วันที่ 1
06.30 น.
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) - กรุงแมดริด (สเปน)
พรอมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคานเตอร T สายการบินเอมิเรสต
แอรไลน เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ทางบริษัทไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เชารถ
โคช, จองที่พัก, รานอาหาร สถานที่เขาชมตาง ๆ ไวลวงหนาใหกับกรุปทัวร กรณีที่เกิด
เหตุการณ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลาชาของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน
(ขึ้นเครื่องไมทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเขาเมือง
ทําใหการเดินทางลาชา หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได หัวหนาทัวร มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไมสามารถคืนเงิน
คาใชจายตาง ๆ ที่ชําระแลว เพราะทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายตาง ๆ ลวงหนาแลว
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เสาร

Oct-Mar
EK375 0930-1315
EK143 1440-1950
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09.30 น.
13.15 น.
14.40 น.
19.50 น.

วันที่ 2
08.00 น.
09.00 น.

13.00 น.
บาย

20.00 น.
วันที่ 3
08.00 น.
09.00 น.

และหากมีคาใชจายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร หัวหนาทัวรจะแจงใหทาน
ทราบ เพราะเปนสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได
ออกเดินทางสู สนามบินดูไบ โดยเที่ยวบินที่ EK375
ถึง สนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางตอสู กรุงแมดริด ประเทศสเปน โดยเที่ยวบินที่ EK143
ถึง สนามบิน Barajas International กรุงแมดริด หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร รถโคชรอรับคณะแลวออกเดินทางสูโรงแรมที่พัก
นําคณะเขาพัก SILKEN PUERTA AMERICA MADRID HOTEL***** หรือเทียบเทา
ในระดับเดียวกัน
เที่ยวแมดริด - พระราชวังหลวง - ปลาซา เดอ เอสปนญา - ปูเอตา เดล ซอล ปลาซา มายอร - หาง El Corte Ingles
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
นําคณะเที่ยวกรุงแมดริด เมืองหลวงของประเทศสเปนเกาแกนับพันป ตั้งอยูใจกลาง
แหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เปนเมืองหลวงที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของ
โลก เขาชมพระราชวังหลวง (Palacio Real) ตั้งอยูบนเนินเขาริมฝงแมน้ําแมนซานาเรส
มีความสวยงามโออาอลังการไมแพพระราชวังอื่นๆในทวีปยุโรป จากแนวความ คิด
เปรียบเทียบความใหญโตของแวรซายส และความสวยงามของลูฟวในฝรั่งเศส พระ
ราช วังหลวงแหงนี้ถูกสรางดวยหินทั้งหลังในปค.ศ. 1738 ในสไตลบาร็อก โดยการ
ผสมผสานระหวางศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบดวยหองตางๆ มากมาย
ถึง 2,830 หอง ซึ่งนอกจากจะมีการตกแตงอยางงดงามแลว ยังเปนที่เก็บภาพเขียนชิ้น
สําคัญที่วาดโดยศิลปนในยุคนั้น รวมทั้งสิ่งของมีคาตางๆ อาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา,
หนังสือ, เครื่องใช, อาวุธ ฯลฯ แลวชมอุทยานหลวงที่มีการเปลี่ยนพันธุไมทุกฤดูกาล
ดอกไมงดงามตลอดป ใกลกันเปนปลาซา เดอ เอสปนญา (Plaza de Espana) ชม
อนุสาวรียเซอรแวนเตส กวีเอกชาวสเปน ที่ตั้งอยูเหนืออนุสาวรียดอนกิโฆเตใน
สวนสาธารณะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําเที่ยวชมน้ําพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ที่สรางอุทิศใหแกเทพธิดาไซเบลีน ใช
เปนสถานที่เฉลิมฉลองในเทศกาลตางๆ ของเมืองและอาคารสวยงามใกลๆ กันคือ ที่
ทําการไปรษณีย ผานประตูชัยอาคาลา (Puerta de Alcala) ที่สรางถวายพระเจา
ชารลสที่ 3 นําคณะเขาสูปลาซา มายอร (Plaza Mayor) จัตุรัสสําคัญของกรุงมาดริด
อาคารเกาแกสวยงามดวยสถาปตยกรรมศตวรรษที่ 17 และอดีตที่ทําการเมือง ติดกัน
เปนตลาดซันมีเกล (San Miquel) ปจจุบันยานนี้เปนถนนคนเดิน เต็มไปดวยรานกาแฟ
นารัก เขาสูปูเอตา เดล ซอล หรือประตูพระอาทิตย จัตุรัสใจกลางเมือง ซึ่งนอกจากจะ
เปนจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปนแลว (กิโลเมตรที่ศูนย) ยังเปนศูนยกลางรถไฟใตดิน
และรถเมลทุกสาย
และยังเปนจุดตัดของถนนสายสําคัญของเมืองที่หนาแนนดวย
รานคามากมาย และหางสรรพสินคาขนาดใหญ El Corte Ingles ชมอนุสาวรียหมีกับ
ตนมาโดรนา สัญลักษณของเมือง จากนั้นอิสระใหทานเดินเที่ยวยาน Walking Street
ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร the Oldest Restaurant in the world
นําคณะเขาพัก SILKEN PUERTA AMERICA MADRID HOTEL***** หรือเทียบเทา
ในระดับเดียวกัน
กรุงแมดริด - โตเลโด - มหาวิหารแหงโตเลโด - อัลคาซาร - กรานาดา
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
ออกเดินทางสูเมืองโตเลโด อดีตเมืองหลวงเกาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 13 ศูนยกลาง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของสเปน ชื่อเมืองหมายถึงการผสมผสานของ 3
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www.hotels-silken.com
อาทิตย
Buffet

