
 
 
 
 
 
 

 

SPAIN PORTUGAL 09 DAYS 06 NIGHTS GTTSPNPOR19001 

สเปน โปรตเุกส 9 วนั 6 คืน 
บินโดยสายการบิน ETIHAD  
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 บินสายการบินระดบัพรเีม่ียม เอทิฮดั แอรเ์วย ์แวะเปลี่ยนเครือ่งทีอ่าบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรสต ์ 

เสน้ทาง มาดริด-ซาราโกซ่า-ซาลามงักา-ปอรโ์ต-ซินตรา้-ลิสบอน-เมอรริ์ดา้-โทเลโด-บาเลนเซีย-บาเซโลน่า 

พกัโรงแรม 4 ดาว มาตรฐานยุโรป  

►ชมพระราชวงัหลวงกรุงมาดริด ►อนุเสาวรียน้ํ์าพุไซเบเลส ►จตุัรสัรสัซิเบเลส ►ประตชูยัอาคาล่า ►แวะถ่ายรูป

รูปป้ันหมีเกาะตน้เชอร่ี ►กรุงโรมน้อยซาลามงักา ►เมืองปอรโ์ต ►ชมจตุรสัอเลียโดส ►พระราชวงัคินตา ดา เรกาเล

รา ►แวะถ่ายภาพ คาโบ ดา ร๊อคคา ►มหาวิหารเจอโร นิโมส ์►หอคอยเบเลม ►ชมโรงละครโรมนั เมืองเมอรริ์ดา้ 

►มหาวิหารบาเลนเซีย ►ชมมหาวิหารซากราดา้ ฟามิเลียร ์►ชมวิวท่ีเนินเขา Montjuïc ►สนามคมัป์นู ►ชอ้ปป้ิง

ถนน ลา รมับลาส  

กาํหนดการเดินทาง 

กนัยายน 29 กนัยายน – 07 ตลุาคม 2562 65,900.- 

ตลุาคม 22 – 30 ตลุาคม 2562 65,900.- 
พฤศจกิายน 22 – 30 พฤศจกิายน 2562 67,900.- 

ธนัวาคม 03 – 11 ธนัวาคม 2562 67,900.- 
ตารางเทีย่วบิน 

วนับิน เมือง CODE เทีย่วบิน เวลา ระยะเวลาบิน 

วนัแรก กรุงเทพฯ-อาบูดาบ ี BKK-AUH EY401 20.45-00.15(+1) 06.35 ชม. 

วนัทีส่อง อาบูดาบี-มาดรดิ AUH-MAD EY75 02.10-07.55 08.23 ชม. 

วนัทีแ่ปด บาเซโลน่า-อาบูดาบี BCN-AUH EY50 10.45-19.25 08.37 ชม. 

วนัทีแ่ปด อาบูดาบี-กรุงเทพฯ AUH-BKK EY402 21.35-07.10(+1) 05.45 ชม. 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)- อาบูดาบี  

17.30 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว W 
เคาน์เตอรส์ายการบินเอทฮิัด แอรเ์วย ์ประตูทางเขา้ที่ 8 โดยมีเจา้หน้าท่ีของ
บริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับในการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
ใหก้บัท่าน 

 

20.45 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงอาบูดาบี” โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี EY401 
(ใชเ้วลาบินประมาณ 06.35 ชัว่โมง รบัประทานอาหารและพกัผ่อน) 

 

วนัทีส่อง อาบูดาบี-มาดรดิ-ซาลามงักา  

00.15 น. เดินทางถึงสนามบิน  Abu Dhabi International Airport  กรุงอาบดูาบี เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 

02.10 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงมาดริด” โดยสายการบินเอทิฮดั แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี EY75 
(ใชเ้วลาบินประมาณ 8.23 ชัว่โมง รบัประทานอาหารและพกัผ่อน) 

 

07.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมาดริดบาราคัส กรุงมาดริด ประเทศสเปน 

(เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

นําท่านชม กรุงมาดริด (Madrid) เมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก อีกทั้ง

เป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 3 ของทวีปยุโรป รองลงมาจากกรุงลอนดอน และกรุง

เบอร์ลิน ตั้งอยู่ใจกลางของแหลมไอบีเรียน ในระดบัความสูง 650 เมตร เป็น
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มหานครอนัทนัสมยั ในปีค.ศ.1561กษัตริยฟิ์ลลิปท่ี 2 ไดท้รงยา้ยท่ีประทบัมา

