


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินดูไบ	-	สนามบินบารเซโลนา	-	สนามกีฬาโอลิมปิค	1992	-	เนิน
เขา	Montjuïc	-	อนุสาวรียคริสโตเฟอรโคลัมบัส	-	โบสถซากราดา
แฟมิเลีย	-	เอล	กัมป	โนว	-	ถนนลารัมบลา	-	ถนนกราเซีย

พักที่	Fira
Congress	หรือ
ที่พักระดับใกล
เคียง

3 เมืองซาราโกซา	-	มหาวิหารแมพระแหงเสาศักดิส์ิทธิ	์-	ชมจัตุรัส
PLAZA	DEL	PILAR	-	เมืองโทเลโด

พักที่	Eurostars
Toledo	หรือ
ที่พักระดับใกล
เคียง

4 ปูเอรตา	เด	บิซากรา	-	ปอมอัลคาซาร	-	มหาวิหารโทเลโด	-	เมืองเมรีดา
-	เมืองบาดาจอซ

พักที่	Hotel
Badajoz
Center	หรือ
ที่พักระดับใกล
เคียง

5 เมืองลิสบอน	-	PONTE	25	APRIL	-	อนุสาวรียดิสคัฟเวอรี	-	หอคอยเบ
เล็ง	-	มหาวิหารเจอโร	นิโม	-	จัตุรัสกลางเมือง

พักที่
NOVOTEL
LISBON
HOTEL	หรือ
ที่พักระดับใกล
เคียง

6 ชมแหลมโรกา	-	ซินทรา	-	เมืองคาเซเรส

พักที่	NH
COLLECTION
HOTEL	หรือ
ที่พักระดับใกล
เคียง

7 กรุงมาดริด	-	Las	Rozas	Village

พักที่
NOVOTEL
PUENTE	DE
LA	PAZ,
MADRID	หรือ
ที่พักระดับใกล
เคียง

8 พระราชวังหลวง	-	พลาซามายอร	-	สนามซานเตียโก	เบรนาเบว	-	ปูเอ
ตา	เดล	ซอล	-	รูปป้ันหมีเกาะตนเชอรี่	-	สนามบินแมดริด

9 สนามบินดูไบ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

17	ม.ค.	61	-	25	ม.ค.	61 ฿49,900 ฿49,900 ฿49,900 ฿14,000

20	ก.พ.	61	-	28	ก.พ.	61 ฿49,900 ฿49,900 ฿49,900 ฿14,000



23.30	น.	สมาชิกทุกทานพรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง
ประเทศชัน้	4	เคารเตอรสายการบิน	EMIRATES	AIRLINE	พรอมเจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่
น่ังบนเครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
02.40	น.	นําทาน	ออกเดินทางสู	เมืองดูไบ	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส...โดยสายการบิน	EMIRATES

AIRLINE	เทีย่วบินที	่EK	419

06.05	น.	เดินทางถึงประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	พักเปลีย่นเครื่อง
08.15	น.	ออกเดินทางสูบารเซโลนา...โดยสายการบิน	EMIRATES	AIRLINE	เทีย่วบินที	่EK185

ชวงบาย
13.25	น.	เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติบารเซโลนา	ประเทศสเปน	หลังผานพิธีการตรวจคนเขา

เมือง	และดานศุลกากรเรียบรอยแลว	ชมความงามของเมืองบารเซโลนา	แวะบันทึกภาพกับ	สนามกีฬา
โอลิมปิค	1992	และชมทิวทัศนรอบตัวเมืองบนยอดเขา	“มองตจูอิค”Mont	Juic	จากนัน้ผานชม
อนุสาวรีย	คริสโตเฟอร	โคลัมบัส	นักเดินเรือผูยิ่งใหญที่ออกเดินทางจากกรุงบารเซโลนา	ไปพบหมูเกาะ
แคริบเบียนและทวีปอเมริกาในปี	ค.ศ.1492
แวะบันทึกภาพกับมหาวิหารซากราดา	ฟาอมิเลียร	(Sagrada	Familia)	(ดานนอก)	สัญลักษณแหงสิ่ง

ศักดิส์ิทธิท์ี่สูงใหญถึง	170	เมตร	ออกแบบกอสรางอยางสวยงามแปลกตา	ตั้งแตปี	ค.ศ.	1882	เป็นผลงานชั้นยอด
ที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของ	อันโตนี	เกาดี้	สถาปนิกผูเลื่องชื่อ	มหาวิหารแหงน้ี
นําทานออกเดินทางแวะถายรูปดานหนาของ	“สนามฟุตบอลคัมปนู”	สนามฟุตบอลสโมสร	“ทีมเจาบุญทุม

บารเซโลนา”	หรือคุนเคยในอีกชื่อวา	“บารซา”	สโมสรฟุตบอลบารเซโลนาเป็นผูชนะเลิศในถวยยุโรป
และสเปนอยางมากมาย	เป็นสโมสรสเปนทีป่ระสบความสําเร็จและมีความยิง่ใหญระดับโลก	ซึง่มี
นักฟุตบอลทีมี่ชื่อเสียงระดับโลกมากมาย	อาทิเชน	เมสซี,่	เนยมาร,	หลุยส	ซัวเรซ	ฯลฯ
นําทานเดินทางสูถนนชอปป้ิงสายใหญของบารเซโลนา	“ถนนลารัมบลา”	Larambla	ยานที่มีชื่อเสียงที่สุด

ของบารเซโลนาแหลงทองเที่ยวอันเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัยถนนสายเล็กๆที่มีความ	ยาวเพียง1.2	กิโลเมตรแต
มีสีสันเสนหนาประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืนอิสระใหทานไดชอปป้ิง	ตามอัธยาศัย
ทานสามารถเลือกซื้อสินคาและเสื้อผาแบรนดเนมทั้ง	H&M,	ZARA,	BENETON,	TOPSHOP	หรือจะชอปป้ิง

สินคาแบรนดเนมชั้นนําซึ่งมีรานตั้งอยูตลอดแนวถนน	“Passeig	de	gracia”	ทานสามารถเลือกซื้อสินคาอาทิ
LOUIS	VUITTON,	CHANEL,	GUCCI,	LOEWE	และอื่นๆ	อีก

ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร



พักที	่:	Fira	Congress	หรือทีพ่ักระดับใกลเคียง

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

ï

สนามบิน	Barcelona	ชื่อวา	El	Prat	Airport	จะน่ังรถไฟจาก	El	Prat	ไปลงที่
Passeig	de	Gracia	(ในเมืองมากๆ)	ใชเวลาราว	25	นาที	รถมีทุก	30	นาที	คา
รถ	3	ยูโร	เป็นสนามบินหลัก	Catalonia	และใหญเป็น	อันดับสองของ	Madrid
Barajas	Airport	มีผูโดยสาร	39.7	ลานคน	และเพิ่มปริมาณขึน้เรื่อย	จากปี
2014

เพื่อใชเป็นสนามกีฬาหลักของกีฬาโอลิมปิก	ครั้งที่	25	ที่สเปนเป็นเจาภาพในปี
ค.ศ.	1992

เนินเขา	Montjuïc	เป็นเนินเขาในบารเซโลนาที่มีทัศนียภาพอันงดงาม	ทาง
ดานตะวันออกของเนินเขายังมีหนาผาสูงชันซึ่งทําหนาที่เป็นดั่งกําแพงเมือง
สวนดานบนเป็นที่ตั้งของปอมปราการหลายแหง

คริสโตเฟอรโคลัมบัส	(Christopher	Columbus)	ชาวสเปนที่ไดรับการยกยอง
วาเป็นผูเดินทางพบทวีปอเมริกา	เป็นคนแรก	รูปป้ันน้ีอยูกลางถนน	ดานหนา
บริเวณลานกวางจะมีรูปป้ันอนุสาวรีย	ดอน	กีโยเต	(Don	Quixote)	กับลูกนอง
คนสนิท	ซานโช	(Sancho)	ทั้งสองคนคือตัวละครในเรื่อง	"สูฝันอันยิ่งใหญ"
วรรณกรรมของ	มิเกล	เดอ	เซอรวองเต	ยานน้ีจัดเป็นแหลงชอปป้ิงอีกเชนกัน
ถัดจาก	พลาซา	เอสพลานาด	(Plaza	de	Espana)	นิดหนอย	ก็จะเดินมาพบกับ
วิหารเดอโบด	ซึ่งเป็นหินแกรงจากอียีปต	ที่ชาวสเปนสมัยกอน	ขนขามน้ําขาม
ทะเลมาสรางเป็นวิหาร	ดานในจะมีรูปแบบโมเดล	แทงหิน	และการกอสรางวิ
หารเดอโบด	ภายในสามารถเขาชมไดฟรี

โบสถซากราดา	แฟมิเลีย	(La	Sagrada	Familia)	โบสถศักดิส์ิทธิส์ัญลักษณของ
เมือง	โดยฝีมือการออกแบบของ	อันตอนี	เกาดี	สถาปนิกชาวคาตาลัน	เป็นผล
งานที่เรียกวา	โมเดิรนนิสโม	เป็นงานศิลปะเฉพาะถิ่นและเป็นอารตนูโวที่มี
เอกลักษณเฉพาะตัว	โดยเริ่มสรางตั้งแตปี	1882	แมกระทั้งจนถึงปัจจุบันก็ยัง
สรางไมแลวเสรจ	ถึงกระน้ันองคการยูเนสโก	ก็ไดจัดใหเป็นมรดกโลก	โดย
มหาวิหารมีลักษณะสถาปัตยกรรมโดดเดนแปลกตาไมเหมือนที่ใดในโลก



สนามฟุตบอลแหงทีม	บารเซโลนา	ยอดทีมแหงสเปน

เป็นถนนใจกลางเมือง	บาเซโลนา	ที่เป็นจุดนัดพบของนักทองเที่ยวเพราะ
ความสวยงามของถนน	และยังมีรานคาขาย	ไสกรอกและแฮมรสชาติลํ้ าเลิศ
แบบตนตําหรับ

บนถนนกราเซีย	ทานจะไดพบกับงานสถาปัตยกรรม	คือ	“กาซา	บัตโย”	บาน
ของเศรษฐีใหญ	อีกหน่ึงแหงที่นาชมคือ	“กาซา	มิลา	เกาดี้”	ออกแบบใหกับนัก
ธุรกิจผูมั่งคั่ง

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Fira	Congress	หรือที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานออกเดินทางสู	“เมืองซาราโกซา”	ซึ่งเป็นเมืองหลวงในอดีตของ	อาณาจักรอารากอน	ตั้งอยูทาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสเปนริมฝ่ังแมน้ําเอโบร	ระหวางทางทานจะไดสัมผัสกับธรรมชาติของ
ภูมิประเทศอันหลากหลายและงดงามแปลกตาของภูมิภาคสเปนตอนกลาง	เมืองซาราโกซาไดรับการเสนอชื่อให
เป็นเมืองแหงวัฒนธรรม	(City	of	Culture)	ของทวีปยุโรป
นําทานชม	“มหาวิหารแมพระแหงเสาศักดิส์ิทธิ”์	หรือที่รูจักในนาม	“ซานตา	มาเรีย	เดอรฟิลลาร”	ตาม

ตํานานสมัยแรกเริ่มของพระศาสนจักรกลาวไววา	อัครสาวกยาคอบหรือเซนตเจมส	ในระยะเริ่มแรกน้ันการเผย
แพรพระธรรมของทานไมไดเกิดผลมากมายนัก	จนกระทั่งทานเห็นพระแมมารีมาปรากฎเพื่อชักชวนทานไปยัง
กรุงเยรูซาเล็ม	ในนิมิตน้ัน	พระนางปรากฎอยูบนเสาที่ถูกแบกมาโดยหมูเทพนิกร	และเชื่อกันวาเป็นเสา
ศักดิส์ิทธิต์นเดียวกันกับเสาในซาราโกซา	ตอมาคริสตศาสนิกชนนิยมมากราบไหวขอพรจากพระแมมารีใหหาย
จากอาการเจ็บป วยเป็นจํานวนมาก
นําทานชม	“จัตุรัส	PLAZA	DEL	PILAR”	สถานที่สําหรับการเดินชมเมือง	โบสถ	วิหาร	ซึ่งจัตุรัสแหงน้ีเป็น

จัตุรัสที่ใหญที่สุดในยุโรปดวย
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานออกเดินทางสู	“เมืองโทเลโด”	Toledo	ซึ่งตั้งอยูทางภาคกลางของประเทศสเปน	หางจากกรุง

