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วันที่ 1
06.30 น.

09.30 น.
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14.40 น.
19.50 น.

วันที่ 2
08.00 น.
09.00 น.

13.00 น.
บ่าย

ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - กรุ งแมดริด (สเปน)
พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรสต์
แอร์ ไลน์ เจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่า
รถโค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ปทัวร์ กรณีที่
เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาด
เที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธ
การเข้ าเมือง ทําให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยัง
จุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการเปลีย่ นโปรแกรม และไม่
สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชําระแล้ ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ ชําระค่าใช้ จ่าย
ต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์
หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
ออกเดินทางสูส่ นามบินนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) โดยเที่ยวบินที่ EK375
ถึงสนามบินนครดูไบ รอเปลีย่ นเที่ยวบิน
ออกเดินทางต่อสูก่ รุงแมดริ ด ประเทศสเปน โดยเทีย่ วบินที่ EK143
คณะถึงสนามบิน Barajas International กรุงแมดริ ด หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ า
เมืองและศุลกากร รถโค้ ชรอรับคณะแล้ วออกเดินทางสูโ่ รงแรมที่พกั
นําคณะเข้ าพัก SILKEN PUERTA AMERICA MADRID HOTEL***** หรื อ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
เที่ยวแมดริด - พระราชวังหลวง - ปลาซา เดอ เอสปั นญา - ปูเอต้ า เดล
ซอล - ปลาซา มายอร์ - ห้ าง El Corte Ingles
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําคณะเทีย่ วกรุงแมดริ ด เมืองหลวงของประเทศสเปนเก่าแก่นบั พันปี ตังอยู
้ ใ่ จกลาง
แหลมไอบีเรี ยน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็ นเมืองหลวงที่สวยที่สดุ แห่งหนึง่ ของ
โลก เข้ าชมพระราชวังหลวง (Palacio Real) ตังอยู
้ บ่ นเนินเขาริ มฝั่ งแม่นํ ้าแมนซานา
เรส มีความสวยงามโอ่อา่ อลังการไม่แพ้ พระราชวังอื่นๆในทวีปยุโรป จากแนวความ
คิดเปรี ยบเทียบความใหญ่โตของแวร์ ซายส์ และความสวยงามของลูฟว์ในฝรั่งเศส
พระราช วังหลวงแห่งนี ้ถูกสร้ างด้ วยหินทังหลั
้ งในปี ค.ศ.1738 ในสไตล์บาร็ อก โดย
การผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้ วยห้ องต่างๆ
มากมายถึง 2,830 ห้ อง ซึง่ นอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ ว ยังเป็ นที่เก็บ
ภาพเขียนชิ ้นสําคัญทีว่ าดโดยศิลปิ นในยุคนัน้ รวมทังสิ
้ ง่ ของมีคา่ ต่างๆ อาทิ พัด
ิ
โบราณ, นาฬกา, หนังสือ, เครื่ องใช้ , อาวุธ ฯลฯ แล้ วชมอุทยานหลวงที่มีการเปลีย่ น
พันธุ์ไม้ ทกุ ฤดูกาล ดอกไม้ งดงามตลอดปี ใกล้ กนั เป็ นปลาซา เดอ เอสปั นญา (Plaza
de Espana) ชมอนุสาวรีย์เซอร์ แวนเตส กวีเอกชาวสเปน ที่ตงอยู
ั ้ เ่ หนืออนุสาวรีย์
ดอนกิโฆเต้ ในสวนสาธารณะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําเที่ยวชมนํ ้าพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ที่สร้ างอุทิศให้ แก่เทพธิดาไซเบลีน ใช้
เป็ นสถานที่เฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆ ของเมืองและอาคารสวยงามใกล้ ๆ กันคือ
ที่ทําการไปรษณีย์ ผ่านประตูชยั อาคาล่า (Puerta de Alcala) ที่สร้ างถวายพระเจ้ า
ชาร์ ลส์ที่ 3 นําคณะเข้ าสูป่ ลาซา มายอร์ (Plaza Mayor) จัตรุ ัสสําคัญของกรุง
มาดริ ด อาคารเก่าแก่สวยงามด้ วยสถาปั ตยกรรมศตวรรษที่ 17 และอดีตที่ทาํ
การเมือง ติดกันเป็ นตลาดซันมีเกล (San Miquel) ปั จจุบนั ย่านนี ้เป็ นถนนคนเดิน
เต็มไปด้ วยร้ านกาแฟน่ารัก เข้ าสูป่ เู อต้ า เดล ซอล หรื อประตูพระอาทิตย์ จัตรุ ัสใจ
กลางเมือง ซึง่ นอกจากจะเป็ นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปนแล้ ว (กิโลเมตรที่ศนู ย์)
ยังเป็ นศูนย์กลางรถไฟใต้ ดินและรถเมล์ทกุ สาย
และยังเป็ นจุดตัดของถนนสาย

EUR18_SPAIN-PORTUGAL 10 DAYS by EK (Jan-Sep ‘18)_Update 07.11.17

เสาร์

Jan-Mar
EK375 0930-1315
EK143 1440-1950
Apr-Mar
EK375 0930-1300
EK143 1430-2020

www.hotels-silken.com
อาทิตย์
Buffet

Chinese
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20.00 น.
วันที่ 3
08.00 น.
09.00 น.