Chinese

Local
www.hotels-silken.com
จันทร
Buffet
(74 ก.ม.)
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วัฒนธรรม คริสเตียน, อิสลามและฮีบรู ตัวเมืองตั้งอยูบนหนาผาสูงเบื้องลางลอมรอบ
ไปดวยแมน้ําตาโฆเหมาะแกการปองกันการรุกรานจากขาศึก เริ่มตนการเที่ยวชมเมือง
จากหนาสถานีรถไฟแบบนีโอมูเดฆาร ที่รูปทรงทางสถาปตยกรรมที่แปลกตา ขาม
สะพานแบบโรมันดั้งเดิม (ปูเอนเต เด อัลกานตารา) บนเนินเขาทานจะเห็นกัสตีโย เด
ซาน เซรบานโด ปอมปราการขนาดใหญที่ชาวโรมันสรางขึ้นเพื่อปกปกษรักษาเมือง
แลวเขาสูเขตเมืองเกา โดยผานประตูเมืองปูเอรตา เด บิซากรา หนึ่งในประตูเมืองที่มี
ความสําคัญที่สุด
ทุกทุกแหงของเมืองทานจะไดชื่นชมกับความแตกตางของ
สถาปตยกรรมแบบอารบิค, มูเดฆาร, โกธิคและเรอเนสซองส เมื่อทานมาเยือนโตเลโด
แลวตองแวะชมคือ มหาวิหารแหงโตเลโด สถาปตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญสวยงาม
แหงหนึ่งของโลก ใชเวลาสรางยาวนาน เดิมมุสลิมใชเปนสุเหราตอมาไดกอสรางรูปทรง
แบบโกธิคในปค.ศ. 1226 และเพิ่มศิลปะแบบมูเดฆาร บาร็อกและนีโอคลาสสิค จน
เสร็จสมบูรณในอีก 300 ปถัดมา นับเปนมรดกแสดงความเปนเมืองศาสนาของสเปน
ภายในมหาวิหารมีการตกแตงอยางงดงามวิจิตรดวยไมแกะสลักและภาพสลักหินออน
อีกดานหนึ่งทานจะเห็นปอมอัลคาซาร เปนผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัย
ศตวรรษที่ 16 ไดรับการบูรณะและเปนพิพิธภัณฑในปจจุบัน แลวมีเวลาใหทานหาซื้อ
ของที่ระลึกในยานกลางเมืองเปนงานฝมือที่รูจักกันดีมีชื่อเสียงของนครโตเลโดคือดาบ
และมีดเหล็กกลา แบบเคลือบดําฝงเงินทองและลวดทองแดง นอกจากนี้ยังมีงาน
เซรามิคทุกประเภทใหทานไดสะสมเปนของประดับบานอีกดวย
13.00 น.
บาย

