
ที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

▪ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่า
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิท ธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
▪ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบ
ตอ่การสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชดัเจน

ในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 
หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วน

เกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความ

สะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 



 

 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศสเปน ใช้เวลายื่นประมาณ 16 วันท าการ 
(การขอวีซ่าประเทศสเปนผู้เดนิทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง  

ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศสเปน) 
BLS International (Thailand) Ltd. / Interchange 21  ชัน้ 22  ห้อง 2211  เลขที่ 399  สุขุมวิท 21 (อโศก) 

แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110   โทร. 02-258-3524 
 พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่ประเทศ

เชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซา่ 
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด า, ห้ามสแกน และห้ามใช้รูปถ่ายเก่าที่เคยใช้ขอวีซา่มาแล้ว) มี

อายไุมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล / ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า /ส าเนาสตูิ

บตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง , อตัรา

เงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทที่คดัไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

 หนงัสอืรับรองจากธนาคาร และส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนัที่ยื่นค าร้องขอวี
ซ่า ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมื่อกลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่น
ขอวีซา่ ต้องออกหนงัสอืรับรองคา่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 - 6 แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุช่ือผู้
เดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้อง

ไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บุตรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ท่านจะถกูปฏิเสธวีซา่ 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซา่ของทา่น เน่ืองจาก
การขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไมผ่่านการพิจารณาวีซา่ไม่วา่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ทา่นไมม่ีสทิธ์ิเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 

 


