
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วันท่ี 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อติาลี) ศุกร์ 
21.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ D16-

19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการ
เช็คอิน 

 

หมายเหตุ ทางบริษัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถ
โคช้, จองทีพ่กั, ร้านอาหาร สถานทีเ่ข้าชมต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้ให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีที่
เกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเทีย่วบิน, การล่าชา้ของสายการบิน, การพลาด
เทีย่วบิน (ข้ึนเคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถูกปฏิเสธ
การเข้าเมือง ท าให้การเดินทางล่าชา้ หรือเหตุสดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงั
จุดหมายตามโปรแกรมได ้หวัหนา้ทวัร์ มีสิทธ์ิในการเปลีย่นโปรแกรม และไม่สามารถ
คืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีช่ าระแลว้ เพราะทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 
ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ่้ายอื่น ๆ เกิดข้ึนนอกจากในรายการทวัร์ หวัหนา้ทวัร์
จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นส่ิงทีท่างบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได ้

 

วันท่ี 2 สนามบินมาเพลซ่า มลิาน (อติาลี) - เจนัว - มองเตกาโล (รัฐ
โมนาโก) 

เสาร์ 

00.40 น. ออกเดินทางสู ่มิลาน ประเทศอิตาล ีโดยเที่ยวบินที่ TG940  
07.35 น. ถงึสนามบินมาเพลซ่า มิลาน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว รถ

โค้ชน าคณะเข้าสูเ่มืองเจนวั (Genoa) ซึง่เป็นหนึง่ในเมืองที่ใหญ่ที่สดุของประเทศ
อิตาล ี เมืองบ้านเกิดของคริสโตเฟอร์ โคลมับสั นกัเดินเรือผู้บกุเบิกและเป็นชาวยโุรป
คนแรกที่ค้นพบทวีปอเมริกา ถงึแม้เมืองเจนวัจะถกูบดบังรัศมีจากเมืองอื่นที่มีช่ือเสียง
มากกว่าอย่างกรุงโรม หรือเวนิส แต่อย่าง ไรก็ตามเจนวั ก็เปรียบดังไข่มกุของประเทศ
อิตาล ี เมืองสดุคลาสสคิแห่งนีป้ระดบัประดาไปด้วยตกึรามบ้านช่อง ตกแต่งด้วยสี
สไตล์พาสเทล โบสถ์เก่า แก่ดมูีมนต์ขลงั ถนนบางสายบ่งบอกถงึอารยธรรมเก่ายคุ
โรมนั เมืองแห่งนีเ้ป็นดัง่ศนูย์กลางทางประวัติศาสตร์ สะท้อนให้เห็นวฒันธรรมจาก
ยคุอดีตมาสูปั่จจบุนั เร่ิมต้นการเดินเที่ยวชมเมืองจาก Galata Museo del Mare 
พิพิธภัณฑ์ทางทะเลแห่งแรกของเมดิเตอเรเนียน, Porto Antico ท่าเรือเก่าเป็นที่ตัง้
ของพิพิธภัณฑ์สตัว์น า้ (Aquarium) ที่ใหญ่ที่สดุในยโุรป, เคร่ืองเลน่ Lift Bigo ที่ท้า
ทายความหวาดเสยีว. Palazzo San Giorgio งดงามด้วยภาพเขียนสแีบบเฟรสโก้บน
ผนงัอาคาร เลา่เร่ืองราวเก่ียวกบันักบญุเซนต์จอร์จปราบมงักร, Loggia di Banchi 
ตลาดแลกเปลีย่นสนิค้าแห่งแรกของอิตาล,ี Cathedral สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 
และ 15 แด่นกับญุจอห์นเดอะแบบติสต์ ด้านหน้าเป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ผสม 
ผสานกบัสถาปัตยกรรมแบบโรมนัเนสก์อย่างลงตวั, Porta Soprana ประตสููเ่มืองฝ่ัง
ตะวนัออกที่จะพาท่านไปสูบ้่านของโคลมับัส, Palazzo Ducale ที่ประทบัของดอทจ์ 
ผู้ปกครองสาธารณรัฐเจนวั, Palazzi dei Rolli ได้รับการดแูลให้เป็นมรดกโลกในปี 
ค.ศ. 2006 และ Strada Nuova หรือถนนสายใหม่ มีกลุม่อาคารพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง 
ดดัแปลงมาจากพระราช วังเก่า ได้รับการดแูลจากองค์การยเูนสโก้ให้เป็นมรดกโลก 

(202 ก.ม.) 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย น าคณะออกเดินทางสู่ราชรัฐโมนาโก หรือ ริเวียร่าแห่งเมดิเตอร์เรเนียน หลงัจากการ

เปลีย่นแปลงกฎหมายท าให้เมืองมองเตกาโล (Monte-Carlo) กลายเป็นเมืองหลวง
แห่งการพนนัของยโุรปซึง่เศรษฐีนิยมมาเที่ยวกนั อิสระให้ท่านช้อปปิง้สนิค้าแบรนด์
ชื่อดงัตามอธัยาศยั 

(183 ก.ม.)  