20.00 น.
วันที่ 4
08.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานแวะจุดชมวิว เพื่อชมทิวทัศนของเมืองโตเลโดทั้งเมือง ซึ่งเปนทิวทัศนท่จี ิตรกร
ชื่อดังของสเปนเอล เกรโก (EI Greco) ไดจําลองลงในแผนภาพที่งดงามยิ่งกวาของจริง
ออกเดินทางสูเมืองกรานาดา อดีตเมืองหลวงของพวกมัวร เมืองที่มีความเจริญสูงสุด
ทั้งทางวัตถุและศิลปะที่ผสมผสานกันอยางลงตัวของพวกมัวรและชาวยิว
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําคณะเขาพัก BARCELO GRANADA CONGRESS***** หรือเทียบเทาในระดับ
เดียวกัน
กรานาดา - พระราชวังอะลัมบรา - กอรโดบา
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
นําทานสูพระราชวังอะลัมบรา
สิ่งมหัศจรรยของโลกที่ไมมีอันดับอยางเปนทางการ
ความสุดยอดแหงจินตนาการและความสามารถทางศิลปะของมัวร ตั้งอยูบริเวณสัน
เขาบนเนินเขียวขจี
ไมมีคําบรรยายใดจะเปรียบเปรยความวิจิตรพิสดารและความ
ประณีตสมดุลอันนาทึ่งนี้ได พระราชวังแหงนี้มิไดยิ่งใหญเฉพาะภายนอกแตอลังการไป
ดวยฝมืออันประณีตจากชางฝมือในยุคกอนที่ไดสรางสรรคการตกแตงอยางวิจิตร นํา
คณะเขาชมพระราชวังหลวง (Nasrid Palace) โดดเดนไปดวยลวดลายแกะสลักบน
เพดานไม ลายเครือเถาบนปูนปนที่ประดับผนัง ลายลดาวัลย และลายลูกไมฉลุบน
เรียวโคงของเสาหินออน ดานนอกเปนสวนสวยราวกับจําลองสวนสวรรคมาไวบนดิน
ลานดอกเมอรเทิล ขนาบดวยแนวพุมดอกเมอรเทิล, ซาลอน เดโลส เอมบาฆาโดเรส
หองสําหรับเขาเฝากษัตริยและสุดปลายทางใตเปนลานสิงโต สรางขึ้นรอบน้ําพุโบราณ
ขนาดใหญ หองพักที่เคยตอนรับนักเขียนชื่อดัง วอชิงตัน เออรวิง ในปค.ศ. 1829 ที่เคย
พํานักในพระราชวังแหงนี้นานถึง 3 เดือน และจุดสุดทายที่ไมควรพลาดชมก็คือ
พระราชวังเฆเนราลิเฟ เดิมเปนพระราชวังฤดูรอนของสุลตาน ความงดงามของอุทยาน
สวนอันรมรื่นและเขียวขจี ประดับดวยน้ําพุและสระน้ําสมกับความหมายที่วาอุทยาน
สถาปนิก
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Chinese
(366 ก.ม.)
Local
www.barcelo.com
อังคาร
Buffet
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13.00 น.
บาย

20.00 น.
วันที่ 5
08.00 น.
09.00 น.

13.00 น.
บาย

19.00 น.

