
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์     Hilight Spain 5696-DEC-8D-EK-W07 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

น ำทำ่นเทีย่วกรุงมาดรดิ (Madrid)  เมืองหลวงของประเทศสเปนไดช้ือ่ว่ำเป็นเมืองหลวงทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึ่ง

ในโลก ชมสะพำนสง่น ้ำโรมันทีเ่ซอโกเบยี (Segovia) เดนิเลน่เมอืงโทเลโด (Toledo) เมืองมรดกโลกทำง

ประวัตศิำสตร์และวัฒนธรรม ชมเขตเมืองใหม่ทีว่าเลนเซยี (Valencia) ตืน่ตำกับบารเ์ซโลนา่(Barcelona) 

เมืองทีโ่ดดเดน่ไปดว้ยอำคำรสถำปัตยกรรมอันสวยของอนัโตนโิอ  เกาด ิ(Antonio Gaudi)  

 

 

ไฮไลทส์เปน (มาดรดิ - บารเ์ซโลนา่) 

8 วนั 5 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
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***เมนูอาหารขา้วผดัสเปนอนัเลือ่งชื่อ*** 

และพลาดไมไ่ดก้บัการชมโชว์ระบ าฟลามนิโก ้อนัตืน่เตน้และเรา้ใจ*** 

***ราคาทวัรไ์มร่วมค่าวซ่ีาเชงเกน้***  
 

ก าหนดการเดนิทาง        20-27 ก.ย., 27 ก.ย.-4 ต.ค. 2559 

                                      11-18, 18-25 ต.ค. 2559 

                     22-29 พ.ย. /1-8, 8-15 ธ.ค. 2559 

วนัแรกของการเดนิทาง          กรุงเทพฯ  

22.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนำมบนิสุวรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศ เคำนเ์ตอร์

สำยกำรบนิ เอมเิรสต ์พบเจำ้หนำ้ทีจ่ะคอยอ ำนวยควำมสะดวกใหก้ับท่ำน  

 

วนัที่สองของการเดนิทาง        กรุงเทพฯ – ดูไบ – มาดรดิ – พลาซา่ มายอร ์

01.35 น. ออกเดนิทำง โดยสายการบนิเอมเิรสต ์เทีย่วบนิที ่EK 385 

***คณะเดนิทางวนัที ่8 พ.ย. 59 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 01.05 น. 

และถงึดูไบ เวลา 05.00 น.*** 

 

04.45 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิดูไบ เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง  

07.35 น. ออกเดนิทำงต่อ โดยสายการบนิเอมเิรสต ์เทีย่วบนิที ่EK 141 

***คณะเดนิทางวนัที ่8 พ.ย. 59 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 07.25 น. 

และถงึมาดรดิ เวลา 12.40 น.*** 

 

13.25 น. ถงึสนามบนิอาดอลโฟ ซวัเรซ มาดรดิ-บาราคสั (Adolfo Suárez Madrid 

Barajas Airport ) (เวลำทอ้งถ ิน่ชำ้กว่ำประเทศไทย 5 ช่ัวโมง และจะปรับเป็น 

6 ช่ัวโมง ในวันที่ 30 ตุลำคม 2559) ผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมืองและ

ศุลกำกร จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่กรุงมาดรดิ (Madrid)  เมอืงหลวงของ

ประเทศสเปน ตัง้อยู่ใจกลำงแหลมไอบเีรยีน ในระดับควำมสูง 650 เมตร เป็นมหำ

นครอันทันสมัยล ้ำยุค ท ีซ่ึง่กษัตรยิ์ฟิลลปิที ่2 ไดท้รงยำ้ยทีป่ระทับจำกเมอืงโทเล

โดมำทีน่ ี ่และประกำศใหม้ำดรดิเป็นเมอืงหลวงใหม่ ยกเวน้ในช่วงประมำณปี ค.ศ. 

1601-1607 เมอืงมำดรดิไดช้ือ่ว่ำเป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึง่ในโลก และ

สูงสุดแห่งหนึ่งในยุโรป  ผ่ำนชมอนุสาวรีย์น ้าพุไซเบเลส (The Cibeles 

Fountain) ตัง้อยู่ท ีจ่ตุัรสัรสัซิเบเลส (Plaza de Cibeles)  ซึ่งเป็นวงเวยีน

ส ำคัญและสวยทีสุ่ดแห่งหนึ่งของกรุงมำดรดิ  โดยบริเวณนี ้มอีำคำรสวยงำมและ

ส ำคัญ ประจ ำอยู่ทั ้ง 4 มุมไดแ้ก่ ธนำคำรแห่งชำตสิเปน,กองบัญชำกำรทหำรบก

,ทีท่ ำกำรใหญ่ไปรษณีย์ ประตูชัยอำคำล่ำ และศูนย์วัฒนธรรมทวปีอเมริกำโดย
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ประตูชยัอาคาล่า มาดรดิ (Splendid puerta de alcala) สรำ้งขึ้นในปี 