13.00 น.
บ่าย

20.00 น.
วันที่ 4
08.00 น.
09.00 น.

สําคัญของเมืองที่หนาแน่นด้ วยร้ านค้ ามากมาย และห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ El
Corte Ingles ชมอนุสาวรี ย์หมีกบั ต้ นมาโดรนา สัญลักษณ์ของเมือง จากนันอิ
้ สระ
ให้ ทา่ นเดินเที่ยวย่าน Walking Street ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร the oldest restaurant in the world
นําคณะเข้ าพัก SILKEN PUERTA AMERICA MADRID HOTEL***** หรื อ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
แมดริด - โตเลโด้ - มหาวิหารแห่ งโตเลโด้ - อัลคาซาร์ - กรานาด้ า
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูเ่ มืองโตเลโด้ อดีตเมืองหลวงเก่าตังแต่
้ คริ สต์ศตวรรษที่ 13 ศูนย์กลาง
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของสเปน ชื่อเมืองหมายถึงการผสมผสานของ 3
วัฒนธรรม คริ สเตียน, อิสลามและฮีบรู ตัวเมืองตังอยู
้ บ่ นหน้ าผาสูงเบื ้องล่าง
ล้ อมรอบไปด้ วยแม่นํ ้าตาโฆเหมาะแก่การป้องกันการรุกรานจากข้ าศึก เริ่ มต้ นการ
เที่ยวชมเมืองจากหน้ าสถานีรถไฟแบบนีโอมูเดฆาร์ ที่รูปทรงทางสถาปั ตยกรรมที่
แปลกตา ข้ ามสะพานแบบโรมันดังเดิ
้ ม (ปูเอนเต เด อัลกานตารา) บนเนินเขาท่าน
จะเห็นกัสตีโย เด ซาน เซร์ บานโด ป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ชาวโรมันสร้ างขึ ้นเพื่อ
ปกปั กษ์ รักษาเมือง แล้ วเข้ าสูเ่ ขตเมืองเก่า โดยผ่านประตูเมืองปูเอร์ ตา เด บิซากรา
หนึง่ ในประตูเมืองที่มีความสําคัญที่สดุ
ทุกทุกแห่งของเมืองท่านจะได้ ชื่นชมกับ
ความแตกต่างของสถาปั ตยกรรมแบบอารบิค, มูเดฆาร์ , โกธิคและเรอเนสซองส์ เมื่อ
ท่านมาเยือนโตเลโด้ แล้ วต้ องแวะชมคือ มหาวิหารแห่งโตเลโด้ สถาปั ตยกรรมแบบ
โกธิคที่ยิ่งใหญ่สวยงามแห่งหนึง่ ของโลก ใช้ เวลาสร้ างยาวนาน เดิมมุสลิมใช้ เป็ น
สุเหร่าต่อมาได้ ก่อสร้ างรูปทรงแบบโกธิคในปี 1226 และเพิม่ ศิลปะแบบมูเดฆาร์ บา
ร็ อกและนีโอคลาสสิค จนเสร็ จสมบูรณ์ในอีก 300 ปี ถัดมา นับเป็ นมรดกแสดงความ
เป็ นเมืองศาสนาของสเปน ภายในมหาวิหารมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรด้ วยไม้
แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน อีกด้ านหนึง่ ท่านจะเห็นป้อมอัลคาซาร์ เป็ นผลงาน
ของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัยศตวรรษที่ 16 ได้ รับการบูรณะและเป็ นพิพิธภัณฑ์
ในปั จจุบนั แล้ วมีเวลาให้ ทา่ นหาซื ้อของที่ระลึกในย่านกลางเมืองเป็ นงานฝี มือที่ร้ ูจกั
กันดีมีชื่อเสียงของนครโตเลโด้ คือดาบและมีดเหล็กกล้ า แบบเคลือบดําฝั งเงินทอง
และลวดทองแดง นอกจากนี ้ยังมีงานเซรามิคทุกประเภทให้ ทา่ นได้ สะสมเป็ นของ
ประดับบ้ านอีกด้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ก่อนอําลาเมืองแวะจุดชมวิว เพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองโตเลโด้ ทงเมื
ั ้ อง ซึง่ เป็ นทิวทัศน์
ที่จิตรกรชื่อดังของสเปนเอล เกรโก (EI Greco) ได้ จําลองลงในแผ่นภาพที่งดงามยิ่ง
กว่าของจริง
ออกเดินทางสูเ่ มืองกรานาด้ าอดีตเมืองหลวงของพวกมัวร์ เมืองทีม่ ีความเจริ ญสูงสุด
ทังทางวั
้
ตถุและศิลปะที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวของพวกมัวร์ และชาวยิว
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําคณะเข้ าพัก BARCELO GRANADA CONGRESS***** หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
กรานาด้ า - พระราชวังอะลัมบรา - กอร์ โดบ้ า
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําท่านสูพ่ ระราชวังอะลัมบรา สิง่ มหัศจรรย์ของโลกที่ไม่มีอนั ดับอย่างเป็ นทางการ
ความสุดยอดแห่งจินตนาการและความสามารถทางศิลปะของมัวร์ ตังอยู
้ บ่ ริ เวณสัน
เขาบนเนินเขียวขจี ไม่มคี ําบรรยายใดจะเปรี ยบเปรยความวิจิตรพิสดารและความ
ประณีตสมดุลอันน่าทึง่ นี ้ได้ พระราชวังแห่งนี ้มิได้ ยงิ่ ใหญ่เฉพาะภายนอกแต่อลังการ
ไปด้ วยฝี มืออันประณีตจากช่างฝี มือในยุคก่อนที่ได้ สร้ างสรรค์การตกแต่งอย่างวิจิตร
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Local
www.hotels-silken.com
จันทร์
Buffet
(74 ก.ม.)