วันที่ 6
08.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
ออกเดินทางสูเมืองคอรโดบา ผานชมทัศนียภาพของสเปนตอนใตในแควนอันดาลูเซีย
(201 ก.ม.)
แควนแหงเกษตร กรรมที่มีบทบาทสําคัญตอสเปนมาทุกยุคทุกสมัย สรางผลผลิต อาทิ
น้ํามันมะกอก พืชไร องุน ฝาย และดอกทานตะวัน เปนเขตภูมิภาคที่อบอุนเนื่องจาก
อากาศดีตลอดป เพราะอยูติดกับมหาสมุทรและทะเลเมดิเตอรเรเนียน โดยมีเมืองคอร
โดบา ที่ไดชื่อวาเปนเพชรเม็ดเอกแหงแควนอันดาลูเซีย เปนเมืองที่นักประวัติศาสตร
สากลมักคุนในนามอาณาจักรกาหลิบของชาวมุสลิม วากันวาในยุคริสตศตวรรษที่ 10
เมืองนี้มีความยิ่งใหญมาก โดยถือเปนเมืองใหญอันดับสองของโลก รองจากอาณาจักร
คอนสแตนติโนเปล เปนเมืองในระบบกาหลิบที่มีความเจริญรุงเรืองที่สุดของยุโรป มี
การสรางมหาวิทยาลัย เนนการเรียนรูดานวรรณกรรมและวิทยาศาสตร ปรัชญาและ
การแพทย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Local
นําคณะเขาพัก HOTEL EUROSTARS PALACE CORDOBA***** หรือเทียบเทาใน www.eurostarspalace.com
ระดับเดียวกัน
คอรโดบา - เมซกิตา - เซบียา - ปลาซา เดอ เอสปนญา - ระบําฟลามิงโก
พุธ
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
Buffet
นําทานชมสถาปตยกรรมสะพานแบบโรมัน (ปูเอนเต โรมาโน) ทอดตัวขามแมน้ํา
กวาดัลกีบีร แลวพาเขาชมมัสยิดหลวงเมซกีตา สุเหราที่มีขนาดใหญของบรรดา
กาหลิบแหงอูมัยยาด หากจะเปรียบเทียบความใหญโตคงจะไมสรางความประหลาด
ใจแต ณ ที่แหงนี้คือ บทสรุปของการปลูกฝงคริสตศาสนาลงบนอาณาเขตอันยิ่งใหญ
ของมุสลิมเดิม ซึ่งทานจะไดเห็นศิลปะการสรางโบสถของชาวคริสตอันยิ่งใหญ และ
ศิลปะหลายแบบถูกบรรจงเติมแตงใหสมบูรณ จึงเปนสถาปตยกรรมที่เปรียบเปนความ
แตใน
หฤหรรษอยางลึกซึ้งแหงงานศิลปะและความเจริญรุงเรืองทางศาสนา
ขณะเดียวกันศิลปะแบบมุสลิมซึ่งก็คือ มีหรับ ซึ่งถือเปนสุดยอดสถาปตยกรรมชิ้นเอก
บนกระเบื้องเซรามิคของศิลปนชาวมัวรแทๆ ไดรับการอนุรักษเก็บรักษาใหทรงคุณคา
ความงาม จนแทบจะหาชมไมไดอีกแลวบนโลกใบนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
ออกเดินทางสู เมืองเซวิลล หรือเซบียา เมืองใหญอันดับ 4 ของสเปนและเปนเมือง
(140 ก.ม.)
หลวงของแควนอันดาลูเซีย เมืองที่เต็มไปดวยความเขียวขจีพื้นที่โลง สวนสาธารณะ
และสวนดอกไม เมืองในฝนสําหรับผูตองการสัมผัสชีวิตราตรีอันเรารอน นําทานไปชม
สิ่งกอสรางที่งดงามดวยสถาปตยกรรมการออกแบบของปลาซา เดอ เอสปาญา (Plaza
de Espana) อาคารรูปครึ่งวงกลมเรียงตอกันเปนแนวยาว แตละโคงประตูมีตราประจํา
จังหวัดไลเรียงตามตัวอักษร ฝงตรงขามเปนอุทยานมาเรียลุยซา รมรื่นงดงามตระการ
ตาและแฝงความโรแมนติค
Local
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พรอมชมและเพลิดเพลินกับ
ดนตรีและระบําฟลามิงโก อันเรารอนสไตลอันดาลูเซีย
นําคณะเขาพัก BARCELO SEVILLA RENACIMIENTO HOTEL**** หรือเทียบเทา
www.barcelo.com
ในระดับเดียวกัน
เซบีญา - มหาวิหารแหงเซบียา - หอคอยฆีรัลดา – กรุงลิสบอน (โปรตุเกส)
พฤหัสบดี
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
Buffet
นําทานเขาชมวิหารแหงเมืองเซบียา (Seville) มีขนาดใหญเปนอันดับสามรองจากมหา
วิหารเซนตปเตอรที่กรุงโรม และเซนตปอลที่ลอนดอน และใหญที่สุดในสเปน สรางดวย
ศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแตงไดอยางงามวิจิตร สรางขึ้นแทนที่ตั้งของสุเหราเดิม โดย
ตองการใหยิ่งใหญแบบไมมีใครเทียบเทียมได ในหองเก็บทรัพยสมบัติล้ําคา มีทั้งภาพ
เขียน, เครื่องใชในพิธีของศาสนา ที่ทํามาจากทองคําและเงิน ลวนแตประเมินคามิได
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13.00 น.
บาย

19.00 น.
วันที่ 7
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บาย

19.00 น.