1599 ประตูชัยแห่งนีส้รำ้งขึน้เพื่อถวำยแด่พระเจำ้ชำรล์ส์ท ี ่3 ตัง้ตระหง่ำนทำง

ตะวันออกของใจกลำงเมอืง แวะถ่ำยรูปกับรูปป้ันหมีเกาะตน้เชอรี ่(The bear 

and the cherry tree in Madrid) อันเป็นสัญลักษณ์ส ำคัญอีกแห่งของกรุง

แมดริด จำกนัน้น ำท่ำนสู่ พลาซ่า มายอร ์(Plaza Mayor of Madrid) ใกล ้

เขตปูเอตำ้เดลซอล หรอืประตูพระอำทติย์ ซึง่เป็นจตุรัสใจกลำงเมอืง นับเป็นจุด

นับกโิลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรทีศู่นย์) และยังเป็นศูนย์กลำงรถไฟใตด้ิน

และรถเมล์ทุกสำย นอกจำกนี้ยังเป็นจุดตัดของถนนสำยส ำคัญของเมืองที่

หนำแน่นดว้ยรำ้นคำ้และหำ้งสรรพสนิคำ้ใหญ่มำกมำย 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี  

 น ำเขำ้สู่ท ีพั่ก โรงแรม NOVOTEL PUENTE DE LA PAZ HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที่สามของการเดนิทาง         มาดรดิ – เซอโกเบยี – พระราชวงัหลวง  

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงเซอโกเบยี (Segovia) เมอืงท่องเท ีย่วอกีเมอืงหนึง่ของ

สเปน องค์กำร UNESCO ยังไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้มืองนีเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี 

1985 ชมรางส่ งน ้า โรม ัน  (Acueducto de Segovia) ที่ส รำ้งขึ้น ตั ้งแ ต่

ศตวรรษที ่1 โดยไม่มกีำรใชก้ำวหรอืวัสดุเชือ่มหนิแต่ละกอ้นแต่อย่ำงใด จงึไดรั้บ

กำรยกย่องว่ำเป็นสิง่ก่อสรำ้งทำงวิศวกรรมโดยชำวโรมันทีส่ ำคัญทีสุ่ดของสเปน 

และยังมสีภำพสมบูรณ์ท ี่สุดอีกดว้ย รำงส่งน ้ำประกอบขึ้นจำกหินแกรนิตกว่ำ 

25,000 กอ้น มคีวำมยำว 818 เมตร มโีคง้ 170 โคง้ จุดทีสู่งท ีสุ่ดสูงถงึ 29 เมตร 

จุดเริม่ตน้ของรำงส่งน ้ำนี้ เริม่ตัง้แต่นอกเมือง แลว้ล ำเลยีงส่งน ้ำเขำ้มำในเมอืง 

รำงส่งน ้ำแห่งนีถ้อืไดว่้ำเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงเซอโกเบยี และเป็นไฮไลทห์ลัก

ของเมอืง น ำท่ำนเดินเล่นในเขตเมืองเก่ำ ซึ่งเต็มไปดว้ยสนิคำ้นำนำชนดิตลอด

สองขำ้งทำง 

ระยะทำง 91 ก.ม.

ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 1 ชม. 

 

 

 

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรพื้นเมอืง   

บา่ย จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงกลับสู่กรุงมำดริด เพื่อน ำท่ำนเขำ้ชมพระราชวงัหลวง 

(Palacio Real) ซึง่ตั ้งอยู่บนเนนิเขำรมิฝ่ังแม่น ้ำแมนซำนำเรส สวยงำมโอ่อ่ำ

อลังกำรไม่แพพ้ระรำชวังใดในทวปียุโรป พระรำชวังหลวงแห่งนีถู้กสรำ้งในปี ค.ศ. 

1738 ดว้ยหินทั ้งหลังในสไตลบ์ำโรค โดยกำรผสมผสำนระหว่ำงศิลปะแบบ

ฝร่ังเศสและอติำเลยีน ประกอบดว้ยหอ้งต่ำงๆกว่ำ 2,830 หอ้ง ซึ่งนอกจำกจะมี

กำรตกแต่งอย่ำงงดงำมแลว้ ยังเป็นคลังเก็บภำพเขยีนชิน้ส ำคัญทีว่ำดโดยศลิปิน

ระยะทำง 91 ก.ม.

ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 1 ชม. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์     Hilight Spain 5696-DEC-8D-EK-W07 

ในยุคนัน้ รวมทัง้สิ่งของมีค่ำต่ำงๆอำท ิพัดโบรำณ, นำฬิกำ, หนังสอื, เครือ่งใช,้ 

อำวุธ จำกนัน้ชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza de espana)  เพื่อแวะถ่ำยรูป

กับอนุสาวรยีด์อนกโิฆเต ้(Donquixote) 

 

 

 

 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี  

 น ำเขำ้สู่ท ีพั่ก โรงแรม NOVOTEL PUENTE DE LA PAZ HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่สีข่องการเดนิทาง                  โทเลโด – มหาวิหารแหง่โทเลโด – วาเลนเซยี  

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงโทเลโด (Toledo)  เมอืงหลวงเก่ำของสเปน เมอืงแห่งนี้

ตัง้อยู่ทำงภำคกลำงของประเทศสเปน องคก์ำรยูเนสโกไดป้ระกำศใหเ้มอืงนีเ้ป็น

แหล่งมรดกโลกทำงประวัตศิำสตรแ์ละวัฒนธรรม มทีัศนีภำพที่สวยงำม โดยมี

แม่น ้ำเทกัส ไหลผ่ำนเมอืง ลักษณะผังเมืองโทเลโดเป็นเอกลักษณ์ท ีน่่ำชืน่ชม

ทีสุ่ดของกำรจัดสรำ้งเมืองโบรำณอันสมบูรณ์แบบตัวเมืองรำยลอ้มดว้ยเนนิเขำ

ประดุจก ำแพงธรรมชำตดิว้ยหุบผำ 3 แห่ง จำกนัน้น ำท่ำนเขา้ชมมหาวหิารแห่ง

โทเลโด (Toledo Cathedral) เป็นวิหำรทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของสเปน รอง

จำกวหิำรเมืองเซบีญ่ำ ทีส่รำ้งตัง้แต่ศตวรรษที ่13  ควำมงดงำมอลังกำรสไตล์

โกธกิ ภำยในมหำวหิำรมีกำรตกแต่งอย่ำงงดงำมวจิติรดว้ยไมแ้กะสลักและภำพ

สลักหนิอ่อน 

ระยะทำง 72 ก.ม.

ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 1 ชม. 

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรพื้นเมอืง  

บา่ย น ำเวลำท่ำนเดินชมเมืองที่สวยงำมที่สุดแ ห่งหนึ่งของสเปน และมีเวลำ             

ใหท้่ ำนหำซื้อของที่ระลึก ในย่ ำนกลำงเมืองเป็นงำนฝีมือที่รูจั้กกันดี คือ           

ดำบและมดีเหล็กกลำ้  นอกจำกนียั้งมงีำนเซรำมคิทุกประเภทใหท้่ำนไดส้ะสมเป็น

ของประดับบำ้นอกีดว้ย  น ำท่ำนเดนิสู่เมอืงวาเลนเซีย (Valencia) หรอื บำเลน

เซยี เมอืงตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้ตูเร ีย (Turia River) เป็นเมอืงใหญ่อันดับ 3 ของ

ประเทศ ปัจจุบันเป็นศูนย์กลำงอุตสำหกรรม, วัฒนธรรม และกำรท่องเท ีย่วของ

สเปนภูมภิำคตอนกลำง-ตะวันออกเฉยีงใต ้และยังเป็นทีตั่ง้ของสโมสรฟุตบอลทีม่ ี

ชือ่เสยีงคอื สโมสรฟุตบอลวาเลนเซยี (Valencia Club de Futbol) รูจั้กกัน

ในชือ่ บำเลนเซีย หรอื ไอค้ำ้งคำว เป็นสโมสรฟุตบอลอำชพีของประเทศสเปนที่

มชีือ่เสยีงอันดับตน้ๆ 

ระยะทำง 343 ก.ม.

ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 4.30 ชม. 

 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี  

 น ำเขำ้สู่ท ีพั่ก โรงแรม ALAMEDA PLAZA หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที่หา้ของการเดนิทาง           วาเลนเซยี – ชมเมอืง – บารเ์ซโลนา่  

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 ชมย่ำนใจกลำงจัตุรัสเมืองเก่ำ ซึง่เป็นที่ตัง้ของศำลำกลำง, ทีท่ ำกำรไปรษณีย์, 