Chinese

(366 ก.ม.)
Local
www.barcelo.com
อังคาร
Buffet
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13.00 น.
บ่าย

20.00 น.
วันที่ 5
08.00 น.
09.00 น.

13.00 น.
บ่าย

19.00 น.

นําคณะเข้ าชมพระราชวังหลวง (Nasrid Palace) โดดเด่นไปด้ วยลวดลายแกะสลัก
บนเพดานไม้ ลายเครื อเถาบนปูนปั น้ ที่ประดับผนัง ลายลดาวัลย์ และลายลูกไม้ ฉลุ
บนเรี ยวโค้ งของเสาหินอ่อน ด้ านนอกเป็ นสวนสวยราวกับจําลองสวนสวรรค์มาไว้
บนดิน ลานดอกเมอร์ เทิล ขนาบด้ วยแนวพุม่ ดอกเมอร์ เทิล, ซาลอน เดโลส เอม
บาฆาโดเรส ห้ องสําหรับเข้ าเฝ้ ากษัตริ ย์และสุดปลายทางใต้ เป็ นลานสิงโตสร้ างขึ ้น
รอบนํ ้าพุโบราณขนาดใหญ่ ห้ องพักที่เคยต้ อนรับนักเขียนชื่อดัง วอชิงตัน เออร์ วิง ใน
ปี 1829 ที่เคยพํานักในพระราชวังแห่งนี ้นานถึง 3 เดือนและจุดสุดท้ ายที่ไม่ควร
พลาดชมก็คือพระราชวังเฆเนราลิเฟ เดิมเป็ นพระราชวังฤดูร้อนของสุลต่าน ความ
งดงามของอุทยานสวนอันร่มรื่ นและเขียวขจี ประดับด้ วยนํ ้าพุและสระนํ ้าสมกับ
ความหมายที่วา่ อุทยานสถาปนิก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
ออกเดินทางชมทัศนียภาพของสเปนตอนใต้ ในแคว้ นอันดาลูเซีย แคว้ นแห่งเกษตร
(201 ก.ม.)
กรรมที่มีบทบาทสําคัญต่อสเปนมาทุกยุคทุกสมัย สร้ างผลผลิต อาทิ นํ ้ามันมะกอก
พืชไร่ องุ่น ฝ้ าย และดอกทานตะวัน เป็ นเขตภูมิภาคที่อบอุน่ เนื่องจากอากาศดี
ตลอดปี เพราะอยูต่ ิดกับมหาสมุทรและทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน โดยมีเมืองกอร์ โดบา
ที่ได้ ชื่อว่าเป็ นเพชรเม็ดเอกแห่งแคว้ นอันดาลูเซีย เมืองที่นกั ประวัติศาสตร์ สากลมัก
คุ้นในนามอาณาจักรกาหลิบของชาวมุสลิม ว่ากันว่าในยุคศริ สต์ศตวรรษที่ 10 เมือง
นี ้มีความยิง่ ใหญ่มาก โดยถือเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสองของโลก รองจากอาณาจักร
คอนสแตนติโนเปิ ล เป็ นเมืองในระบบกาหลิบที่มีความเจริ ญรุ่งเรื องที่สดุ ของยุโรป มี
การสร้ างมหาวิทยาลัย เน้ นการเรี ยนรู้ด้านวรรณกรรมและวิทยาศาสตร์ ปรัชญาและ