จากเมืองโทเลโด และประกาศใหม้าดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ นําท่านชม

พระราชวงัหลวง (Palacio Real) ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝัง่แม่น้ําแมนซานาเรส มี

ความสวยงามโอ่อ่าอลงัการไม่แพพ้ระราชวงัอ่ืนๆในทวีปยุโรป จากแนวความ คิด

เปรียบเทียบความใหญ่โตของแวร์ซายส ์และความสวยงามของลูฟว์ในฝรัง่เศส 

พระราชวงัหลวงแห่งน้ีถูกสรา้งดว้ยหินทั้งหลังในปีค.ศ.1738  ในสไตล์บาร็อก 

โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรัง่เศสและอิตาเลียน ประกอบดว้ยหอ้ง

ต่างๆ มากมายถึง 2,830 หอ้ง ซ่ึงนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแลว้ ยงั

เป็นท่ีเก็บภาพเขียนช้ินสาํคญัท่ีวาดโดยศิลปินในยุคน้ันรวมทั้งส่ิงของมีค่าต่างๆ 

อาทิ พดัโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ,  เคร่ืองใช,้ อาวุธ ฯลฯ แลว้ชมอุทยานหลวงท่ี

มีการเปล่ียนพนัธุไ์มทุ้กฤดูกาล ดอกไมง้ดงามตลอดปีนําชม อนุเสาวรียน์ํ้าพุไซ

เบเลส (The Cibeles Fountain) ซ่ึงอยู่ท่ีจตัุรสัรสัซิเบเลส (Plaza de Cibeles) 

ซ่ึงเป็นวงเวียนสาํคญัและสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของกรุงมาดริด ภายในบริเวณน้ียัง

เป็นท่ีตั้งของอาคารสวยงามและสาํคญัประจาอยู่ทั้ง 4 มุม อาทิเช่น ธนาคาร

แห่งชาติสเปน, กองบญัชาการทหารบก, ท่ีทาการใหญ่ไปรษณีย,์ ประตูชยัอาคา

ล่า และศนูยว์ฒันธรรมทวีปอเมริกา ชมประตูชัยอาคาล่า (Splendid puerta de 

alcala) สรา้งข้ึนในปี 1599 ประตชูยัแห่งน้ีสรา้งข้ึนเพื่อถวายแด่พระเจา้ชาร์ล ท่ี 

3 ซ่ึงตั้งอยู่ทางตะวนัออกของใจกลางเมือง แวะถ่ายรูปกบัรูปป้ันหมีเกาะตน้เชอ

รี่ (The bear and the cherry tree in Madrid)อันเป็นสญัลักษณ์สาํคญัอีกแห่ง

ของกรุงมาดริด  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  อาหารจีน 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองซาลามงักา (Salamanca) เมืองน้ีตั้งอยู่ทางภาคตะวนัตก

ของประเทศสเปน บนท่ีราบสูงริมแม่น้ําตอร์เมส ในอดีตเมืองซาลามังกาเป็น

เมืองท่ีมีความสาํคญัเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นศูนยก์ลางการคา้ขายเมื่อครั้ง

สมยัโรมนัยงัเรืองอาํนาจอยู่ เป็นหน่ึงในเมืองของเขตแควน้คาสทลิ แอนด ์ลิออง 

(Castile and Lyon) ซ่ึงเป็นเขตปกครองอิสระท่ีใหญ่ท่ีสุดในสเปน และดว้ยความ

ท่ีสามารถรักษาความเก่าแก่แห่งสถาปัตยกรรมในอดีตไวไ้ดอ้ย่างดี เมืองน้ีจึง

ได้รับการยกย่องใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1988 

(Unesco) ไดร้บัสมญานามว่า กรุงโรมนอ้ย ( Roman Chica)   

จากน้ันนําท่านชม พลาซ่า มายอร ์(Plaza Mayor Square) จตุัรัสท่ีไดร้ับการ

ยอมรับว่าสวยท่ีสุดในประเทศสเปน ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางเมืองเก่าท่ีสรา้งข้ึนในปี 