รำ้นคำ้, สนำมสูวั้วกระทิง น ำท่ำนถ่ำยรูปกับมหาวหิารวาเลนเซีย หรือ มหา

วิหารซานตามาเรียแห่งวา เลนเซีย (Catedral de Santa Maria de 

Valencia) มหำวิหำรที่ตั ้งอยู่ บริเวณใจกลำงเมืองเก่ำ  สรำ้งขึ้นในสไตล์

ผสมผสำนอำท ิกอธคิ , นโีอคลำสสกิ , บำร็อค และอืน่ๆ ดำ้นขำ้งจะเป็น เอล มกูิ

เลต (El Miguelete) เป็นหอระฆังทีถู่กสรำ้งขึน้ในช่วงระหว่ำงปี 1381 และ

สิน้สุดในปี 1429 และติดกันเป็นโบสถแ์ม่พระ นักบุญอุปถัมถป์ระจ ำเมอืง ตลอด

สองขำ้งทำงมีภัตตำคำร, บำร,์ รำ้นกำแฟ และรำ้นขำยของที่ระลึกมำกมำย 

จำกนัน้น ำชมเขตเมืองใหม่ท ี่ตัง้ของท่ำเรอืเป็นโครงกำรทีย่ิ่งใหญ่ที่สุดในเมอืง 

ประกอบไปดว้ย โรงภำพยนตร,์โรงศลิปะกำรแสดง, พิพิธภัณฑว์ทิยำศำสตรแ์ละ

อุทยำนสมุทรภูมศิำสตร ์ 

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี  

 น ำท่ำนเดินทำงเลำะเลียบชำยฝ่ังทะเล กอสตา เดล อะซาร์ (Costa del 

Azahar) หรอื ชำยฝ่ังดอกสม้บำน ตัง้ชือ่ตำมสวนสม้ทีป่ลูกทั่วท ีร่ำบชำยฝ่ังและ

ส่งกลิน่หอม หวำนในฤดูใบไมผ้ล ิผ่ำนเมอืงตำกอำกำศทีม่ชีือ่เสยีงแถบเมดเิตอร์

เรเนียน จนเขำ้สู่เมืองบารเ์ซโลน่า (Barcelona) นครใหญ่แห่งคำตำลันยำ 

และเมอืงส ำคัญอันดับ 2 ของสเปน 

ระยะทำง 358 ก.ม.

ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 4.30 ชม. 

 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  อำหำรพื้นเมอืง (ขา้วผดัสเปน)  

 น ำเขำ้สู่ท ีพั่ก โรงแรม FRONT AIR CONGRESS หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัที่หกของการเดนิทาง    ซากราดา แฟมเิลยี – ปารค์  กูเอล – สโมสรฟุตบอลบารเ์ซโลนา่    

                                         – ระบ าฟลามนิโก ้  

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนเขำ้ชมภำยในโบสถซ์ากราดา แฟมเิลีย La Sagrada Familia  โบสถ์

ศักดิส์ทิธิสั์ญลักษณ์ของเมอืง โดยฝีมอืกำรออกแบบของ อันตอน ีเกำด ีสถำปนกิ

ชำวคำตำลัน เป็นผลงำนทีเ่รยีกว่ำ โมเดริน์นสิโม เป็นงำนศลิปะเฉพำะถ ิน่และเป็น

อำร์ตนูโวที่มเีอกลักษณ์เฉพำะตัว โดยเริ่มสรำ้งตั้งแต่ปี 1882 แมก้ระทั ้งจนถึง

ปัจจุบันก็ยังสรำ้งไม่แลว้เสร๊จ ถงึกระนัน้องคก์ำรยูเนสโก ้ก็ไดจั้ดใหเ้ป็นมรดกโลก 

โดยมหำวหิำรมลัีกษณะสถำปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตำไม่เหมอืนทีใ่ดในโลก น ำ

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B5_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A7
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ท่ำนเขำ้ชมปาร์ค กูเอล (Parque Quell) สวนสำธำรณะขนำดใหญ่ที่โชว์

ผลงำนอันโดดเด่นทำงดำ้นสถำปัตยกรรมของอันตอน ีเกำด ีสิ่งปลูกสรำ้งต่ำง ๆ 

ท ี่ถูกลอ้มรอบดว้ยควำมร่มรื่นของตน้ไม ้ดว้ยรูปแบบของสถำปัตยกรรมงำน

กระเบื้องที่เนน้รูปทรงธรรมชำติในสสัีนที่ตัดกัน ดูโดดเด่น แปลกตำ และเป็น

เอกลักษณ์อย่ำงมำก ซึง่ไดรั้บกำรยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกจำกองคก์ำรยูเนสโก 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี  

 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่สนามฟุตบอลของสโมสรบารเ์ซโลนา่ สนามคมัป์นู 

(Camp Nou) ท ีม่ขีนำดใหญ่มำก โดยมคีวำมจุผูเ้ขำ้ชมไดถ้งึเกอืบ 99,000 คน 

มเีวลำใหท้่ำนไดถ้่ำยรูปคู่กับสนำมฟุตบอล พรอ้มทั ้งเลอืกซื้อของที่ MEGA 

STORE ของทีมบำรเ์ซโลน่ำ จำกนัน้น ำท่ำนชม เมอืงบารเ์ซโลน่า เมอืงทีโ่ดด

เด่นไปดว้ยอำคำรสถำปัตยกรรมอันสวยงำมของยุคเรเนอซองส ์โดยเฉพำะผลงำน 

ของยอดสถำปนกิชำวสเปนิช อ ันโตนโิอ  เกาดิ (Antonio Gaudi) ผ่ำนชม

สถำนที่ส ำคัญๆอำท ิศำลำว่ำกำรเมอืงบำรเ์ซโลน่ำ, ผ่ำนชมอาคาร Casa Milà 

ถูกสรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1906 เป็นผลงำนชิน้สุดทำ้ยของ อันตอน ีเกำด ีจุดเด่นอยู่