การแพทย์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นําคณะเข้ าพัก HOTEL EUROSTARS PALACE CORDOBA***** หรื อเทียบเท่า www.eurostarspalace.com
ในระดับเดียวกัน
กอร์ โดบ้ า - เมซกิต้า - เซบียา - ปลาซา เดอ เอสปั นญา - ระบาฟลามิงโก้
พุธ
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
นําท่านชมสถาปั ตยกรรมสะพานแบบโรมัน (ปูเอนเต้ โรมาโน) ทอดตัวข้ ามแม่นํ ้า
กวาดัลกีบีร์ แล้ วพาเข้ าชมมัสยิดหลวงเมซกีต้า สุเหร่าที่มีขนาดใหญ่ของบรรดากา
หลิบแห่งอูมยั ยาด หากจะเปรียบเทียบความใหญ่โตคงจะไม่สร้ างความประหลาด
ใจแต่ ณ ที่แห่งนี ้คือบทสรุปของการปลูกฝั งคริ สต์ศาสนาลงบนอาณาเขตอันยิง่ ใหญ่
ของมุสลิมเดิม ซึง่ ท่านจะได้ เห็นศิลปะการสร้ างโบสถ์ของชาวคริสต์อนั ยิ่งใหญ่ และ
ศิลปะหลายแบบถูกบรรจงเติมแต่งให้ สมบูรณ์ จึงเป็ นสถาปั ตยกรรมที่เปรี ยบเป็ น
ความหฤหรรษ์ อย่างลึกซึ ้งแห่งงานศิลปะและความเจริ ญรุ่งเรื องทางศาสนา แต่ใน
ขณะเดียวกันศิลปะแบบมุสลิมซึง่ ก็คือ มีห์รับ ซึง่ ถือเป็ นสุดยอดสถาปั ตยกรรมชิ ้น
เอกบนกระเบื ้องเซรามิคของศิลปิ นชาวมัวร์ แท้ ๆ ได้ รับการอนุรักษ์ เก็บรักษาให้ ทรง
คุณค่าความงาม จนแทบจะหาชมไม่ได้ อีกแล้ วบนโลกใบนี ้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
ออกเดินทางสูเ่ มืองเซวิลล์หรื อเซบียา เมืองใหญ่อนั ดับ 4 ของสเปนและเป็ นเมือง
(140 ก.ม.)
หลวงของแคว้ นอันดาลูเซีย เมืองที่เต็มไปด้ วยความเขียวขจีพื ้นที่โล่ง สวนสาธารณะ
และสวนดอกไม้ เมืองในฝั นสําหรับผู้ต้องการสัมผัสชีวิตราตรี อนั เร่าร้ อน นําท่านไป
ชมสิง่ ก่อสร้ างที่งดงามด้ วยสถาปั ตยกรรมการออกแบบของ ปลาซา เดอ เอสปาญา
(Plaza de Espana) อาคารรูปครึ่งวงกลมเรี ยงต่อกันเป็ นแนวยาว แต่ละโค้ งประตูมี
ตราประจําจังหวัดไล่เรี ยงตามตัวอักษร ฝั่ งตรงข้ ามเป็ นอุทยานมาเรี ยลุยซ่า ร่มรื่ น
งดงามตระการตาและแฝงความโรแมนติค
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง พร้ อมชมและเพลิดเพลินกับ
Local
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วันที่ 6
08.00 น.
09.00 น.