มาดริดไปทางทิศใตประมาณ	70	กิโลเมตร	โทเลโดเป็นเมืองหลักของจังหวัดโทเลโดและของแควนคาสตีล-ลา
มันชา	ในปี	ค.ศ.	1986	องคการยูเนสโก	Unesco	ไดประกาศใหเมืองโทเลโดเป็นเมืองมรดกโลก	เน่ืองจากมี
มรดกทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอยางมากมายในฐานะหน่ึงในเมืองหลวงของจักรวรรดิสเปน	รวมทั้งยัง
เป็นสถานที่ที่ปรากฏรองรอยวัฒนธรรมของชาวคริสต	ชาวยิว	และชาวมัวรอยูรวมกัน



นอกจากน้ีโทเลโด	ยังไดชื่อวาเป็นเมืองที่มีการวางผังเมืองโบราณที่สมบูรณแบบมาก	เพราะตัวเมือง	ตั้งอยูบน
เนินเขารายลอมอยูประดุจกําแพงธรรมชาติดวยหุบผา	3	แหง	และมีแมน้ําเป็นเสนทางคมนาคม

ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
จากน้ันนําคณะทานเดินทางเขาสูที่พัก	พักที	่:	Eurostars	Toledo	หรือทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

มีความโดดเดนมากในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศที่มีความแตกตางกัน	ไมวา
จะเป็นหุบเขา	ทะเลทราย	ปาหนาทึบ	หรือแมแตทุงหญาและภูเขา	ซึ่งสามารถ
ผสมผสานกันระหวางเมืองและธรรมชาติไดอยางลงตัว

“มหาวิหารแมพระแหงเสาศักดิส์ิทธิ”์	หรือที่รูจักในนาม	“ซานตา	มาเรีย	เด
อรฟิลลาร”	ตามตํานานสมัยแรกเริ่มของพระศาสนจักรกลาวไววา	อัครสาวก
ยาคอบหรือเซนตเจมส	ในระยะเริ่มแรกน้ันการเผยแพรพระธรรมของทานไม
ไดเกิดผลมากมายนัก	จนกระทั่งทานเห็นพระแมมารีมาปรากฎเพื่อชักชวน
ทานไปยังกรุงเยรูซาเล็ม	ในนิมิตน้ัน	พระนางปรากฎอยูบนเสาที่ถูกแบกมา
โดยหมูเทพนิกร	และเชื่อกันวาเป็นเสาศักดิส์ิทธิต์นเดียวกันกับเสาในซาราโก
ซา	ตอมาคริสตศาสนิกชนนิยมมากราบไหวขอพรจากพระแมมารีใหหายจาก
อาการเจ็บป วยเป็นจํานวนมาก

“จัตุรัส	PLAZA	DEL	PILAR”	สถานที่สําหรับการเดินชมเมือง	โบสถ	วิหาร	ซึ่ง
จัตุรัสแหงน้ีเป็นจัตุรัสที่ใหญที่สุดในยุโรปดวย

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองและเทศบาลแหงหน่ึง	ตั้งอยูทางภาคกลางของประเทศสเปน	โตเลโด
เป็นเมืองหลักของจังหวัดโตเลโดและของแควนคาสตีล-ลามันชา	องคการยู
เนสโกไดประกาศใหเมืองน้ีเป็นแหลงมรดกโลก	เน่ืองจากมีมรดกทาง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอยางมากมายในฐานะหน่ึงในเมืองหลวงของ
จักรวรรดิสเปน	รวมทั้งยังเป็นสถานที่ที่ปรากฏรองรอยวัฒนธรรมของชาว
คริสต	ชาวยิว	และชาวมัวรอยูรวมกันอีกดวย

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Eurostars	Toledo	หรือที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก



นําทานชม	ประตูเมือง	“ปูเอรตา	เด	บิซากรา”	เป็นหน่ึงในประตูเมืองที่มีความสําคัญที่สุดของเมืองโตเล
โด	ประเทศสเปน	ตั้งอยูทางทิศเหนือของยานเมืองเกา	ซึ่งสรา	งขึน้ในศตวรรษที่	10	สรางดวยหินที่แข็งแรงได
สัดสวน	โคงเป็นรูปเกือกมา	และคอยๆลดหลั่น	ไดรูปสวยงาม	ทุกๆ	แหงของเมืองโตเลโด	ทาน	จะไดชื่นชมกับ
ความแตกตางของสถาปัตยกรรมแบบอารบิค,	มูเดฆาร,	กอธิค	และเรอเนสซองส
นําคณะเดินทางเขาสูตัวเมืองเกาทานจะประทับใจกับความงดงามซึ่งเปรียบเสมือนกับพิพิธภัณฑที่มีชีวิต

พรอมชมสัญลักษณของเมือง	“ปอมอัลกาซาร”	ผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัยคริสตศตวรรษที่	16
ซึ่งตั้งอยูบนสวนที่สูงที่สุดของเมืองน้ีมีชื่อเสียงในคริสตศตวรรษที่	19	และ	20	ในฐานะสถาบันวิชาทหารแหงหน่ึง
เมื่อสงครามกลางเมืองสเปนระเบิดขึน้ในปี	ค.ศ.	1936	กองทหารในปอมน้ีถูกลอมโดยกองกําลังของฝ ายนิยม
สาธารณรัฐ
นําทานชม	“มหาวิหารแหงโทเลโด”	สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญอันทรงคุณคาคูบานคูเมือง	ซึ่งใชเป็นที่

ประทับขององคสังฆราชแหงสเปน	ใชเวลากอสราง	270	ปี	จึงเสร็จสมบูรณ	สรางขึน้ในสไตลโกธิกที่ถือวายิ่ง
ใหญและ	สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของโลก	เดิมชาวมุสลิมใชเป็นสุเหรา	ตอมาไดกอสรางรูปทรงแบบโกธิคในปี
ค.ศ.	1226	และเพิ่มศิลปะแบบเมดูฆาร	บาร็อค	และนีโอคลาสสิค	จนเสร็จสมบูรณในอีก	300	ปีถัดมา
จากน้ัน	นําชมโรงงานผลิตเครื่องถมของสเปน	“	ดามาสกิโน	”	ที่สวยงามดวยการนําทอง	และเงินมาตีเป็น

เสน	และตอกลงบนโลหะสีดํา	เป็นงานฝีมือที่มีชื่อเสียงของโทเลโด
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานผานชม	“เมืองเมรีดา”	เมืองหลักของแควนเอกซเตรมาดูรา	ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน

ชมอารยธรรมแหงจักรวรรดิโรมันโบราณ	ที่ยังหลงเหลืออยูภายในเมืองเมรีดา	และมีอายุในระดับ	2,000	ปี
นําทานออกเดินทางสู	“เมืองบาดาโฆส”	เมืองหลวงของแควนเอ็กซเรามาดูรา	ทางตอนใต	หางจาก