ค.ศ. 1619 โดยกษัตริย์ฟิลลิปท่ี 3 ดว้ยศิลปะผสม ออสเตรีย-สเปน นาํท่าน

ถ่ายรูปกบัสถาปัตยกรรมต่างๆบริเวณจตุรสัพลาซ่า มายอร์ ตั้งแต่ Casa de las 

Conchas (บา้นหอย ) เป็นศิลปะแบบโกธิค สร้างในปลายศตวรรษท่ี 15 

ตกแต่งดว้ยปูนป้ันรูปหอย จํานวนมากกว่า 400 ตัว นําท่านถ่ายรูปกับLa 
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catedrales (มหาวิหารคู่แห่งเมืองซาลามังกา ) ซาลามงักามีมาวิหาร 2 แห่ง

คือ Catedra Vieja(มหาวิหารเก่า)และ Catedra Nueva ( มหาวิหารใหม่) 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้ นเมือง 

 DONA BRIGIDA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ SALAMANCA 

วนัทีส่าม ซาลามงักา – ปอรโ์ต  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น. จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองปอรโ์ต(ระยะทางประมาณ 349 ก.ม. ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 03.30 ช.ม.) 

เมืองปอรโ์ต (Porto) เมืองเก่าแก่สมยัโรมนั และเป็นเมืองศนูยก์ลางทีสาํคญัทาง

ตอนเหนือของประเทศโปรตุเกส ซ่ึงใหญ่เป็นอันดับสองรองลงมาจากเมือง

ลิสบอน ปอร์โตตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ําดูโร ท่ีไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติก 

และเป็นชุมชนเก่าแก่ จะสงัเกตไดจ้ากถนนท่ียงัคบัแคบและปูดว้ยหินบา้นเรือน

ของท่ีน่ีจะมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัท่ีมีสีสนัสดใสองคก์ารยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบียน ให้

เมืองเก่าปอรโ์ต เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1997   

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร  อาหารพื้ นเมือง 

  นําท่านเท่ียวชมเมืองปอรโ์ตท่ีมาของช่ือ ประเทศ โดยมาจากคาํว่า Port us & 

Cale ซ่ึงใชเ้รียกเมืองสองฝัง่แม่น้ําดูโร่ (Douro) แลว้กลายมาเป็น Portugal (ปอร์

ตูกัล ) ในปัจจุบัน นําท่าน ชมย่านเขตท่าเรือเก่าท่ีครั้งหน่ึงเคยรุ่งเรืองมากใน

อดีต ปัจจุบนัไดร้ับข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก ชมย่านจัตุรัสใจกลางเมือง และ 

ท่ีว่าการเมือง โบสถเ์ก่าแก่ประจาํเมือง ปราสาท และอาคารบา้นเรือน  

นําท่านชมจตุรัสอเลียโดส หรือ Praça dos Liberdade เป็นจตุรัสใจกลางเมือง

ปอร์โต ้ท่ีประกอบดว้ยอาคารสวยงามท่ีเป็นท่ีทาํการของธนาคารและโรงแรม 

และศาลาว่าการเมือง (City hall) จตุรัสแห่งน้ีเป็นจตุรัสขนาดใหญ่ และเป็น

แหล่งรวมอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของปอร์โต ้จากน้ันนําท่านชม สถานี

รถไฟ São Bento ซ่ึงเป็นอาคารสถานีรถไฟโบราณ ภายในมีการตกแต่งดว้ย

กระเบ้ืองเขียนสีและลวดลายสีน้ําเงิน บอกเล่าเร่ืองราวของชาวโปรตุเกส 

นําท่านแวะถ่ายรูปกบัโบสถห์ลักท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง Sé Cathedral อายุกว่า

พนัปี โบสถแ์ห่งน้ีเป็นท่ีจัดงานอภิเษกสมรสของกษัตริย์ João ท่ี 1 บิดาของ

เจา้ชายเฮนร่ี ผูบุ้กเบิกการเดินเรืออนัยิ่งใหญ่ของโปรตุเกสเพื่อออกแสวงดินแดน

ใหม่ จนโปรตุเกสมีอาณานิคมมากมายทัว่โลก และโปรตุเกสคือประเทศ

ตะวันตกประเทศแรกท่ีมาติดต่อกบัไทยในปี พ.ศ. 2054 โบสถแ์ห่งน้ีสรา้งอยู่

บนเนินท่ีสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของเมือง และ แม่น้ําดูวโ์ร เป็นจุดชมวิวท่ีสวย