13.00 น.
บ่าย

19.00 น.
วันที่ 7
08.00 น.
09.00 น.

ดนตรีและระบาฟลามิงโก อันเร่ าร้ อนสไตล์ อนั ดาลูเซีย
นําคณะเข้ าพัก BARCELO SEVILLA RENACIMIENTO HOTEL**** หรื อ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
เซบีญา - มหาวิหารแห่ งเซบียา - หอคอยฆีรัลด้ า - ลิสบอน
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําท่านเข้ าชมวิหารแห่งเมืองเซบียา (Seville) มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสามรองจาก
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่กรุงโรม และเซนต์ปอลที่ลอนดอน และใหญ่ที่สดุ ในสเปน
สร้ างด้ วยศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแต่งได้ อย่างงามวิจิตร สร้ างขึ ้นแทนที่ตงของ
ั้
สุเหร่าเดิม โดยต้ องการให้ ยิ่งใหญ่แบบไม่มีใครเทียบเทียมได้ ในห้ องเก็บทรัพย์
สมบัติลํ ้าค่า มีทงภาพ
ั้
เขียน, เครื่ องใช้ ในพิธีของศาสนา ที่ทํามาจากทองคําและเงิน
ล้ วนแต่ประเมินค่ามิได้ อีกทังยั
้ งเป็ นที่เก็บศพของโคลัมบัสอีกด้ วย จากนันขึ
้ ้นชม
หอคอยฆีรัลดา ตึกทรงรูปสีเ่ หลีย่ ม ผืนผ้ าสูง 93 เมตร (ไม่แนะนําสําหรับท่านที่
สุขภาพไม่เอื ้ออํานวย) ติดกันกับมหาวิหารเป็ นลานส้ มและนํ ้าพุ เพื่อใช้ ในพิธีชําระ
ร่างกายของอิสลาม ด้ านหน้ าเป็ นลานกว้ างมี ปราสาทอัลคาซาร์ สถาปั ตยกรรมที่
ยังคงมีคราบเงาความบรรเจิด และความคิดสร้ าง สรรค์ของชาวมัวร์ ในอดีตเคยเป็ น
พระราชวังของกษัตริ ย์สเปนมาก่อน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางข้ ามพรมแดนสเปน สูป่ ระเทศโปรตุเกสทีเ่ มืองฟารู (Faro) เป็ นเมืองหลวง
ของเขตแอลการ์ ฟ (Algarve) มีประชากรอาศัยอยูป่ ระมาณ 40,000 คน เมืองนี ้มี
ความสําคัญขึ ้นมาในปี ค.ศ. 1577 ฟารูได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นเมืองที่พาํ นักของผู้
ดํารงตําแหน่งบิชอป เมืองฟารู ครอบคลุมอาณาเขตอุทยาน และทะเลสาบ ริ โอฟอร์
โมซา (Rio Formosa) แหล่งอนุรักษ์ ทางธรรมชาติของนกหลากหลายสายพันธุ์ ที่
อพยพมาในช่วงฤดูใบไม้ ผลิและใบไม้ ร่วง จนเข้ าสูก่ รุงลิสบอน เมืองหลวงของ
โปรตุเกสตังอยู
้ ใ่ นทวีปยุโรปตอนใต้ บนคาบสมุทรไอบีเรี ย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําคณะเข้ าพัก VIP GRAND LISBOA HOTEL & SPA***** หรื อเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน
ลิสบอน - มหาวิหารเจอโรนิโม - หอคอยเบเล็ม - แวะร้ านขนมชื่อดัง แหลมโรก้ า - ซินทร้ า
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เที่ยวชมกรุงลิสบอน ชมอดีตพระราชวังหลวงอายุเก่าแก่ตงแต่
ั ้ ศตวรรษที่ 14 ผสม
ผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมโกธิคและมัวร์ อย่างสวยงาม ปั จจุบนั เป็ นที่พํานักอย่าง
เป็ นทางการของประธานาธิบดี ชมมหาวิหารเจอโรนิโม ที่สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นเกียรติแก่
วาสโก ดากามา และการเดินทางสูอ่ ินเดียเป็ นผลสําเร็จในปี ค.ศ.1498 จัดเป็ น
ผลงานอันเยีย่ มยอดของงานสถาปั ตยกรรมที่เรียกกันว่า มานูเอลไลน์ (Manueline)
ใช้ เวลาก่อสร้ างทังสิ
้ ้น 70 ปี จึงเสร็ จสมบูรณ์และได้ รับการรับรองจากองค์การยูเนส
โก้ วา่ เป็ น World Heritage Site ภายในประกอบไปด้ วย อาคารสําคัญต่างๆ แล้ วไป
ชมหอคอยเบเล็ม (Belem Tower) เดิมสร้ างไว้ กลางนํ ้าเพื่อเป็ นป้อมรักษาการณ์
ดูแลการเดินเรื อเข้ าออก และเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการเดินเรื อออกไปสํารวจและค้ นพบ
โลกของ วาสโก ดากามา และนักเดินเรื อชาวโปรตุเกส เป็ นอีกตัวอย่างหนึง่ ของ
สถาปั ตยกรรมมานูเอลไลน์ที่สวยงาม บันทึกภาพกับอนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ สร้ างขึ ้น
ในปี ค.ศ.1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่งการสิ ้นพระชนม์ของ เจ้ าชายเฮนรี่
เดอะเนวิเกเตอร์ และยกย่องนักเดินเรื อสํารวจรอบโลก เชิญท่านลองชิมขนมทาร์ ต
คัสตาร์ ด (Nata de Pasteis) ในร้ านขนมเก่าแก่ทใี่ ห้ บริ การมากว่าร้ อยปี แวะชิม
ขนมโปรตุเกสต้ นตํารับของขนมไทย อาทิ ทองหยอด, ฝอยทองทีม่ ีต้นตํารับแท้ อยูท่ ี่
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www.barcelo.com
พฤหัสบดี
Buffet

Chinese
(459 ก.ม.)

Local
www.viphotels.com
ศุกร์
Buffet
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12.00 น.
บ่าย

19.00 น.
วันที่ 8
07.00 น.
08.50 น.

13.00 น.
บ่าย

20.00 น.
วันที่ 9
08.00 น.
09.00 น.