ชายแดนประเทศโปรตุเกสเพียง	6	กม.	เป็นเมืองใหญที่สุดของแควน	และมีความโดดเดนในดานสถาปัตยกรรมที่
พวกมัวรทิ้งไวใหคนรุนหลัง	ภาพของเมืองที่มีปราสาทอัลกาซาบา	บนเนินเขาโอรินาเซ	เหนือแมน้ํากัวเดียนา
เป็นฉากที่แสดงใหเห็นถึงความเป็นอาหรับไดอยางชัดเจน

ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่:	Hotel	Badajoz	Center	หรือทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

ปูเอรตา	เด	บิซากรา	เป็นประตูเมืองที่มีความสําคัญ	ของเมืองโทเลโด

ปอมอัลคาซารเป็นผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัยศตวรรษที่	16	ได
รับการบูรณะและเป็นพิพิธภัณฑในปัจจุบัน	อีกสถานที่หน่ึงที่ไมควรพลาดคือ
โบสถยิว	ที่สําคัญชื่อวาซินาโกกา	ซานตา	มาเรีย	เดอ	ลา	บลันกา	จุดเดนของ
โบสถอยูที่หัวเสาสะทอนถึงอิทธิพลที่ไดรับมาจากศิลปะแบบไบเซนไทนหรือ
เปอรเชียนซึ่งมี	ดอกไอริส	อันถือเป็นสัญลักษณแหงความซื่อสัตยและ
เครื่องหมายดาว	6	แฉก	(สัญลักษณชาวยิว)	เขามามีบทบาทสําคัญในการ
ประดับและตกแตงโบสถแหงน้ี	เที่ยวชมไฮไลทของเมือง	แลวมีเวลาใหทานหา
ซื้อของที่ระลึกในยานกลางเมืองเป็นงานฝีมือที่รูจักกันดีมีชื่อเสียงของนครโต
เลโดคือดาบและมีดเหล็กกลา	แบบเคลือบดําฝังเงินทองและลวดทองแดง



เป็นเมืองหลวงเกาของอาณาจักรสเปนโบราณ	เมืองโตเรโดเป็นเมืองที่ผสม
ผสานไปดวยกลิ่นอายวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติทั้งสเปน	กรีกโรมัน	ยิว
และก็แขกมัวร	นับวาเป็นเมืองที่มีเสนหนาหลงใหลมากๆ	อีกทั้งองคการ
Unesco	ยังจัดใหเป็นเมืองมรดกโลกอีกดวย

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมรีดา	(สเปน:	Mérida)	เมืองเมรีดาไดรับการกอตั้งขึน้เมื่อ	25	ปีกอนคริสต
ศักราช	ในชื่อภาษาละตินวา	เอเมรีตา	และถือวาเป็นเมืองมรดกโลกอีกแหง
หน่ึงของสเปนที่นักทองเที่ยวไมควรพลาด	เมรีดาเป็นเมืองหลักของแควนเอกซ
เตรมาดูรา	ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน	ในปี	ค.ศ.	2007	มีประชากร
54,893	คน

เมืองชายแดนทางตะวันตกของสเปน	บาดาจอซเป็นเมืองที่มีความโดดเดนใน
ระดับหน่ึงเน่ืองจากอยูติดกับซากเนินปราสาทมัวรและยังสามารถมองเห็น
แมน้ํากวาเดียนาที่ไหลผานระหวางตัวเนินปราสาทกับปอมซานกริสโตบัลที่มี
การเสริมกําลังอยางแข็งแกรงอีกดวย	สถาปัตยกรรมในตัวเมืองเป็นตัวบงชี้
ประวัติศาสตรที่วุนวายของเมืองเอง	แมแตอาสนวิหารบาดาโคซที่สรางขึน้ใน
ปี	ค.ศ.	1238	ก็ยังมีลักษณะเป็นปอมปราการ

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Hotel	Badajoz	Center	หรือที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานเดินทางสูกรุงลิสบอน	“LISBON”	เมืองหลวงของโปรตุเกส	ตัวเมืองตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําเตโย	“Tejo”

ลิสบอนเป็นเมืองที่มีประวัติยาวนานกวา	800	ปี	แวะรับประทานอาหารกลางวันที่เมืองคาสเตโลแบรนโค
ผานชม	PONTE	25	ABRIL	“สะพาน	25	เมษายน”	สะพานแขวนที่ยาวที่	สุดในยุโรป	เขาสูกรุงลิสบอน	ชม

ตัวเมืองลิสจากบนยอดเขาอันเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย	Cristo	Rai	(National	Sanctuary	of	Christ	the	King)	คลาย
กันกับที่เมืองริโอ	เดอ	จาเนโร	ประเทศบราซิล
นําทานชมอนุสาวรียดิสคัฟเวอรี	่สรางขึน้ในปี	ค.ศ.1960	เพื่อฉลองการครบ	500	ปี	แหงการสิ้นพระชนม

ของเจาชายเฮนรี่	เดอะเนวิเกเตอร	แวะถายรูปกับหอคอย	เบเล็ง	“Belem	Tower”	เดิมสรางไวกลางน้ําเพื่อเป็น
ปอมรักษาการณดูแลการเดินเรือเขาออก	เป็นจุดเริ่มตนของการเดินเรือออกไปสํารวจแ	ละคนพบโลกของ	วาส
โก	ดากามา	นักเดินเรือชาวโปรตุเกส
จากนัน้ชมภายนอกมหาวิหารเจอโร	นิโม	“Jeronimos	Monastery”	ที่สรางขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก	“วาส

โกดากามา”	ที่เดินทางสูอินเดียเป็นผลสําเร็จ	ในปี	ค.ศ.1498	และไดรับการรับรองจากองคการยูเนสโกวาใหเป็น
มรดกโลก
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานอิสระชอปป้ิงยานถนน	Avenida	da	Liberdade	เป็นถนนสายชอปป้ิงที่สรางในชวงปลายศตวรรษที่

19	เป็นถนนที่เชื่อมจากเขตเมืองเกาผาใจกลางเมืองไปสุดทางที่จัตุรัสมาร	เกส	เดอ	ปอมบาล	ที่มีอนุสาวรียขอ