อีกจุด อิสระใหท่้านเก็บภาพประทบัใจ 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   อาหารพื้ นเมือง 

 PORTUS CALE HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ PORTO 
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วนัทีส่ี่ ปอรโ์ต-ซินตรา้-ลิสบอน  

gเชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.30 น. จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองซินตรา้ (Sintra) (ระยะทางประมาณ 332 ก.ม. 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 03.20 ชม.) ในปี ค.ศ. 1995 เมืองซินตรา้ไดร้ับการ

รบัรองจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกดา้นภมูิทศัน์วฒันธรรม 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร อาหารพื้ นเมือง 

บ่าย วัฒนธรรม นําท่านเขา้ชม พระราชวังคินตา ดา เรกาเลรา (Quinta de 

Regaleira) พระราชวงัท่ีสรา้งในแบบกอธิคท่ีมีถึงหา้ชั้น และเป็นหน่ึงในสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีสําคัญของเมืองซินตร้าเช่นเดียวกันกับสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ 

พระราชวงัอนัแสนโรแมนติก ท่ีรายลอ้มไปดว้ยสวนและ ทะเลสาบ ส่วนดา้นหน้า

พระราชวงัจะเป็นโบสถ์ Regaleira โบสถค์ริสต์นิกายโรมนัคาทอลิค ท่ีสรา้งข้ึน

ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีคล้ายคลึงกันกับพระราชวัง ภายในประดับประดาดว้ย

จิตรกรรมฝาผนังและ หน้าต่างกระจกสี รอบๆโบสถแ์ละพระราชวงัถูกโอบลม้ไป

ดว้ยสวนอนัร่มร่ืน หรือจะเดินไปชมบ่อน้ําพุอิบิส และอ่ืนๆอีกมากมาย 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองลิสบอน (Lisbon) (ระยะทางประมาณ 59.3 ก.ม. 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 01.20 ชม.)  

ระหว่างทางนําท่านแวะถ่ายภาพ คาโบ ดา รอ๊คคา (Cabo Da Roca) (ระยะทาง

ประมาณ 18 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) แหลมร๊อคคาตั้งอยู่สุด

ของทวีปยุโรปดา้นทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ฝัง่ตรงขา้ม

เป็นทวีปอเมริกา แหลมร๊อคคาตั้งอยู่บนหน้าผาสูงประมาณ 150 เมตรจาก

ระดบัน้ําทะเล บริเวณแหลมร๊อคคามีมีประภาคารซ่ึงมีความสาํคญัในการป้องกนั

แนวชายฝัง่ทะเลและการเดินเรือจนใชม้าถึงปัจจุบนั 

ลิสบอน เมืองหลวงของโปรตุเกสตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นํ้ าเตจู ้(Tejo) เมืองท่ีมี

ประวติัศาสตรย์าวนานกว่า 800 ปี และเคยประสบกบัเหตุการณ์แผ่นดินไหวใน

ศตวรรษท่ี 17 จึงทาํใหอ้าคารเก่าแก่โบราณไดร้ับความเสียหายเป็นจาํนวนมาก 

ผูนํ้าคนสําคัญของเมืองในสมัยน้ัน คือ มารค์ิส เดอร ์ปองปาล (Marquis de 

Pombal) ไดเ้ร่ิมบูรณะและจดัวางผังเมืองลิสบอนใหม่ใหท้นัสมยั เกิดการสรา้ง

ถนนและอาคารสมยัใหม่กลายเป็นเมืองลิสบอนท่ีสวยงามมีเอกลักษณ์เป็นของ

ตนเองจนถึงปัจจุบนั   

จากน้ันนําท่านเขา้ชม มหาวิหารเจอโร นิโมส ์(Jeronimos Monastery) ท่ีสรา้ง

ข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่ วาสโก ดากามา ซ่ึงไดเ้ดินเรือสู่ประเทศอินเดียไดเ้ป็น

ผลสาํเร็จในปี ค.ศ.1498 ซ่ึงมหาวิหารแห่งน้ีเป็นผลงานอนัเยี่ยมยอดของงาน

สถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน ์(Manueline) ใชเ้วลาก่อสรา้งทั้งส้ินถึง 70 ปี 