โปรตุเกสและเข้ าไปเผยแพร่ในกรุงศรี อยุธยา โดยท่านท้ าวทองกีบม้ า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางเลาะเลียบชายฝั่ งมหาสมุทรแอตแลนติกผ่านเมืองเล็กๆ น่ารักแถบชาน
เมืองลิสบอน สูเ่ มืองซินทรา (Sintra) อีกหนึง่ เมืองตากอากาศยอดนิยมของนักท่อง
เที่ยว และยังเป็ นที่ตงของพระราชวั
ั้
งที่สวยงาม ที่ได้ รับการรับรองจากองค์การยูเนส
โก้ ให้ เป็ นมรดกโลกอีกด้ วย เป็ นเมืองตากอากาศที่เต็มไปด้ วยความสวยงาม ไม้ ดอก
และแนวต้ นปาล์ม และคลาสสิคด้ วยรี สอร์ ท ตากอากาศสีพาสเทล แล้ วนําท่านไป
ชมแหลมโรก้ า (Capo Da Roca) จุดตะวันตกสุดของยุโรป ก่อนกลับเข้ าเมือง อิสระ
ให้ ทา่ นได้ เดินเล่นบนถนนคนเดิน จัตรุ ัสใจกลางเมือง ย่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าของเมือง
ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําคณะเข้ าพัก VIP GRAND LISBOA HOTEL & SPA***** หรื อเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน
บาร์ เซโลนา - ยอดเขามอนต์ จอู ิก - ถนนลาลัมบรา - ช้ อปปิ ้ งถนนกราเซีย
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสูเ่ มืองบาร์ เซโลนา ประเทศสเปน โดยเที่ยวบินภายในประเทศ VY8461
คณะเดินทางถึงเมืองบาร์ เซโลนา เมืองซึง่ ได้ รับการขนานนามให้ เป็ นนครหลวงใน
เมดิเตอร์ เรเนียน ที่สวยงามเจริ ญรุ่งเรื องด้ วยธุรกิจท่าเรื อและการค้ า อีกทังยั
้ ง
ผสมผสานประวัติศาสตร์ ที่เก่าแก่ และความทันสมัยให้ สมกับเป็ นเมืองโอลิมปิ ก
เป็ นที่ชื่นชอบของบรรดานักท่องเที่ยวที่ได้ มาเยือน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เที่ยวชมเมือง นําท่านขึ ้นสูย่ อดเขามอนต์จอู ิก ชมความสวยงามของตัวเมืองอีกทัง้
ยังเป็ นที่ตงของสถานที
ั้
จ่ ดั งานกีฬาโอลิมปิ กในปี 1992 อิสระให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ สินค้ า
แบรนด์เนมบนถนน กราเซียนําคณะเข้ าสูจ่ ตั รุ ัสกาตาลุนญา จุดเริ่มของย่านถนนคน
เดิน Las Ramblas ถนนที่มีชีวติ ชีวามากที่สดุ ในบาร์ เซโลน่า มีทงสิ
ั ้ นค้ านานาชนิด,
แผงดอกไม้ , ศิลปิ นเร่และละครใบ้ เชื ้อเชิญให้ นกั ท่องเที่ยวเดินชมอย่างไม่ร้ ูเบื่อ
ปลายสุดของถนนเป็ นอนุสาวรี ย์โคลัมบัส นักเดินเรื อผู้ค้นพบโลกแถบใหม่หมูเ่ กาะ
เวสต์อินดีส
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําคณะเข้ าพัก HOTEL SILKEN DIAGONAL BARCELONA**** หรื อเทียบเท่า
ในระดับเดียวกัน
ซิตอี ้ อฟเกาดี ้ - สวนสาธารณะ เกวล - โบสถ์ ซากราด้ า แฟมิเลีย - สนาม
ฟุตบอลกัมป์นู - เดินทางไปสนามบิน
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําคณะไปชมงานสถาปั ตยกรรมอันยิ่งใหญ่ของเกาดี ้ ที่ชาวบาร์ เซภาคภูมิใจจนมีอกี
ชื่อเรี ยกหนึง่ ว่า City of Gaudi ท่านจะได้ พบกับงานสถาปั ตยกรรมอันลํ ้าค่าคือ กา
ซ่า บัตโย ที่เกาดี ้ออกแบบให้ กบั เศรษฐี สงิ่ ทอในบาร์ เซโลนา อีกหนึง่ แห่งที่นา่ ชมคือ
กาซา มิลา เกาดี ้ ออกแบบให้ กบั นักธุรกิจผู้มงั่ คัง่ ในปี 1906 แสดงถึงฐานะความมัง่
คัง่ , ความคิดสร้ างสรรค์ซงึ่ ถือเป็ นแฟชัน่ ในยุคนัน้ แล้ วนําท่านไปชมสวนสาธารณะ
เกวล (Park Guell) เป็ นหนึง่ ในงานสุดรักสุดหวงทีเ่ กาดี ้อุทิศให้ กบั ชาวเมือง ออก
แบบตังแต่
้ ปีค.ศ.1900-1914 นําชมสถานที่สดุ ท้ ายของเกาดี ้คือ โบสถ์ซากราด้ า แฟ
มิเลีย งานก่อสร้ างทีค่ ืบหน้ าไปแล้ วกว่า 70% คาดการณ์แล้ วเสร็ จในปี ค.ศ. 20302032 ด้ วยงบประมาณทีใ่ ช้ ในการก่อสร้ างเพิ่มเติมจากนี ้ไปอีก 25 ล้ านเหรียญยูโร
เมื่อสร้ างเสร็ จจะเป็ นโบสถ์ที่หอคอยสูงที่สดุ ในยุโรป 172.5 เมตร (ปั จจุบนั หอคอยที่
สูงที่สดุ อยูท่ ี่เมือง Ulm ในประเทศเยอรมนี) ความพิเศษในงานของเกาดี ้คือ การ
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อาทิตย์
Buffet