งมารเกส	เดอ	ปอมบาล	ยืนโดดเดนเป็นสงาอยูบนเสาสูง	อิสระใหทานไดชอปป้ิงสินคาชื่อดังมากมาย	อาทิ
LOUIS	VUITTON,	GUCCI,	LOEWE,	YSL,	ETC.	หรือจะเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกที่วางขายเรียงรายบน
ถนนชอปป้ิงแหงน้ี

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่าเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง
พักที	่:	NOVOTEL	LISBON	HOTEL	หรือทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของประเทศโปรตุเกส	ตั้งอยูทิศตะวันตกของ
ประเทศ	ริมชายฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติกของคาบสมุทรไอบีเรีย	การที่ลิสบอน
ตั้งอยูทางใตของทวีปยุโรปและติดกับมหาสมุทร	จึงไดรับอิทธิพลจากกระแสน้ํา
กัลฟสตรีม	ทําใหลิสบอนเป็นเมืองหลวงที่มีภูมิอากาศอบอุนที่สุดในยุโรป

สะพาน	25	เมษายน	ของเมืองลิสบอน	เป็นสะพานขามแมน้ําเทกัส	มักจะถูก
เอาไปเปรียบเทียบกับสะพานโกลเดนเกต

สรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1960	เพื่อฉลองการครบ	500	ปี	แหงการสิ้นพระชนมของ
เจาชายเฮนรี่	เดอะเนวิเกเตอร

หอคอยเบเล็ง	(Belem	Tower)	เดิมสรางไวกลางน้ําเพื่อเป็นปอมรักษาการณ
ดูแลการเดินเรือเขาออก	เป็นจุดเริ่มตนของการเดินเรือออกไปสํารวจ	และคน
พบโลกของ	วาสโก	ดากามา	นักเดินเรือชาวโปรตุเกส	เป็นอีกหน่ึง
สถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลนที่สวยงาม

มหาวิหารเจอโร	นิโม	(Jeronimos	Monastry)	ที่สรางขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก	วาส
โกดากามา	ที่เดินทางสูอินเดียเป็นผลสําเร็จ	ในปี	ค.ศ.1498	จัดเป็นผลงานอัน
เยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมที่เรียกกันวามานูเอลไลน	(Manueline)	ใช
เวลากอสรางทั้งสิ้นถึง	70	ปี	จึงแลวเสร็จสมบูรณ	และไดรับการรับรองจาก
องคการยูเนสโกวาใหเป็นมรดกโลก	(UNESCO	World	Heritage)

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



อิสระอาหารคํ่าเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

ชมยานจัตุรัสกลางเมือง	Praça	dos	Liberdade	ประกอบดวยอาคารสวยงามที่
เป็นที่ทําการของธนาคารและโรงแรม	และศาลาวาการเมือง

	พักที่	NOVOTEL	LISBON	HOTEL	หรือที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานเดินทางสูแหลมโรกา	“CAPO	DA	ROCA”	อันเป็นแหลมที่ตั้งอยูปลายสุดทางทิศตะวันตกของทวีป

ยุโรป	ตั้งอยูติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก	ทานสามารถซื้อ	“C	ertificate”	เป็นที่ระลึกสําหรับการมาเยือน	ณ	ที่
แหงน้ี
จากนัน้เดินทางสูเมืองซินตรา	“SINTRA”	เป็นที่ตั้งของพระราชวังที่สวยงามที่ไดรับการรับรองจากองค

การยูเนสโกใหเป็นมรดกโลก	เดินเลนชมตัวเมืองเกาตั้งแตสมัยศตวรรษที่	11	หรือซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากนัน้นําทานเดินทางสู	“เมืองคาเซเรส”	เมืองหลวงของจังหวัดคาเซเรส	และยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขต

กวางขวางที่สุดในประเทศสเปน	นําทานเที่ยวชม	เขตเมืองเกาของเมืองคาเซเรส	ที่ไดรับการประกาศเป็นมรดก
โลกเมื่อปี	ค.ศ.1986	เมืองน้ีถูกกอตั้งขึน้ครั้งแรกเมื่อ	25	ปีกอนคริสตกาลโดยกองทัพชาวโรมันที่ขยาย
อาณานิคมเขามาถึงดินแดนคาตาเนียในอดีต

ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
จากน้ันนําคณะทานเดินทางเขาสูที่พัก	พักที	่:	NH	COLLECTION	HOTEL	หรือทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

ชมแหลมโรกา	จุดที่ปลายดานตะวันตกสุดของทวีปยุโรป	วึ่งทานสามารถมา
เยือน	ณ	ที่แหงน้ีจากการเดินทางสูเมือง	ซินทรา	อีกหน่ึงเมืองตากอากาศยอด
นิยมของนักทองเที่ยว

เมืองซินทรา	(Sintra)	อีกหน่ึงเมืองตากอากาศยอดนิยมของนักทองเที่ยว	และ
ยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังที่สวยงาม	ที่ไดรับการรับรองจากองคการยูเนสโก
ใหเป็นมรดกโลกอีกดวย	ความรมรื่นของเขตอุทยานเป็นที่พักผอนหยอนใจใน
วันหยุดของชาวเมือง	แลวไปชมแหลมโรกา	(Capo	Da	Roca)	จุดตะวันตกสุด
ของยุโรป	ทานสามารถซื้อ	Certificate	เป็นที่ระลึกสําหรับการมาเยือน	ณ	ที่
แหงน้ี



	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

“เมืองคาเซเรส”	เมืองหลวงของจังหวัดคาเซเรส	และยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขต
กวางขวางที่สุดในประเทศสเปน	นําทานเที่ยวชม	เขตเมืองเกาของเมืองคาเซ
เรส	ที่ไดรับการประกาศเป็นมรดกโลกเมื่อปี	ค.ศ.1986	เมืองน้ีถูกกอตั้งขึน้ครั้ง
แรกเมื่อ	25	ปีกอนคริสตกาลโดยกองทัพชาวโรมันที่ขยายอาณานิคมเขามาถึง
ดินแดนคาตาเนียในอดีต

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	NH	COLLECTION	HOTEL	หรือที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
เดินทางสูกรุงแมดริด	(MADRID)	เมืองหลวงของประเทศสเปน	ตั้งอยูใจกลางแหลมไอบีเรียน	ในระดับ