ท ีตั่วอำคำรภำยนอกซึ่งมีลักษณะคลำ้ยกับถ ้ำท ี่ถูกเจำะใหเ้ป็นหอ้งหับต่ำง ๆ 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในตอนกลำงคนื แสงไฟทีเ่ล็ดลอดออกทำงกระจกหนำ้ต่ำงยัง

ท ำใหอ้ำคำรหลังนีดู้สวยคลำสสคิ ,ผา่นชมพพิธิภณัฑ ์Casa Batllo จุดเด่นอยู่

ท ีด่ำ้นนอกอำคำรซึ่งมกีำรตกแต่งอย่ำงสวยงำม ทัง้กำรวำดลวดลำยและรูปแบบ

ของระเบียงดูท ีค่ลำ้ยกับปรำสำทในเทพนยิำย จำกนัน้น ำท่ำนเดินเล่นบริเวณ 

ถนน ลา รมับลาส (La Ramblas) ถ ือเป็นถนนชือ่ดังของเมอืงบำรเ์ซโลน่ำ 

นอกจำกจะสะอำดสะอำ้นและมตีน้ไมค้อยสรำ้งควำมร่มรืน่ใหต้ลอดทำงแลว้ ยังมี

รำ้นคำ้มำกมำย โดยทีป่ลำยสุดของถนนสำยนีเ้ป็นทีตั่ ้งของอนุสาวรียค์ร ิสโต

เฟอร ์โคลัมบสั Christopher Columbus ผูค้น้พบทวีปอเมริกำในปี ค.ศ.

1492    

 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรพื้นเมอืง  

 น ำท่ำนชมโชว ์ระบ ำฟลำมงิโก ศลิปะระบ ำสเปน หนึง่ในกำรแสดงทีข่ ึน้ชือ่ลอืชำ 

ไปทั่วโลก ทัง้ท่วงท่ำกำรร่ำยร ำประกอบเสยีงดนตรที ีเ่รำ้ใจสนุกสนำน 

 

 เขำ้สู่ท ีพั่ก ณ โรงแรม ABBA GARDEN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่เจ็ดของการเดนิทาง            Montjuïc – OUTLET – เขามองเซอรร์ตั – สนามบนิ 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงกลับเขำ้สู่ตัวเมอืง เพื่อน ำท่ำนขึน้สู่จุดชมววิของเมืองที่

เนนิเขา Montjuïc เป็นเนนิเขำในบำรเ์ซโลน่ำทีม่ทีัศนยีภำพอันงดงำม ทำงดำ้น
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ตะวันออกของเนินเขำยังมีหนำ้ผำสูงชันซึง่ท ำหนำ้ทีเ่ป็นด่ังก ำแพงเมอืง ส่วน

ดำ้นบนเป็นที่ตั ้งของป้อมปรำกำรหลำยแห่ง น ำท่ำน สู่ La Roca Village 

Outlet เชิญท่ ำนชอ้ปป้ิงสินค ำ้แบรนด์เนมชั้นน ำมำกมำย อำทิ Armani, 

Burberry, Calvin Klein, Coach, Escada, Gucci, Guess, Hugo Boss, Kipling, 

L’Occitane, Levi’s, Lacoste, Loewe, Michael Kors, Nike, Polo, Puma, Ray-

Ban, Samsonite, Superdry, Swarovski , Tag Heuer, Tommy Hilfiger, The 

North Face, Timberland, Tumi, Versace, Zegna ฯลฯ 

 

 

ระยะทำง 41 ก.ม.

ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 30 นำท ี

 

เทีย่ง  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั   

บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู่เขามองเซอร์รตั (Montserrat) ทีสู่งถงึ 1,236 เมตรจำกน ้ำ