อีกทั้งยังเปนที่เก็บศพของโคลัมบัสอีกดวย จากนั้นขึ้นชมหอคอยฆีรัลดา ตึกทรงรูป
สี่เหลี่ยม ผืนผาสูง 93 เมตร (ไมแนะนําสําหรับทานที่สุขภาพไมเอื้ออํานวย) ติดกันกับ
มหาวิหารเปนลานสมและน้ําพุ เพื่อใชในพิธีชําระรางกายของอิสลาม ดานหนาเปน
ลานกวางมีปราสาทอัลคาซาร สถาปตยกรรมที่ยังคงมีคราบเงาความบรรเจิด และ
ความคิดสราง สรรคของชาวมัวร ในอดีตเคยเปนพระราชวังของกษัตริยสเปนมากอน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางขามพรมแดนสเปน สูประเทศโปรตุเกสที่เมืองฟารู (Faro) เปนเมืองหลวงของ
เขตแอลการฟ (Algarve) มีประชากรอาศัยอยูประมาณ 40,000 คน เมืองนี้มี
ความสําคัญขึ้นมาในปค.ศ. 1577 ฟารูไดรับการคัดเลือกใหเปนเมืองที่พํานักของผู
ดํารงตําแหนงบิชอป เมืองฟารูครอบคลุมอาณาเขตอุทยาน และทะเลสาบริโอ ฟอรโมซา (Rio Formosa) แหลงอนุรักษทางธรรมชาติของนกหลากหลายสายพันธุ ที่
อพยพมาในชวงฤดูใบไมผลิและใบไมรวง จนเขาสูกรุงลิสบอน เมืองหลวงของโปรตุเกส
ตั้งอยูในทวีปยุโรปตอนใตบนคาบสมุทรไอบีเรีย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําคณะเขาพัก VIP GRAND LISBOA HOTEL & SPA***** หรือเทียบเทาในระดับ
เดียวกัน
กรุงลิสบอน - แหลมโรกา – ซินทรา – กรุงลิสบอน
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
เที่ยวชมกรุงลิสบอน ชมอดีตพระราชวังหลวง อายุเกาแกตั้งแตศตวรรษที่ 14 ผสม
ผสานระหวางสถาปตยกรรมโกธิคและมัวรอยางสวยงาม ปจจุบันเปนที่พํานักอยาง
เปนทางการของประธานาธิบดี ชมมหาวิหารเจอโรนิโม ที่สรางขึ้นเพื่อเปนเกียรติแก
วาสโก ดากามา และการเดินทางสูอินเดียเปนผลสําเร็จในป ค.ศ.1498 จัดเปนผลงาน
อันเยี่ยมยอดของงานสถาปตยกรรมที่เรียกกันวา มานูเอลไลน (Manueline) ใชเวลา
กอสรางทั้งสิ้น 70 ปจึงเสร็จสมบูรณ และไดรับการรับรองจากองคการยูเนสโกวาเปน
มรดกโลก ภายในประกอบไปดวย อาคารสําคัญตางๆ แลวไปชมหอคอยเบเล็ม
(Belem Tower) เดิมสรางไวกลางน้ําเพื่อเปนปอมรักษาการณดูแลการเดินเรือเขาออก
และเปนจุดเริ่มตนของการเดินเรือออกไปสํารวจและคนพบโลกของ วาสโก ดากามา
และนักเดินเรือชาวโปรตุเกส เปนอีกตัวอยางหนึ่งของสถาปตยกรรมมานูเอลไลนที่
สวยงาม บันทึกภาพกับอนุสาวรียดิสคัฟเวอรี สรางขึ้นในปค.ศ.1960 เพื่อฉลองการ
ครบ 500 ปแหงการสิ้นพระชนมของ เจาชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร และยกยองนัก
เดินเรือสํารวจรอบโลก เชิญทานลองชิมขนมทารตคัสตารด (Nata de Pasteis) ในราน
ขนมเกาแกที่ใหบริการมากวารอยป แวะชิมขนมโปรตุเกสตนตํารับของขนมไทย อาทิ
ทองหยอด, ฝอยทองที่มีตนตํารับแทอยูที่โปรตุเกสและเขาไปเผยแพรในกรุงศรีอยุธยา
โดยทานทาวทองกีบมา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางเลาะเลียบชายฝงมหาสมุทรแอตแลนติกผานเมืองเล็กๆ นารักแถบชาน
เมืองลิสบอน สูเมืองซินทรา (Sintra) อีกหนึ่งเมืองตากอากาศยอดนิยมของนักทอง
เที่ยว และยังเปนที่ตั้งของพระราชวังที่สวยงาม ที่ไดรับการรับรองจากองคการยูเนสโก
ใหเปนมรดกโลกอีกดวย เปนเมืองตากอากาศที่เต็มไปดวยความสวยงาม ไมดอก และ
แนวตนปาลม และคลาสสิคดวยรีสอรท ตากอากาศสีพาสเทล แลวนําทานไปชมแหลม
โรกา (Capo Da Roca) จุดตะวันตกสุดของยุโรป กอนกลับเขาเมือง อิสระใหทานได
เดินเลนบนถนนคนเดิน จัตุรัสใจกลางเมือง ยานชอปปงสินคาของเมืองตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําคณะเขาพัก VIP GRAND LISBOA HOTEL & SPA***** หรือเทียบเทาในระดับ
เดียวกัน
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Chinese
(459 ก.ม.)