ความสูง	650	เมตร	เป็นมหานครอันทันสมัยลํ้ายุค	ที่ซึ่งกษตัริยฟิลลิปที่	2	ไดทรงยายที่ประทับจากเมืองโทเลโด
มาไวที่น่ีและประกาศใหมาดริดเป็นเมืองหลวงใหมยกเวนชวงปี	ค.ศ.	1601	-	1607	เมื่อพระเจาฟิลลิปที่	3	ไดยาย
ไปที่เมืองบายาโดลิด	มาดริดไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแหงหน่ึงในโลก
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานสมาชิกออกเดินทางสู	Las	Rozas	Village	ใหทานไดมีเวล	าเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมมากมายใน

ราคาพิเศษ	เชน	Adolfo	Dominguez,	Armani	,	Bally,	Bulgari,	Burberry,	Calvin	Klein,	Camper,	Custo
Barcelona,	Diesel,	El	Ganso,	Furla,	Geox,	Hugo	Boss,	L'Occitane	,	La	Perla,	Lacoste,	Loewe,	Michael
Kors,	Miss	Sixty	-	Energie,	Polo	Ralph	Lauren,	Quiksilver,	Ray-Ban,	Samsonite,	Spazio	Dolce	&	Gabbana,
Swarovski,	Swatch,	TAG	Heuer,	Timberland,	Tommy	Hilfiger,	Versace,	etc.

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่าเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง
พักที	่NOVOTEL	PUENTE	DE	LA	PAZ,	MADRID	หรือทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสเปน	กรุงมาดริดเป็นหน่ึง
เมืองใหญในยุโรปที่มีจํานวนของตนไม	และพื้นที่สีเขียวตอประชากร	สูงที่สุด
และถือไดวายังเป็นเมืองสีเขียวอันดับสองของโลก	รองจากโตเกียวอีกดวย	ชาว
มาดริดสวนใหญมักจะใชสวนสาธารณะ	หรือพื้นที่ธรรมชาติตางๆ	ในการเดิน
โดยเฉลี่ยน	15	นาทีตอวัน	ซึ่งตั้งแตปีค.ศ.	1997	อัตราการเพิ่มขึน้ของตนไม
และสวนสาธารณะน้ันเพิ่มขึน้ถึงรอยละ	16	ดวยกัน

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



อิสระอาหารคํ่าเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

Las	Rozas	Village	Outlet	อิสระใหทานไดเดินเลนเลือกซื้อสินคามีกวารอย
รานคา	อาทิ	เชน	Amani,	Barbour,	Coach,	Diesel,	Furla,	Onisuka	Tiger,Polo
Ralph	lauren,	Hugo	Boss,	Samsonite,	Camper,	Burbury,	Superdry,	Tag
Heuer,	Bvlgari,	Calvin	Klein	ฯลฯ

	พักที่	NOVOTEL	PUENTE	DE	LA	PAZ,	MADRID	หรือที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานออกเดินทางเขาชม	“พระราชวังหลวง	“Royal	Palace”	ซึ่งตั้งอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ําแมนซา

นาเรส	มีความสวยงามโออาอลังการไมแพพระราชวังอื่นๆในทวีปยุโรป	พระราชวังหลวงแหงน้ีถูกสรางในปี	ค.ศ.
1738	ดวยหินทั้งหลังในสไตลบาร็อค	โดยการผสมผสานระหวางศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน	ประกอบดวย
หองตางๆ	กวา	2,830	หอง	และ	ยังเป็นที่เก็บภ	าพเขียนชิ้นสําคัญ	ที่วาดโดยศิลปินในยุคน้ัน
จากนัน้เขาสูพลาซา	มายอร	(Plaza	Mayor)	ใกลเขตปูเอตาเดลซอล	หรือประตูพระอาทิตย	จัตุรัสใจกลาง

เมือง	นอก	จากจะเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปนแลว	(กิโลเมตรที่ศูนย)	ยังเป็นศูนยกลางรถไฟใตดิน	และ
รถเมลทุกสาย	และยังเป็นจุดตัดของถนนสายสําคัญของเมืองที่หนาแนนดวยรานคามากมาย	และหางสรรพ
สินคาใหญอีกดวย	ถายรูปกับอนุสาวรียหมีกับตนมาโดรนาอันเป็นสัญลักษณของเมือง
อิสระกับอาหารม้ือกลางวันเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

ชวงบาย
นําทานเดินทางเขาสูบริเวณดานหนา	“สนามฟุตบอลซานเตียโกเบอรนาบิล”	ของทีมราชันชุดขาว

“รีลมาดริด”	ซึ่งเป็นสนามฟุตบอลที่มีชื่อเสียงระดับโลก	มีนักเตะที่มีชื่อเสียงเลนอยูมากมาย	ใหคณะไดเลือกซื้อ
เลือกชมสินคามากมายอาทิเชน	ผาพันคอ,	หมวก,	เสื้อฟุตบอล,	ลูกฟุตบอล,	แกวน้ํา,	มาสคอตของทีม	ฯลฯ	ซึ่ง
เป็นสินคาของแทจากสโมสรรีลแมดริดไวเป็นที่ระลึก
นําทานเขาสู	“ยานปูเอตาเดลซอล”	หรือประตูพระอาทิตย	จัตุรัสใจกลางเมือง	นอกจากจะเป็นจุดนับ

กิโลเมตรแรกของสเปนแลว	(กิโลเมตรที่ศูนย)	ยังเป็นศูนยกลางรถไฟใตดิน	และรถเมลทุกสาย	และยังเป็นจุด
ตัดของถนนสายสําคัญของเมืองที่หนาแนนดวยรานคามากมาย	และหางสรรพสินคาใหญอีกดวย
นําทานแวะถายรูปกับอนุสาวรียหมีกับตนมาโดรนาอันเป็นสัญลักษณของเมือง	ไดเวลาอันสมควรนําทานออก

เดินทางสูสนามบิน

ชวงคํ่า
22.05	น.	นําทานออกเดินทางสู	เมืองดูไบ	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส	โดยสายการบิน	EMIRATES

AIRLINE	เทีย่วบินที	่EK	144

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

พระราชวังหลวง	(Royal	Palace)	ซึ่งตั้งอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ําแมนซานา
เรส	สวยงามโออาอลังการไมแพพระราชวังใดในทวีปยุโรป	พระราชวังหลวง
แหงน้ีถูกสรางในปี	ค.ศ.	1738	ดวยหินทั้งหลังในสไตลบาโรค	โดยการผสม
ผสานระหวางศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน	ประกอบดวยหองตางๆกวา
2,830	หอง	ซึ่งนอกจากจะมีการตกแตงอยางงดงามแลว	ยังเป็นคลังเก็บภาพ
เขียนชิ้นสําคัญที่วาดโดยศิลปินในยุคน้ัน	รวมทั้งสิ่งของมีคาตางๆอาทิ	พัด
โบราณ,	นาฬิกา,	หนังสือ,	เครื่องใช,	อาวุธ	จากน้ันนําทานชมอุทยานหลวงที่มี