จึงเสร็จสมบรูณ ์นําท่านแวะถ่ายรูปท่ี หอคอยเบเลม (Belem Tower) เดิมสรา้ง

ไวก้ลางน้ําเพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเป็นจุดเร่ิมตน้ของการ
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เดินเรือออกไปสํารวจ และคน้พบโลกของ วาสโกดากามาและนักเดินเรือชาว

โปรตุเกสเป็นอีกหน่ึงสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ท่ีสวยงาม จากน้ันนําท่าน

บนัทึกภาพกับ อนุสาวรียดิ์สคัฟเวอร่ีสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการ

ครบรอบ 500 ปีแห่งการส้ินพระชนม์ของ เจ ้าชายเฮนร่ีเดอะเนวิเกเตอร ์      

หอคอยเบเลมและมหาวิหารเจอโรนิโมไดร้บัการรบัรองจากองคก์ารยูเนสโก

ขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1983 และเป็นสองในเจ็ดสิ่ง

มหศัจรรยข์องประเทศโปรตเุกสอีกดว้ย 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

 VIP EXECUTIVE ENTRECAMPOS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ LISBON 

วนัทีห่า้ ลิสบอน-เมอรดิา้-โทเลโด  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น. จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองเมอริดา้ (Merida) (ระยะทางประมาณ 288 

ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 02.50 ชม.) เมืองหลวงแห่งแควน้เอ็กซ์เตรมาดู

ร่า  ในอดีตน้ันเมืองแห่ง น้ี ถูกใช้เพื่อขยายอาณาจักรดรมันในช่วงก่อน

คริสตศ์ตวรรษและยับยั้งการรุกรานของชนชาติต่างๆ ปัจจุบนัเมืองแห่งน้ียงัคง

ความสมบรูณข์องตวัเมืองโรมนัเอาไวไ้ม่ว่าจะเป็นโรงละคร สะพาน ท่อส่งน้ําและ

วิหารต่างๆ ดว้ยเหตุน้ี  องคก์ร UNESCO ไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.

1993  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร อาหารพื้ นเมือง 

 จากน้ันนําทุกท่านเขา้ชมโรงละครโรมัน (Teatro Romano) ก่อสรา้งโดย 

Vipsanius Agrippa ในสมยัของจักรพรรดิออกุสตุส สามารถจุคนไดถึ้ง 6,000 

คน โดยสร้างตามแบบของโรงละครโรมันในเมืองปอมเปอี จากน้ันนําท่าน

เดินทางสู่เมืองโทเลโด (Toledo) (ระยะทางประมาณ 302 ก.ม. ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 02.50 ชม.) อดีตเมืองหลวงเก่าของสเปนตั้งแต่

คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 เป็นเมืองแห่งศูนยก์ลางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของ

สเปน   

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม อาหารพื้ นเมือง 

 AC CIUDAD DE TOLEDO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ TOLEDO 

วนัทีห่ก โทเลโด-บาเลนเซีย  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น. จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองบาเลนเซีย (Valencia) (ระยะทาง 371 กม. ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 03.50 ชม.) เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับท่ี 3 ของ

ประเทศสเปน หน่ึงในเมืองมรดกโลกของประเทศสเปน และยังเป็นท่ีตั้งของ

สโมสรฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียงคือ สโมสรฟุตบอล บาเลนเซีย หรือท่ีรูจ้กักนัในนาม 

ไอค้างคาว ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา เมืองบาเลนเซียได้กลายเป็น
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ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์อุตสาหกรรม วัฒนธรรม และการท่องเท่ียวท่ีมี

ความสาํคญั มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศสเปน 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร   อาหารพื้ นเมือง 

บ่าย  จากน้ันนําท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารบาเลนเซีย หรือ มหาวิหารซานตามา