Local
www.viphotels.com
ศุกร
Buffet

Chinese

Thai
www.melia.com
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วันที่ 8
07.00 น.
08.50 น.

22.05 น.

กรุงลิสบอน – บินสูบารเซโลนา (สเปน)
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
เดินทางสู เมืองบารเซโลนา ประเทศสเปน โดยเที่ยวบินภายในประเทศ VY8461
คณะเดินทางถึงเมืองบารเซโลนา เมืองซึ่งไดรับการขนานนามใหเปนนครหลวงในเมดิ
เตอรเรเนียน ที่สวยงามเจริญรุงเรืองดวยธุรกิจทาเรือและการคา อีกทั้งยังผสมผสาน
ประวัติศาสตรที่เกาแก และความทันสมัยใหสมกับเปนเมืองโอลิมปก เปนที่ชื่นชอบ
ของบรรดานักทองเที่ยวที่ไดมาเยือน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทาน ขึ้นสูยอดเขามอนตจูอิก ชมความสวยงามของตัวเมืองอีกทั้งยังเปนที่ตั้งของ
สถานที่จัดงานกีฬาโอลิมปกในปค.ศ. 1992 อิสระใหทานไดชอปปงสินคาแบรนดเนม
บนถนนกราเซีย นําคณะเขาสูจัตุรัสกาตาลุนญา จุดเริ่มของยานถนนคนเดิน Las
Ramblas ถนนที่มีชีวิตชีวามากที่สุดในบารเซโลนา มีทั้งสินคานานาชนิด, แผงดอกไม,
ศิลปนเรและละครใบ เชื้อเชิญใหนักทองเที่ยวเดินชมอยางไมรูเบื่อ ปลายสุดของถนน
เปนอนุสาวรียโคลัมบัส นักเดินเรือผูคนพบโลกแถบใหมหมูเกาะเวสตอินดีส
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําคณะเขาพัก HOTEL SILKEN DIAGONAL BARCELONA**** หรือเทียบเทาใน
ระดับเดียวกัน
บารเซโลนา – ดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
นําคณะไปชมงานสถาปตยกรรมอันยิ่งใหญของเกาดี้ ที่ชาวบารเซภาคภูมิใจจนมีอีก
ชื่อเรียกหนึ่งวา City of Gaudi ทานจะไดพบกับงานสถาปตยกรรมอันล้ําคาคือ กาซา
บัตโย ที่เกาดี้ออกแบบใหกับเศรษฐีสิ่งทอในบารเซโลนา อีกหนึ่งแหงที่นาชมคือ กาซา
มิลา เกาดี้ออกแบบใหกับนักธุรกิจผูมั่งคั่งในปค.ศ. 1906 แสดงถึงฐานะความมั่งคั่ง,
ความคิดสรางสรรค ซึ่งถือเปนแฟชั่นในยุคนั้น แลวนําทานไปชมสวนสาธารณะเกวล
(Park Guell) เปนหนึ่งในงานสุดรักสุดหวงที่เกาดี้อทุ ิศใหกับชาวเมือง ออกแบบตั้งแตป
ค.ศ.1900-1914 นําชมสถานที่สุดทายของเกาดี้คือ โบสถซากราดา แฟมิเลีย งาน
กอสรางที่คืบหนาไปแลวกวา 70% คาดการณแลวเสร็จในปค.ศ. 2030-2032 ดวย
งบประมาณที่ใชในการกอสรางเพิ่มเติมจากนี้ไปอีก 25 ลานเหรียญยูโร เมื่อสรางเสร็จ
จะเปนโบสถที่หอคอยสูงที่สุดในยุโรป 172.5 เมตร (ปจจุบันหอคอยที่สูงที่สุดอยูที่เมือง
Ulm ในประเทศเยอรมนี) ความพิเศษในงานของเกาดี้คือ การรวบรวมรูปทรงและ
พื้นผิวตางๆ ในธรรมชาติมาใชและสะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของยอดเขาและความสูง
ของมองตเซรราต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาชมสนามฟุตบอล เอล กัมป โนว ของทีมบารเซโลนา หรือคัมป นู (Camp
Nou) ความจุ 98,787 คน ถือเปนสนามฟุตบอลที่ใหญที่สุดในยุโรป เปดใชงานครั้งแรก
เมื่อปค.ศ. 1957 เคยใชจัดการแขงขันฟุตบอลโลกเมื่อปค.ศ. 1982 นําชมความยิ่งใหญ
ของทีมบารเซโลนา ในสวนที่จัดแสดงเปนมิวเซียม มีหองถวยรางวัล, หองจัดแสดง
ประวัติและเรื่องราวของทีม, หองผลงานของเมสซี ที่รวบรวมแมทชและการทําประตูอัน
นาประทับใจ บางเรื่องราวบอกผานดวยระบบมัลติมีเดีย รวมถึงการชมแมทชการ
แขงขันแบบพาโนรามา หองแถลงขาว และหองเก็บตัวของนักฟุตบอลชื่อดังระดับโลก
(ในกรณีวันเขาชมตรงกับการแขงขัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาเขาชม)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู สนามบินกรุง Barcelona
ออกเดินทางสู ดูไบ โดยเที่ยวบินที่ EK188