อิสระกับอาหารม้ือกลางวันเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

การเปลี่ยนพันธุไมทุกฤดูกาล	ชมอนุสาวรียเซอรแวนเตส	กวีเอกชาวสเปนที่ตั้ง
อยูเหนืออนุสาวรียดอนกิโฆเตในสวนสาธารณะ

จัตุรัสใหญ	และแหลงชุมชนเกากลางกรุงมาดริด	อายุราว	300	กวาปี	ในอดีตที่
แหงน้ีเคยเป็นที่มีการตอสูกันอยางดุเดือดระหวางทหารนโบเลียน	กับ	ชาว
บาน	และที่แหงน้ียังใชสําหรับประกอบพิธีกรรมสําคัญๆ	เชน	ศาลสอบสวนทาง
ศาสนา	ราชาภิเษก	แขงกีฬา	จุดขุมนุมทางการเมือง

สนามซานเตียโก	เบรนาเบว	เป็นสนามฟุตบอลที่มีชื่อเสียงในกรุงมาดริดของ
ประเทศสเปน	เป็นสนามเหยาของสโมสรฟุตบอลเรอัลมาดริดเริ่มเปิดใชสนาม
เมื่อวันที่	27	ตุลาคม	ค.ศ.	1944	เดิมมีชื่อวาเอสตาดีโอชามารติน	(ESTADIO
CHAMARTÍN)	ตามชื่อของสนามเดิมของสโมสร	เปิดใชสนามอยางเป็น
ทางการในเดือนธันวาคม	1947	เรอัลมาดริดไดประกาศใชชื่อที่ใชอยูในปัจจุบัน
คือ	เอสตาดีโอซานเตียโก	เบรนาเบว	เมื่อวันที่	4	มกราคม	1955	เพื่อเป็น
เกียรติแกประธานสโมสรคือ	ซานเตียโก	เบรนาเบว	เยสเต

จัตุรัส	ปูเอรตาเดลโซล	สถานที่แหงน้ีเป็นลานกวางคอนขางที่จะคึกคัก	เพราะ
มีผูคนสันจรเดินทางผานไปผานมามากมาย	จุดสังเกตงายๆ	เมื่อมาถึงที่น่ีแลว
ก็คือ	รูปป้ันหมีตะกายตนสตอวเบอรรี่	หรือ	รุปป้ันคนขี้มา	(พระเจาคารลอสที่
3)	ซึ่งมักใชเป็นจุดนัดพบของชุมชนคนเมืองแหงน้ี

รูปป้ันหมีเกาะตนเชอรี่	(The	bear	and	the	cherry	tree	in	Madrid)	อันเป็น
สัญลักษณสําคัญอีกแหงของกรุงมาดริด

ทาอากาศยานมาดริดบาราคัสอยูหางจากเมืองมาดริดไปทางทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ	12	กม.	(8	ไมล)	เปิดใหบริการมาตั้งแตปี	พ.ศ.	2471	รองรับการ
เป็นประตูสําคัญในการเขาออกประเทศของสเปนและภูมิภาคยุโรป	นอกจากน้ี
ยังเป็นทาอากาศยานหลักของไอบีเรีย,	แอรนอสทรัม	และแอรยูโรปา

07.15	น.	เดินทางถึงประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	พักเปลี่ยนเครื่อง
09.40	น.	เหินฟาสูกรุงเทพฯโดยสายการบิน	EMIRATES	AIRLINE	เทีย่วบินที	่EK	372

19.15	น.	เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	/	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ



สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	10	วัน	ซึ่งจะเกิดขึน้ไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยาง
นอย	20	ทาน	และหรือ	ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ	20	ทาน	ซึ่งในกรณีน้ี	ทางบ
ริษทัฯ	ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให	ถาทานตองการ
2.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็น	สุดวิสัย	จนไมอาจ

แกไขได	และจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ	ที่นอกเหนือความ	รับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ
3.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ	หรือถูก

ปฏิเสธการเขา	และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
4.	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทางบ

ริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษทัฯ	ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด
5.	ทางบริษทัจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองทีน่ัง่ครบ	15	ทาน	และไดรับคิวการ

ตอบรับจากทางสถานทูต	เน่ืองจากบริษทัจะตองใชเอกสารตางๆที่เป็นกรุปในการยื่นวีซา	อาทิ	ตัว๋เครี่องบิน	,	หอง
พักที่คอนเฟิรม	มาจากทางยุโรป	,ประกันการเดินทาง	ฯลฯ	ทางทานจะตองรอใหคณะครบ	15	ทาน	จึงจะสามารถยื่น
วีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง

6.	หากในชวงทีท่านเดินทางคิววีซากรุปในการยื่นวีซาเต็ม	ทางบริษทัตองขอสงวนสิทธิใ์นการยื่นวีซาเดี่ยว
ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง	ตามวัน	และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต	โดยมีเจาหนาที่ของ
บริษทัคอยดูแล	และอํานวยความสะดวก

7.	เอกสารตางๆทีใ่ชในการยื่นวีซาทองเทีย่วทวีปยุโรป	ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา	มิใชบริษทัทัวร
เป็นผูกําหนด	ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป	กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง	และครบถวน
ตามที่สถานทูตตองการ	เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน	บริษทัทัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง	และอํานวย
ความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน	มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน

8.	หากทานผานการพิจารณาวีซา	แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจาย
ทัง้หมด	100%

9.	ทางบริษทัเริม่ตน	และจบ	การบริการ	ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ	กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด	หรือ
ตางประเทศ	และจะสํารองตัว๋เครื่องบิน	หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน	ทางบริษทัจะ
ไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี	เพราะเป็นคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั	ฉะน้ันทานควร
จะใหกรุป	FINAL	100%	กอนที่จะสํารองยานพาหนะ

กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก	30,000บาท	กอนการเดินทาง	พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง
Passport	มายังบริษทั	และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา	14	วัน	มิฉะน้ันจะถือวาทาน
ยกเลิกการเดินทาง
กรุณาสํารองทีน่ัง่ลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย	8	สัปดาหเพื่อความสะดวกในการยื่นวีซา

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	กรุงเทพฯ-บารเซโลนา	//	แมดริด	-กรุงเทพฯ	(หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง)
2.	คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง	กฎหมายในยุโรปไมอนุญาต

ใหคนขับรถเกิน	12ช.ม./วัน
3.	โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน	โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ

เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ าและราคาโรงแรมจะปรับขึน้	3-4	เทาตัว	หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรด
แฟรหรือการประชุมตางๆ	อันเป็นผลที่ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง	โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
4.	คาอาหารที่ระบุในรายการ	ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
5.	คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู	และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอด

การเดินทาง
6.	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ	1,000,000	บาท

1.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาโทรศัพท	,	คาซักรีด	,	คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
3.	คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน



4.	คาธรรมเนียมในการยื่นวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซาและคาธรรมเนียมวีซา	ทางบริษทัฯคิดคา
บริการยื่นวีซา	4,500.-	ตอทาน.