เรยีแห่งวาเลนเซีย (Catedral de Santa Maria de Valencia) มหาวิหารท่ีตั้งอยู่

บริเวณใจกลางเมืองเก่า สรา้งข้ึนในสไตล์ผสมผสานอาทิ โกธิค, นีโอคลาสสิก, 

บาร็อค และอ่ืนๆ ดา้นขา้งจะเป็น หอระฆังเอล มิกูเลต (El Miguelete) ท่ีถูก

สรา้งข้ึนในช่วงระหว่างปี 1381 และส้ินสุดในปี 1429 และติดกนัเป็นโบสถแ์ม่

พระ นักบุญอุปถัมถ์ประจําเมือง จากน้ันนําท่านเดินเท่ียวชมเขตย่านใจกลาง

จตุรสัเมืองเก่าอนัเป็นท่ีตั้งของศาลากลาง, ท่ีทาํการไปรษณีย,์ สนามสูว้วักระทิง 

ตลอดสองขา้งทางมีภัตตาคาร, บาร์, รา้นกาแฟ และรา้นขายของท่ีระลึก

มากมาย  

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   อาหารพื้ นเมือง 

 NH LAS ARTES HOTEL หรอืเทยีบเทา่ VALENCIA 

วนัทีเ่จด็ บาเลนเซีย – บาเซโลน่า  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองบาเซโลน่า (Barcelona) (ระยะทาง 352 กม. 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 03.50 ชม.) นครใหญ่แห่งคาตาลันยา และเมือง

สาํคญัอนัดบั 2 ของสเปน ท่ีเต็มไปดว้ยเสน่หข์องสถาปัตยกรรมหลากยุคสมยัมี

สวนสาธารณะส่ิงแวดลอ้ม และการวางผงัเมืองท่ีผสมผสานกนัอย่างลงตวั    

 

บ่าย รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร   อาหารพื้ นเมือง 

 นําท่านเขา้ชม มหาวิหารซากราดา้ ฟามิเลียร ์(Sagrada Familia) สญัลักษณ์

แห่งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสงูให  ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสรา้งอย่างสวยงามแปลกตา 

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 เป็นผลงานชั้นยอดท่ีแสดงถึงอจัฉริยภาพของอนัโตนี เกาด้ี 

สถาปนิกผูเ้ล่ืองช่ือ มหาวิหารแห่งน้ี ตั้งอยู่บนถนน Carrer de Mallorca งานช้ินน้ี

มีความแปลกตาจากงาน ช้ินอ่ืนของเกาด้ี ตรงสีสนัอนัเรียบน่ิงแบบโทนสีสนัอนั

เรียบน่ิงแบบโทนสีธรรมชาติใหค้วามรูสึ้กท่ีสงบผ่อนคลายและเยือกเย็น เพราะ

ความท่ีเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและยงัคงรายละเอียดไวอ้ย่างดี ดูจากลวดลายสลัก

เสลาท่ีดา้นนอกตัวโบสถ์และภายใน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงแรงศรัทธาในศาสนา

อย่างท่วมทน้ สมกับเป็นงานช้ินสุดทา้ยท่ีเขาอุทิศตนใหก้บัศาสนจักร ปัจจุบัน

มหาวิหารแห่งน้ียังคงดาํเนินการก่อสรา้งและคาดว่าจะแลว้เสร็จสมบูรณ์ในปี 

ค.ศ. 2026 อิสระใหท่้านไดบ้ภาพความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารท่ียงัไม่แลว้เสร็จ

แห่งน้ี   

จากน้ันนําท่านข้ึนสู่จุด ชมวิวของเมืองทีเ่นินเขา Montjuïc เป็นเนินเขาใน 

บารเ์ซโลน่าท่ีมีทศันียภาพอนังดงาม ทางดา้นตะวนัออกของเนินเขายงัมีหน้าผา
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สูงชันซ่ึงทําหน้าท่ีเป็นดัง่กําแพงเมือง ส่วนดา้นบนเป็นท่ีตั้งของป้อมปราการ

หลายแห่ง   

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่สนามฟุตบอลของสโมสรบาร์เซโลน่า สนามคัมป์นู 

(Camp Nou) ท่ีมีขนาดใหญ่มาก โดยมีความจุผูเ้ขา้ชมไดถึ้งเกือบ 99,000 คน 

อิสระใหท่้านไดถ่้ายรูปดา้นนอก พรอ้มทั้งเลือกซ้ือของท่ี MEGA STORE ของ ทีม

บารเ์ซโลน่า  
จากน้ันอิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นและเลือกซ้ือสินคา้บริเวณ ถนน ลา รัมบลาส 

(La Ramblas) ถือเป็นถนนช่ือดงัของเมืองบารเ์ซโลน่า นอกจากจะสะอาดสะอา้น

และมีตน้ไมค้อยสรา้งความร่มร่ืนใหต้ลอดทางแลว้ ยงัมีรา้นคา้มากมาย โดยท่ี

ปลายสุดของถนนสายน้ีเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียริ์สโตเฟอร์ โคลัมบสั Christopher 