ทะเล ภูเขำมองเซอรรั์ต มลัีกษณะรูปทรงเป็นหนิตะปุ่มตะป ่ ำแปลกประหลำด ว่ำ

กันว่ำบริเวณนี้เดิมเคยเป็นทะเลมำก่อนเพรำะยังมีซำกเศษหอยอยู่ทั่วไป หิน

รูปทรงประหลำดของยอดเขำก็คำดว่ำเกดิจำกแรงดันตำมธรรมชำตินับลำ้นปี

มำแลว้ อำณำบรเิวณทีตั่ง้ของวหิำรมองเซอรรั์ตซึง่ซ่อนตัวอยู่บนยอดเขำไดอ้ย่ำง

ตระกำรตำนัน้ มพีื้นท ีก่วำ้งขวำงจนท ำใหฉ้งนว่ำเขำน ำวัสดุก่อสรำ้งมำกมำยขึน้มำ

สรำ้งบนเขำทีสู่งขนำดนีไ้ดอ้ย่ำงไร เหมอืนเมอืงในฝ้นอย่ำงไรอย่ำงนัน้เลยทเีดยีว 

น ำท่ำนเข้าชมวหิารซานตามาเรยี   (Santa Maria de Montserrat)  อัน

ศักดิ์ส ิท ธิ์ ซึ่งภำยในวิหำรมีศิลปกรรมที่งดงำมตระกำรตำมำกมำย ใหช้ม 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประตมิำกรรมรูปป้ันที่ตกแต่งบนอำคำรทั ้งหลำยทีง่ดงำมเกิน

บรรยำย ชมส านกันกับวชเบนาดิก (Benedictine) ซึ่งเป็นองคก์รนักบวชคำ

ทอลคิบรหิำรวหิำรอยู่บนนี้ สถำนทีท่ัง้หมดจงึเป็นบรรยำกำศแบบเงยีบเรียบสงบ

ตำมแบบฉบับส ำนักปฎบัิติธรรมของนักบวช โดยมีจุดเด่นที่ม ีพระแม่มารีด า 

( Black Madonna ห รื อ The Virgin of Montserrat) ที่ ม ี ชื่ อ เสี ย ง

ประดษิฐำนอยู่ ซึง่ชำวสเปนซึง่นับถอืศำสนำครสิตค์ำทอลคิส่วนใหญ่เขำมคีวำม

เชื่อว่ำภูเขำนี้เป็นสถำนที่ศักดิ์สทิธิ์ จำกนั้นใหเ้วลำท่ำนไดอ้สิระเดินชมววิอัน

สวยงำม หรอื เลอืกซือ้สนิคำ้จำก รำ้นคำ้ขำยของทีร่ะลกึ 

ระยะทำง 67 ก.ม.

ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 1 ชม. 

 

17.00 น. น ำเดนิทำงสู่สนำมบินบำรเ์ซโลน่ำ เพื่อใหท้่ำนมเีวลำในกำรท ำคนืภำษี (Tax 

Refund) และเลอืกซือ้สนิคำ้จำกรำ้นคำ้ปลอดภำษีภำยในสนำมบนิ 

ระยะทำง 61 ก.ม.

ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 1 ชม. 

22.40 น. เดนิทำง โดยสายการบนิเอมเิรสต ์เทีย่วบนิที ่EK 188 

***ต ัง้แตว่นัที ่1 พ.ย. 59 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 22.05 น. และถงึ

ดูไบ เวลา 07.50 น.*** 

 

วนัที่แปดของการเดนิทาง              ดูไบ – กรุงเทพฯ 

http://travel.mthai.com/world-travel/58164.html
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07.25 น. ถงึสนำมบนิดูไบ เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง  

09.40 น. ออกเดนิทำงต่อ โดยสายการบนิเอมเิรสต ์เทีย่วบนิที ่EK 372  

***ต ัง้แตว่นัที ่1 พ.ย. 59 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 09.35 น. และถงึ

กรุงเทพฯ เวลา 18.40 น.*** 

 

19.15 น. คณะเดนิทำงกลับถงึสนำมบนิสุวรรณภูมโิดยสวัสดภิำพ  

(รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย์ ,ขอสงวนสทิธิ์การย้ายเมอืงที่เขา้พกั เช่น กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที่ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

 

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสยีหำย อันเกดิจำกเหตุสุดวสัิยทีท่ำง 

บรษัิทฯ ไม่สำมำรถควบคุมได ้เช่น กำรนัดหยุดงำน, จลำจล,กำรล่ำชำ้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีท ีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงไม่อนุญำตใหเ้ดนิทำงออกหรอืกองตรวจคนเขำ้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญำตใหเ้ขำ้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่ำนจะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร (เล่มสนี ้ำเงนิ) เดนิทำง หำก

ท่ำนถูกปฏเิสธกำรเดนิทำงเขำ้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอัตรำค่ำบรกิำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำง โดยทำงบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่ำนทรำบล่วงหนำ้ 14 วันก่อนกำรเดนิทำง  

5. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

โปรแกรม : ไฮไลทส์เปน (มาดรดิ – บารเ์ซโลนา่) 

8 วนั 5 คนื 
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โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
                   

ก าหนดการเดนิทาง          20-27 ก.ย., 27 ก.ย.-4 ต.ค. 2559 

                                        11-18, 18-25 ต.ค.2559 

                                  22-29 พ.ย. / 1-8, 8-15 ธ.ค. 2559 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่ำน) รำคำท่ำนละ 53,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่ำน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 53,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,000.- 