6/11

รวบรวมรูปทรงและพื ้นผิวต่างๆ ในธรรมชาติมาใช้ และสะท้ อนให้ เห็นถึงอิทธิพลของ
ยอดเขาและความสูงของมองต์เซร์ ราต
13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
บ่าย
นําเข้ าชมสนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว ของทีมบาร์ เซโลน่า หรื อคัมป์ นู (Camp
Nou) ความจุ 98,787 คน เป็ นสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สดุ ในยุโรป ตังอยู
้ ใ่ นเมืองบาร์
เซโลน่า ซึง่ เป็ นเมืองหลวงของแคว้ านกาตาลูนย่า เปิ ดใช้ งานครัง้ แรกเมื่อปี ค.ศ.
1957 เคยใช้ จดั การแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อปี ค.ศ. 1982 นําชมความยิ่งใหญ่ของทีม
บาร์ เซโลน่า ในส่วนที่จดั แสดงเป็ นมิวเซียม มีห้องถ้ วยรางวัล, ห้ องจัดแสดงประวัติ
และเรื่ องราวของทีม, ห้ องผลงานของเมสซี ที่รวบรวมแมทช์และการทําประตูอนั น่า
ประทับใจ บางเรื่ องราวบอกผ่านด้ วยระบบมัลติมเี ดีย รวมถึงการชมแมทช์การ
แข่งขันแบบพาโนรามา ห้ องแถลงข่าว และห้ องเก็บตัวของนักฟุตบอลชื่อดังระดับ
โลก (ในกรณีวนั เข้าชมตรงกับการแข่งขัน ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิ นค่าเข้าชม)
18.00 น.
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Thai
Jan-Mar
ออกเดินทางสูส่ นามบินกรุง Barcelona เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
EK188
2205-0745+1
22.05 น.
ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ EK188
EK372 0930-1840
วันที่ 10
เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ
จันทร์
Apr-Sep
07.45 น.
ถึงนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) รอเปลีย่ นเทีย่ วบิน
EK188
2240-0735+1
09.30 น.
ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ EK372
EK372 0940-1855
18.40 น.
นําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนําเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ทา่ น 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน)
้
Tour Fare Child 4-11 Child 4-6
DBL
SGL
No TKT
Period
Adults
With Bed
No Bed SGL USED
Supp
ADL / CHD
20-29 มกราคม 2561
17-26 กุมภาพันธ์ 2561
-27,500.103,000.93,000.83,000.22,000.16,000.-21,000.24 กุมภาพันธ์ -5 มีนาคม 2561
17-26 มีนาคม 2561
31 มีนาคม-9 เมษายน 2561

107,000.-

97,000.-

86,000.-

25,000.-

19,000.-

7-16 เมษายน 2561
110,000.- 99,000.- 88,000.- 25,000.- 19,000.12-21 เมษายน 2561
28 เมษายน-7 พฤษภาคม 2561
19-28 พฤษภาคม 2561
26 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2561
9-18 มิถุนายน 2561
30 มิถุนายน-9 กรกฎาคม 2561
107,000.- 97,000.- 86,000.- 25,000.- 19,000.7-16 กรกฎาคม 2561
27 กรกฎาคม-5 สิงหาคม 2561
11-20 สิงหาคม 2561
1-10 กันยายน 2561
15-24 กันยายน 2561
ค่าทัวร์ รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนํ ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเทีย่ วตามโปรแกรมที่ระบุ
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ค่าทัวร์ ไม่รวม :

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
 ค่าเข้ าชม Toledo Cathedral / ค่าเข้ าชม Alhambra Palace / ค่าเข้ าชม Cordoba Mezquita Mosque / ค่าเข้ าชม
Seville Cathedral / ค่าเข้ าชม Madrid Palacio Real / ค่าเข้ าชม Sagrada Famillia / ค่าเข้ าชม Camp Nou
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4-5 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ในกรณีที่
ท่านจองห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่
จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่ นย้ ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade
Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในยุโรปกําหนดมาตรฐานไว้ ที่ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ สเปน (เชงเก้ น)
 ค่าค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
 ค่าประกันการเดินทางของ บริ ษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN
คุ้มครองการสูญเสียชีวติ /อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้ อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน
3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่
ไม่ได้ เกิดจากโรคประจําตัว
–หากมีค วามประสงค์ จะเพิ่ม ความคุ้มครองในกรณี สัมภาระในการเดิ นทางสูญหายตลอดจนความล่า ช้ า ของ
สัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบจองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม
 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ ทา่ นละ 1
ใบเท่านัน้ และนําสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องนํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางนํ ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสาย
การบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้

 ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพักและค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก ค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ทา่ นรู้จกั
และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที
้
่งา่ ย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณา
จองทัวร์ และชาระเงินมัดจาล่ วงหน้ า 30,000 บาทต่ อผู้เดินทางหนึ่งท่ าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจํา
ดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชําระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่าน
ไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามวันทีก่ ําหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาํ หรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มคี วามจําเป็ นต้ องใช้ วลี แชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดมื่ สุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ
คาย สร้ างความรําคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมี
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ผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจําทังหมด
้
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน
หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน
หักมัดจํา 30,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-1 วันก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ทา่ นสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่
ได้ ทนั ตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิม่ คือค่าวีซา่ และค่าเปลีย่ นชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยูใ่ น
เงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั วิ ีซา่ ไม่
ว่าด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อมกันทังหมด
้
ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ทา่ นไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณา
อนุมตั ิวซี า่ จากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนําให้ ทา่ นยื่นขอวีซา่ แบบเดีย่ ว ซึง่ จะรู้ผลเร็ วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบ
กรุ๊ป
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทาง ตํา่ กว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ
ล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่
้ สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิด
เหตุจําเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดย
สิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริ ษัท เอ ดับเบิลยู
พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) ทีร่ ะบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทังนี
้ ้จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา
ผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ า
เมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ทา่ น
ชําระมาแล้ ว
การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ อง
ชําระค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กําหนด ซึง่ ทางบริ ษัท
ฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้
เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบ
กับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทํา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทา่ นจะชําระเงินค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์ในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์ 50% ของสายการบินเอมิ
เรสต์ได้ เท่านัน้ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักทีม่ ีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สําหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สําหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สําหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1 ท่าน
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 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่ นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อจํากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความ
แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทําให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มเี ครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตาํ่
เครื่ องปรับอากาศที่มจี ะ
ให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลีย่ น หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดีย่ วอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอา่ ง
อาบนํ ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่าน
ต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ น
ค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่ สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ด
ทําการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับ
โปรแกรมเพื่อให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ น
ผลทําให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชําระ
Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อน
ชําระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิม่ เติม ท่าน
จะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยกกระเป๋ าขึ ้นลง
ได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สําหรับนํ ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิ ของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธ
ได้
 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ ทา่ นละ 1 ใบ
เท่านัน้ และนําสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องนํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางนํ ้าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิของสายการบิน
ที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาํ ขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีนํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร
(18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบนิ ด้ วยสายการบินภายในประเทศ นํ ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ ตาํ่ กว่า
มาตรฐานได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จา่ ยในนํ ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร อัน
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบ
ต่อการสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกําหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสําหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและ
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ครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มคี วาม
จําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศสเปน ใช้ เวลายื่นประมาณ 16 วันทาการ

(การขอวีซา่ ประเทศสเปนผู้เดินทางทุกท่านต้ องมา สแกนลายนิว้ มือด้ วยตนเอง ณ ศูนย์ยื่นวีซา่ ประเทศสเปน)
BLS International (Thailand) Ltd. / Interchange 21 ชัน้ 22 ห้ อง 2211 เลขที่ 399 สุขมุ วิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110 โทร. 02-258-3524

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวซี า่ ในกลุม่ ประเทศ
เชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ต้ องนําไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ีซา่
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จํานวน 2 ใบ พื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดํา, ห้ ามสแกน และห้ ามใช้ รูปถ่ายเก่าที่เคยใช้ ขอวีซา่ มาแล้ ว) มี
อายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทัง้ 2 รูป
 สําเนาทะเบียนบ้ าน /สําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ / สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล / สําเนาทะเบียนสมรส, หย่า /สําเนาสูติ
บัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริ บรู ณ์
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทา่ นทํางานอยูต่ ้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตาํ แหน่ง , อัตรา
เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทํางานกับบริษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพือ่ เดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั
้
บมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ย้ อนหลัง 6 เดือน
 หนังสือรับรองจากธนาคาร และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน ต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ที่ยื่นคําร้ องขอวี
ซ่า ควรเลือกเล่มทีม่ ีการเข้ าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้ จา่ ยได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลาํ เนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่น
ขอวีซา่ ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมด
้
นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1 - 6 แล้ ว ทาง
บริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้
เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ อง
ไปยื่นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่ การอําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี า่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่มีสทิ ธิ์เรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้

หลังจากการจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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