Columbus ผูค้น้พบทวีปอเมริกาในปี ค.ศ.1492  

คํา่ อิสระรบัประทานอาหารคํา่   

 HESPERIA SANT JUST  หรอืเทยีบเทา่ BARCELONA 

วนัทีแ่ปด บาเซโลน่า-อาบูดาบี-กรุงเทพฯ  

เชา้ตรู ่ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

07.00 น. นําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเอล ปรตั (BCN) เมืองบารเ์ซโลน่า   

10.45 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงอาบดูาบี” โดยสายการบินเอทิฮดั แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี EY50 

(ใชเ้วลาบินประมาณ 08.37 ชัว่โมง รบัประทานอาหารและพกัผ่อน) 

 

19.25 น. เดินทางถึงสนามบิน  Abu Dhabi International Airport  กรุงอาบดูาบี เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 

21.35 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบินเอทิฮดั แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี EY402 

(ใชเ้วลาบินประมาณ 05.45 ชัว่โมง รบัประทานอาหารและพกัผ่อน) 

 

วนัทีเ่กา้ กรุงเทพฯ// สรุวรรณภูมิ  

07.10 น. 

 

ถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 
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ค่าทวัรต์อ่ทา่น : เดินทาง กนัยายน – ตลุาคม 2562 อตัราค่าบรกิารน้ีสาํหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่15 ทา่น ขึ้ นไป 

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ ท่านละ 
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 

65,900.- 
12,000.- 
18,000.-          

2,200.-     
ค่าทวัรต์อ่ทา่น : เดินทาง พฤศจกิายน – ธนัวาคม 2562 อตัราค่าบรกิารน้ีสาํหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่15 ทา่น ขึ้ นไป 

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ ท่านละ 
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 
 ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 

67,900.- 
12,000.- 
18,000.-          

2,200.-    

ราคาอาจมีการปรบัขึ้ น-ลง ตามราคานํ้ามนัทีป่รบัขึ้ นลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิที่สายการบิน 

ประกาศปรบั และทีมี่เอกสารยนืยนัเทา่นั้น (คิด ณ วนัท่ี 19 ก.ค. 2562 ) 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละชาํระเงินมัดจาํล่วงหนา้ 30,000 
บาท/ทา่น (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

 กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนท่ี
เหลือตามวนัท่ีกาํหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทา่นสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบรษิัทฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าทวัรร์วม : 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อาบดูาบี-มาดริด//บาเซโลน่า-อาบดูาบี-กรุงเทพฯ  โดย
สายการบินเอทิฮดั แอรเ์วย ์

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 6 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ  
 ค่าพาหนะในการนําเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ ประเทศสเปน สาํหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหน้าทวัรค์นไทยคอยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการ

เดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาล

ในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลุมผูท้ีมี่อายุตั้งแต7่5ปีขึ้ นไป) 
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ค่าทวัรไ์ม่รวม : 

  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน คิดเป็น 35 ยูโร 
 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ไทย ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน  คิดเป็น 27 ยูโร (ข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจ

ของท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน

หอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้
จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมี
ค่าใชจ่้ายเพิ่ม 

 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (30 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน้ํามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัข้ึน) 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิก : 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่น
และตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ี
เ ดิ น ท า ง ช่ ว ง วั น ห ยุ ด ห รื อ เ ท ศ ก า ล 
(สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม 
และปีใหม่) ท่ีตอ้งการันตี มดัจาํกบัทางสาย
การบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การันตีค่ามดัจาํท่ี
พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน
เงินได)้ 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจาํ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้
มี) 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั  หกัค่ามดัจาํ 30,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน 
(ถา้มี) 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วนั  หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ 
หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้าํการยืน่วีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 

การนําเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 
เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่า : 

1.หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หากหมดอายุกรุณานําไปต่ออายุก่อน

นําส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (สาํหรับท่านท่ีมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ขอความกรุณา แนบมาดว้ย เพื่อ

นําไปอา้งอิงกบัทางสถานทตู) 

2.รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบนั พื้ นฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดั หา้มสวมแว่นสายตา หา้มมีเงา หา้ม

ถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 35 mm x  45 mm หรือ 1.5 x 2 น้ิว 2 รูป (ทาง