เด็ก (อำยุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่ำน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 53,900.- 

เด็ก (อำยุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่ำน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 

(กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
53,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  21,000.- 

คา่ธรรมเนยีมยืน่วซี่าสเปน (ทา่นละ) ประมาณ 3,500.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

                                  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่ำต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทำงไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวำมประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกนิจ ำนวนวัน และอยู่ภำยใตเ้งือ่นไขของสำยกำรบนิ) 

2. ค่ำภำษีสนำมบนิทุกแห่งตำมรำยกำร 

3. ค่ำรถโคช้ปรับอำกำศน ำเท ีย่วตำมรำยกำร  

4. ค่ำหอ้งพักในโรงแรมตำมทีร่ะบุในรำยกำรหรอืเทยีบเทำ่ 

5. ค่ำอำหำรตำมทีร่ะบุในรำยกำร 

6. ค่ำเขำ้ชมสถำนทีท่่องเท ีย่วตำมรำยกำร 

7. ค่ำประกันภัยกำรเดนิทำงรำยบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค่ำประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำงวงเงนิไม่เกนิท่ำนละ 1,000,000 บำท  

ค่ำรักษำพยำบำลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  
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- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 3 ล้านบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8. มัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดกำรเดนิทำง 
9.  ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%  

 

 

 

 

 

อตัรานีไ้มร่วม 
1.ค่ำธรรมเนยีมกำรจัดท ำหนังสอืเดนิทำง 

2.ค่ำใชจ่้ำยส่วนตัว อำทเิช่น  ค่ำเครือ่งดืม่ท ีส่ั่งพิเศษ , ค่ำโทรศัพท ์, ค่ำซักรดี, ค่ำธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทำง,            

ค่ำน ้ำหนักเกนิจำกทำงสำยกำรบนิก ำหนดเกนิกว่ำ 20 ก.ก.และมำกกว่ำ 1 ชิน้,  ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกดิกำร

เจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตัว, ค่ำกระเป๋ำเดนิทำงหรอืของมค่ีำทีสู่ญหำยในระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นตน้ 

3.ค่ำธรรมเนยีมน ้ำมันและภำษีสนำมบนิ ในกรณีท ีส่ำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้รำคำ 

4.คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัทา่นเอง 

5.คา่ธรรมเนยีมวซี่าเชงเกน้(สเปน) 3,500 บาท 

6.คา่ทปิพนกังานขบัรถ (โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 6 x 2 = 12 ยูโร) 

7.คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 2 = 16 ยูโร) 

 

เง ือ่นไขการจอง 
1. ช ำระเงนิมัดจ ำท่ำนละ 20,000 บำท ภำยใน 36 ช่ัวโมงหลังกำรจอง โดยโอนเขำ้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 

     เงนิมดัจ าแล้วเทา่น ัน้ 

2.  ส่งส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทำง ทีม่อีำยุกำรใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดอืน เพื่อท ำกำรจองควิยื่นวซ่ีำ ภำยใน   

    3 วันนับจำกวันจอง หากไมส่่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บกำรยืนยันว่ำกรุ๊ปออกเดนิทำงได ้ลูกคำ้จัดเตรยีมเอกสำรใหก้ำรขอวซ่ีำไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่ำนตดิต่อเจำ้หนำ้ที ่ 

    ก่อนออกบัตรโดยสำรทุกครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หนำ้ที ่ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

    ค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้ 
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  5. กำรยื่นวซ่ีำในแต่ละสถำนทูตมกีำรเตรยีมเอกสำร และมขัีน้ตอนกำรยื่นวซ่ีำไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น  

      รำยบุคคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมขอ้มูลเพื่อประกอบกำรตัดสนิใจก่อนกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ที ่

10. หำกในคณะของท่ำนมผูีต้อ้งกำรดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอำยุ, มโีรคประจ ำตัว หรอืไม่

สะดวกในกำรเดนิทำงท่องเท ีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่ำนและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดูแล

สมำชกิภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนือ่งจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ หัวหนำ้ทัวรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

 

 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 

 

ขอ้มลูเบ ือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา 

 
1. กำรพิจำรณำวซ่ีำเป็นดุลยพินิจของสถำนทูต มิใช่บรษัิททัวร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่ ีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ำร

พิจำรณำ ของสถำนทูตง่ำยขึน้ 

2. กรณีท่ำนใดตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดนิทำง ช่วงระหว่ำงยื่นวซ่ีำ หรอื ก่อนเดนิทำงกับทำงบรษัิท ท่ำนตอ้งแจง้ใหท้ำง