5.	คาพนักงานยกกระเปา	ณ	โรงแรมที่พัก	(ทางบริษทัฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากปองกันการสูญหายจาก
มิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก	และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน)

6.	คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป	14	ยูโร/ทาน
7.	คาทิปหัวหนาทัวร	ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก	ทานละ	100	บาทตอวัน

เอกสารทีใ่ชในการยื่นขอวีซา	VISA	(ตองมาโชวตัวทีส่ถานทูตเพื่อสแกนลายน้ิวมือทุกทาน)
1.	หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใชงานไมตํ่ากวา	6	เดือน	และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย	3	หนา
2.	รูปถายสี	(ตองถายไวไมเกิน	6	เดือน	ฉากหลังเป็นสีขาวเทานัน้	)	1.5	X	2.0	น้ิว	จํานวน	3	รูป	ขึน้อยูกับ

ประเทศที่จะเดินทาง
3.	หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน	1	ชุด

-	คาขาย	หลักฐานทางการคา	เชน	ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผูเดินทาง	อายุยอน
หลังไมเกิน	3	เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง
-	พนักงานและผูถือหุน	หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ	ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา	TO
WHOM	IT	MAY	CONCERN	แทนการใชชื่อแตละสถานทูต
-	ขาราชการและนักเรียน	หนังสือรับรองจากตนสังกัด	หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ

4.	หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ	1	ฉบับ	(	สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานัน้	สวนบัญชีอื่นๆ
นอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ	สามารถยื่นแนบเพิม่เติมได	ทัง้น้ีเพื่อใหหลักฐาน
การเงินของทานสมบูรณทสุด)	
-	หนังสือรับรองจากธนาคาร	ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	แทน
การใชชื่อแตละสถานทูตพรอม	Statement	และ	สําเนาสมุดเงินฝาก	ออมทรัพย	โดยละเอียดทุกหนา	ยอน
หลัง	6	เดือน	กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับหนาพาสปอรต	และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชยื่นวีซา	(ใช
เวลาดําเนินการขอประมาณ	3-5	วันทําการ)
-	เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
-	สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส	สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได	แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยก
คนละชุด

5.	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปีบริบูรณ	/	หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง	หรือบิดามารดาไมได
เดินทางทั้งสองคน	ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง	ประเทศจากบิดา	และ	มารดา	ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่
วาการอําเภอ

6.	สําเนาบัตรประชาชน	หรือ	สําเนาสูติบัตร	1	ชุด
7.	สําเนาทะเบียนบาน	1	ชุด
8.	สําเนาทะเบียนสมรส	หรือ	ทะเบียนหยา	1	ชุด
9.	สําเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล	(ถามี)	1	ชุด
10.	การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน

เป็นการถาวร	และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอ
ยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง

11.	หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ	ทางบริษทัฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตาม
นัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก	และประสานงานตลอด
เวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน

12.	กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถาน
ทูตยกเลิกวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษทัฯ

13.	ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานทีมี่เอกสารพรอมและมีความประสงคทีจ่ะเดินทางไปทอง
เทีย่วยังประเทศตามทีร่ะบุเทานัน้	การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิด
วัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน	โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและ
จะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน	30	วัน	โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาพ	ลม	,ฟา	,	อากาศ,การลาชา
อันเน่ืองมาจากสายการบิน	และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน	เพื่อความปลอดภัยในการ



เดินทาง	โดย	เวิลด	คอนเน็คชั่นส	ไดมอบหมายให	หัวหนาทัวรผูนําทัวร	มีอํานาจตัดสินใจ	ณ	ขณะน้ันทั้งน้ีการตัดสิน
ใจ	จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ
ตองการเดินทางโดยชัน้ธุรกิจ	Business	Class	กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจาหนาทีบ่ริษทั

กรณีวีซาทีท่านยื่นไมผานการพิจารณา	และคณะสามารถออกเดินทางได	ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่
เกิดขึ้นดังตอไปน้ี
-	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการ	ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือ

ไมผานการพิจารณา
-	คามัดจําตัว๋เครื่องบิน	หรือตัว๋เครื่องบินทีอ่อกมาจริง	ณ	วันยื่นวีซา	ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่น

วีซา	หากทานไมผานการพิจารณา	ตัว๋เครื่องบินถาออกตัว๋มาแลวจะตองทําการ	REFUND	โดยจะมีคาธรรมเนียมที่
ทานตองถูกหักบางสวน	และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน	45-60	วัน	(ตามกฎของแตละสายการบิน)	ถายังไมออก
ตัว๋ทานจะเสียแตคามัดจําตัว๋ตามจริงเทาน้ัน
-	คาหองพักในทวีปยุโรป	ถาคณะออกเดินทางได	และทานไมผานการพิจารณาวีซา	ตามกฎทานจะตองโดนคา

มัดจําหองใน	2	คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก	ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง	100%
ในทันที	ทางบริษทัจะแจงใหทานทราบ	และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ

1.	ยกเลิกกอนการเดินทาง		30	วัน	-	คืนคาใชจายทั้งหมด	ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุด	หรือเทศกาลที่
ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน			หรือ	กรุปทีมี่การการันตีคามัดจําทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผาน
ตัวแทนในประเทศ	หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	25	วันขึน้ไป	-		เก็บคาใชจาย	10,000	บาท		
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง		14	วันขึน้ไป		-		เก็บคาใชจาย		50	%	ของราคาทัวร
4.	ยกเลิกกอนการเดินทาง		1-6	วัน	-	เก็บคาบริการทั้งหมด	100	%