สถานทูตไม่พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง) 

3.สาํเนาทะเบียนบา้นและสาํเนาบตัรประชาชนอย่างละ 1 ใบ  

4.สาํเนาใบสูติบตัรกรณีท่ีเด็กท่ีมีอายุตํา่กว่า 20 ปี (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 

5.สาํเนาทะเบียนสมรส  
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6.สาํเนาใบหย่าหรือสาํเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)  

7.สาํเนาใบเปล่ียนช่ือและเปล่ียนนามสกุล (ถา้มี)  

8.หลักฐานการเงิน โดยตอ้งขอจากทางธนาคารเท่านั้น พรอ้มถ่ายสาํเนาจากสมุดเงิน

ฝากส่วนตวัยอ้นหลัง 3 เดือน พรอ้มหน้าบญัชีหน้าแรก (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสาํเนา

หน้าแรกของเล่มท่ีต่อพรอ้มกบัตวัเลขบญัชีเงินฝากเป็นปัจจุบนั)  

9.หลักฐานการทาํงาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบนัเท่าน้ัน) 

กรณีเป็นพนักงาน  

• จดหมายรับรองการทาํงานจากบริษัท ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริ่มทาํงาน และช่วงเวลาที่อนุมตัิใหล้าหยุด พรอ้ม

ประทบัตราของบรษิัท 

กรณีเป็นขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ  

• จดหมายรบัรองจากหน่วยงานและสาํเนาบตัรราชการ พรอ้มประทบัตราองคก์ร 

เกษียณอายุราชการ สาํเนาบตัรขา้ราชการเกษียณอายุ 1 ชุด 

กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

• สาํเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พรอ้มทั้งเซ็นช่ือ

รบัรองสาํเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุสาํเนาไม่เกิน 3 เดือน)  

กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่าน้ัน) 

• จดหมายรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู่ และสําเนาบัตรนักศึกษาพรอ้มทั้งเซ็นช่ือรับรองสําเนา 

พรอ้มประทบัตราสถาบัน 

เด็กอายุตํา่กว่า 20 ปี  

• จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็ก

เดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรับรองจากบิดา หรือถา้เด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา จะตอ้งมีจดหมายยินยอมให้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พรอ้มมีการรบัรองค่าใชจ่้ายใหก้บับุตร ท่านท่ีบุตรเดินทางไปดว้ย ตอ้ง

ไปทาํท่ีสาํนักงานเขตท่ีทาํเบียนบา้นอยู่ (พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบิดาและมารดา) และตอ้งไปเซ็นเอกสารต่อหนา้

เจา้ทีร่บัยืน่วีซ่า 

กรณีเป็นแม่บา้น  

• สาํเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) ใชห้ลกัฐานการเงินของตวัเองหรือของสามีก็ได ้ในกรณี

ท่ีไม่ไดเ้ดินทางไปกบัสามี จะตอ้งมีจดหมายรบัรองค่าใชจ่้ายจากสามี เป็นภาษาองักฤษ (พรอ้มกบัเขียนช่ือ-นามสกุล วนั

เดือนปีเกิด ของสามี และบุตร ท่ีมีดว้ยกนั) 

หมายเหต ุ: 

 บรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทีมี่ผูเ้ดินทาง ต ํา่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ
ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ

เพื่อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 
 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัในต่างประเทศ 
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เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ี
เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี 
บริษัทฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ
ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้าย 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ํารองที่นัง่บนเครื่อง และ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัร์เป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจ่าย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ 
บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ
นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เครือ่งบินเอง 
 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครือ่งบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยืนยนัว่าทวัร์น้ันๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน 
หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใชจ่้ายใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือทา่นจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงทา่นยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขทีบ่รษิัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยู่กบัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะทาํ
ใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิตํา่ เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือตดิตวัขึ้ นเครือ่งบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนําติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกันในถุงใสพร้อมท่ีจะสําแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนําข้ึนเคร่ืองได ้
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และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาํไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการ

บินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน้ําหนักกระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 
(Business) ดงัน้ันจึงไม่แนะนําใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสญูหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงัน้ันท่าน

ตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชาํรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน
ระหว่างการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดร้ับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), 
เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า  
4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็น
หมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบรษิัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 

ทีบ่รษิัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