บรษัิทฯ ทรำบล่วงหนำ้เพื่อวำงแผนในกำรขอวซ่ีำของท่ำน ซึง่บำงสถำนทูตใชเ้วลำในกำรพิจำรณำวซ่ีำที่

ค่อนขำ้งนำนและอำจไม่สำมรถดงึเล่มออกมำระหว่ำงกำรพิจำรณำอนุมัตวิซ่ีำได ้ 

3. ส ำหรับผูเ้ดนิทำงที่ศกึษำหรอืท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนนิเรื่องกำรขอวซ่ีำดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ ำนักหรอืศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 

4. หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทำงออกนอกประเทศ หำกนับแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนังสอืเดินทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรยีมหนังสอืเดนิทำงเล่มเก่ำ ใหก้ับทำง

บรษัิทดว้ย เนือ่งจำกประวัติกำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซ่ีำ และจ ำนวน

หนำ้หนังสอืเดนิทำง ตอ้งเหลอืว่ำงส ำหรับตดิวซ่ีำไม่ต ่ำกว่ำ 3 หนำ้ 

5. ท่ำนทีใ่ส่ปกหนังสือเดนิทำงกรุณำถอดออก หำกมกีำรสูญหำย บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดนิทำง

นัน้ๆ และพำสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทำงรำชกำร ตอ้งไม่มรีอยฉกีขำด หรอื กำรขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ใน

เล่ม 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครื่องบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1.   ทำงบรษัิทไดส้ ำรองทีน่ั่งพรอ้มช ำระเงนิมัดจ ำค่ำต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หำกท่ำนยกเลกิทัวร ์ไม่ว่ำจะดว้ย 

      สำเหตุใด ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ำรเรยีกเก็บค่ำมัดจ ำต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีำใชจ่้ำย ประมำณ 1,000 –  

      5,000 บำท แลว้แต่สำยกำรบนิและช่วงเวลำเดนิทำง   

2.   หำกต๋ัวเครือ่งบนิท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดนิทำงได ้ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      ค่ำใชจ่้ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบนิ ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่ำงนอ้ย 

3.   น่ังท ี ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทำงออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะน่ังตอ้งมคุีณสมบัตติรงตำมทีส่ำยกำรบนิ 

      ก ำหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ ีม่ร่ีำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีท ีเ่ครือ่งบนิมปัีญหำ เช่น   

      สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้ำหนักประมำณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหำทำงดำ้นสุขภำพและร่ำงกำย  

      และอ ำนำจในกำรใหท้ ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทำงเจำ้หนำ้ท ีเ่ช็คอนิสำยกำรบนิ ตอนเวลำทีเ่ช็คอนิเท่ำนัน้ 

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนกำรเดนิทำง   คนืค่ำใชจ่้ำยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภำยใน 30-44 วันก่อนเดนิทำง   เก็บค่ำใชจ่้ำย ท่ำนละ 10,000 บำท  

3. แจง้ยกเลกิภำยใน 16-29 วันก่อนเดนิทำง   เก็บค่ำใชจ่้ำย ท่ำนละ 20,000 บำท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่ำ 15 วันก่อนเดนิทำง   ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่ำใชจ่้ำยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้ (30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจำกเกดิควำมเสยีหำยต่อทำงบรษัิท

และผูเ้ดนิทำงอืน่ท ีเ่ดนิทำงในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน ำไปช ำระค่ำเสยีหำยต่ำงๆทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิของท่ำน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดนิทำงได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บรษัิทฯจะท ำกำร

เลือ่นกำรเดนิทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่ำนจะตอ้งเสยีค่ำใชจ่้ำยทีไ่ม่สำมำรถเรยีกคนืไดค้อื 

ค่ำธรรมเนยีมในกำรมัดจ ำต๋ัว และค่ำธรรมเนยีมวซ่ีำตำมทีส่ถำนทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแล้วไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่ำนไดช้ ำระค่ำทัวรห์รอืมัดจ ำ

มำแลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ำวซ่ีำและค่ำบรกิำรยื่นวซ่ีำ / ค่ำมัดจ ำต๋ัวเครือ่งบนิ 

หรอืค่ำต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) / ค่ำส่วนต่ำงในกรณีท ีก่รุ๊ปออกเดนิทำงไม่ครบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวซี่าผา่นแล้ว แจง้ยกเลิกกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำร  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจำกปลอมแปลงหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที ่ไม่ว่ำเหตุผลใดๆ

ตำมทำงบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มเีครือ่งปรับอำกำศเนือ่งจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่ำ  

3. กรณีท ีม่งีำนจัดประชุมนำนำชำต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้ำโรงแรมสูงขึน้มำกและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทัดรัต และ

ไม่มอี่ำงอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กับกำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลัีกษณะแตกต่ำงกัน 

 

 

 

 