วันที่ 10

ดูไบ - กรุงเทพฯ

13.00 น.
บาย

20.00 น.
วันที่ 9
08.00 น.
09.00 น.

13.00 น.
บาย

18.00 น.
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เสาร
Buffet

Chinese

Local
www.hoteles-silken.com
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07.45 น.
ถึง สนามบินดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต) รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
09.30 น.
ออกเดินทางตอสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK372
18.40 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกลาวขางตน เปนการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน จะสงใหทาน 7 วัน กอนการเดินทางเทานั้น)
Tour Fare Child 4-11 Child 4-6
DBL
SGL
No TKT
Period
Adults
With Bed
No Bed SGL USED
Supp
ADL / CHD
15-25 ก.พ. 62
-25,000.103,000.93,000.82,000.19,000.15,000.-18,000.16-25 ก.พ. 62
6-15 เม.ย. / 12-21 เม.ย. 62
108,000.- 98,000.- 87,000.- 22,000.- 18,000.- -27,000.-19,000.คาทัวรรวม :
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ พฤศจิกายน 2561
 คารถโคชมาตรฐานยุโรป ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
 คาเขาชม Toledo Cathedral / คาเขาชม Alhambra Palace / คาเขาชม Cordoba Mezquita Mosque / คาเขาชม
Seville Cathedral / คาเขาชม Madrid Palacio Real / คาเขาชม Sagrada Famillia / คาเขาชม Camp Nou
 คาโรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเปนหองแบบ Twin / Double ในกรณีที่
ทานจองหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเปนเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหงในยุโรปสวนใหญ
จะไมมีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนยายเมืองพัก หากวันดังกลาวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade
Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
 คาทิปพนักงานขับรถโคช ในยุโรปกําหนดมาตรฐานไวที่ 2 ยูโร / ทาน / วัน
 คาธรรมเนียมวีซาสเปน (เชงเกน)
 คาประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN
คุมครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุมากกวา 16 ปนอยกวา 75 ป ไมเกิน
3,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลในตางประเทศไมเกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่
ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว
–หากมีค วามประสงคจ ะเพิ่ม ความคุ ม ครองในกรณี สัม ภาระในการเดิ น ทางสูญ หายตลอดจนความล า ชา ของ
สัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสารแนบทายใบจองทัวร
 คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไม
เกิน 7 กิโลกรัม
 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไมเกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดไดทานละ 1
ใบเทานั้น และนําสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสาย
การบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได
คาทัวรไมรวม :
 คาคาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
 คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพักและคาอาหารที่สั่งมาในหองพัก คาอาหารและ
เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หาก
ทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม
การจองทัวร (How to make your reservation)
หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ BT GLOBAL CONNECTOR เพื่อ
เปนการยืนยันการเดินทางของทาน กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน
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3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา
30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไม
มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบุคคลดังตอไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเดินทางที่บงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ
คาย สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูที่
กอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะมี
ผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได
การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)
 ยกเลิกกอนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกกอนออกเดินทาง 59-45 วัน
หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 44-30 วัน
หักมัดจํา 30,000 บาท/ทาน
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วันกอนการเดินทาง
หัก 50% ของคาทัวร
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 14-1 วันกอนการเดินทาง
หัก 90% ของคาทัวร
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW
หัก 100% ของคาทัวร
 หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได โดยสามารถยื่นขอวีซา
ไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา และคาเปลี่ยนชื่อตั๋วเทานั้น และตองไมอยูใน
เงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซา ไม
วาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเปนการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกันทั้งหมด
ใหถือเปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน ในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณา
อนุมัติวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบ
กรุป
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบ
ลวงหนากอน 15 วัน และขอสวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการทองเที่ยว รวมทั้งไมสามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิด
เหตุจําเปนสุดวิสัยดังนี้ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดย
สิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดับเบิลยู
พี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) ที่ระบุความรับผิดชอบไวในกรมธรรมเทานั้น ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษา
ผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด และทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขา
เมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทาน
ชําระมาแลว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไมเสียคาใชจาย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตอง
ชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัท
ฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผู
เดินทางตองรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบ
กับเจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทํา REFUND ไดหรือไมกอนที่ทานจะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ
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การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเปนหมูคณะของสายการบินเอมิเรสต แอรไลนในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมล 50% ของสายการบินเอมิ
เรสตไดเทานั้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิของสายการบินเทานั้น
คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเปนคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)
 หองพักแบบ Twin คือหองพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Double คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Triple Room คือหองพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สําหรับผูพัก 3 ทาน (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมที่แตกตางกันในแตละประเทศ)
 หองพักแบบ Single คือหองพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 1 ทาน
 หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1 ทาน
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความ
แตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา
เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด และไมมีอาง
อาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หากทาน
ตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ DOUBLE SINGLE USE เปน
คาใชจายเพิ่มเติมได
สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชมนั้น ๆ ปด
ทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถจอง
ผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับ
โปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปน
ผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน เนื่องจากไดชําระ
Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอน
ชําระเงิน
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปาเพิ่มเติม ทาน
จะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยกกระเปาขึ้นลง
ได ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้น
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธ
ได
 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไมเกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดไดทานละ 1 ใบ
เทานั้น และนําสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบิน
ที่ทานไมอาจปฏิเสธได
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร
(18 นิ้ว)
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 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวา
มาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบ
คาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร อัน
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซึ่งจะรับผิดชอบ
ตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท / ทาน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม
การเดินทางเปนครอบครัว (Family)
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและ
ครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศสเปน ใชเวลายื่นประมาณ 16 วันทําการ

(การขอวีซาประเทศสเปนผูเดินทางทุกทานตองมา สแกนลายนิ้วมือดวยตนเอง ณ ศูนยยื่นวีซาประเทศสเปน)
BLS International (Thailand) Ltd. / Interchange 21 ชั้น 22 หอง 2211 เลขที่ 399 สุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-258-3524

 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศ
เชงเกนหรือประเทศอื่น ตองนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
 รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ พื้นหลังเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดํา, หามสแกน และหามใชรูปถายเกาที่เคยใชขอวีซามาแลว) มี
อายุไมเกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป
 สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สําเนาทะเบียนสมรส, หยา /สําเนาสูติ
บัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตรา
เงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 6 เดือน พรอม
วัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ยอนหลัง 6 เดือน
 หนังสือรับรองจากธนาคาร และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน ตองอัพเดทเปนเดือนปจจุบันที่ยื่นคํารองขอวี
ซา ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่น
ขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1 - 6 แลว ทาง
บริษัทจะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชื่อผู
เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย
 กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตอง
ไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา
สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรด
แตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
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เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจาก
การขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตาม
ทานไมมีสิทธิ์เรียกรองคืนคาวีซาได

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ
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