19.00 น รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก FAIRMONT HOTEL, MONTE CARLO หรือเทียบเท่าใน

ระดับเดียวกัน 
www.fairmont.com 

วันท่ี 3 โมนาโค - หมู่บ้าน Saint Paul de Vence - นีซ - ริเวียร่าแห่งฝร่ังเศส อาทติย์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 

http://www.fairmont.com/


 

 

09.00 น. น าชมโมนาโควิลล์ เมืองที่ตัง้อยู่ท่ามกลางท้องทะเลสวย, หมู่ตึกระฟ้าและทิวเขาอัน
งดงาม เข้าสูม่หาวิหารที่เคยใช้จดังานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของ เจ้าหญิงเกรซเคล
ลีแห่งโมนาโค สตรีผู้สูงศักด์ิที่ชีวิตเปรียบเสมือนเทพนิยายจากหญิงสาวธรรมดาที่
โชคชะตาพลิกผันให้เป็นเจ้าหญิงในพระราชวัง วันนีเ้ธอเป็นต านานที่ไม่ใช่เพียงเจ้า
หญิงผู้ เลอโฉม แต่เธอน าพาช่ือเสยีงให้    โมนาโคเป็นที่รู้จักด้านสาธารณะประโยชน์
องค์กรการกุศลต่าง ๆ มากมาย แล้วไปถ่ายรูปกับ ปาเล เดอ แปรงซ์ (Palais De 
Princes) ปราสาทที่ประทับของเจ้าชายแห่งรัฐ สร้างขึน้บนส่วนที่เป็นเดอะร็อก 
ท่ามกลางทิวทศัน์อนังดงาม แล้วไปชมวิวทิวทัศน์ที่ขนาบด้วยท่าเรือสองแห่งคือ Port 
De Fontvieille และ Port Hercule ท่าจอดเรือยอร์ชอันหรูหราแสดงถึงความมั่งคั่ง
และร ่ารวยของดินแดนแห่งนี ้

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. น าคณะเดินทางสู ่แซงต์ปอล เดอ วองซ์ เมืองโบราณในโปรวองซ์ (Provence) เคยถกู

โรมนัยึดครอง ในยคุกลางเมืองถูกรุกรานจากสเปน กษัตริย์ฟรองซัวส์ที่ 1 แห่งฝร่ังเศส 
โปรดให้สร้างก าแพงหินล้อมรอบเมือง ความขลงัและสวยงามดึงดดูศิลปินมารังสรรค์
งานที่นี่ ทัง้นกัเขียน นกักวี นกัแสดง กองถ่ายภาพยนตร์ ล้วนแต่หลงเสน่ห์แซงต์ปอล 
เดอ วองซ์ หรือจะเรียกอีกนยัหนึง่ว่า “ถ่ินศิลปิน” ก็ไม่ผิด จากนัน้เข้าสูเ่มืองตาก
อากาศชื่อดงัของฝร่ังเศส “นีซ” (Nice) มีความใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของฝร่ังเศสในแคว้น
ที่ชื่อว่า โพรวองซ์-แอลป์-โกต-ดาซูร์ (Provence-Alpes-Côte d'Azur) ริมฝ่ังทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน มีชายหาดหินที่สวยงาม เต็มไปด้วยนกัท่องเที่ยวที่จะมาเดินกนัอยู่ที่ถนน
เรียบชายหาด ลา-พรอมมินาด-เด-ซองเกส (La Promenade des Anglais) เขตย่าน
เมืองเก่า จดัได้ว่าเป็นเมืองที่น่าเดินชมบรรยากาศแบบชาวโพรวองซ์เป็นอย่างย่ิง 

(41.5 ก.ม.) 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าโรงแรมที่พัก AC MARRIOTT NICE HOTEL หรือเทียบเท่าใน

ระดับเดียว กัน 
www.radissonblu.com/Nice 

 
วันท่ี 4 เท่ียวกราซ - โรงงานน า้หอมฟราโกนาร์ด - เมืองคานส์ - เลโบเดอ

โพร วองซ์ - อาวีญง 
จันทร์ 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. เดินทางสู่เมืองกราซ (Grasse) เพื่อให้ท่านได้เข้าชมโรงงานผลิตน า้หอม ที่ก่อตัง้

ขึน้มาตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 16 ชมกระบวนการผลติน า้หอมด้วยการสกัดและการกลัน่ 
ตลอดจนห้องจัดนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาของการผลิตน า้หอมและคอล
เลก็ชัน่ขวดน า้หอมต่าง ๆ อย่างมากมาย เมือง กราซ (Grasse) หรือที่รู้จักกันในนาม 
“เมืองหลวงแห่งโลกน า้หอม” การผลิตน า้หอมทัง้หลายส่วนใหญ่เ ร่ิมต้นที่นี่ 
โรงงานผลติน า้หอมที่มีประวติั ศาสตร์ยาวนาน เปิดให้ท่านได้ชมเร่ืองราวและขัน้ตอน
การผลติ และโชว์รูมขายผลิตภัณฑ์ให้ท่านได้เลือกซือ้เป็นของฝาก แล้วพาท่านเที่ยว
ชมเมืองคานส์ เมืองแห่งเทศกาลหนังนานาชาติ ที่จัดขึน้ประมาณเดือนพฤษภาคม
ของทุกปี หากใครที่คลั่งไคล้ดาราแล้วละก็พลาดไม่ได้ที่กับการวัดรอยมือดาราคน
โปรดที่หน้า ปาเล ่เด เฟสติวาล (Palais des Festivals) ที่เหลา่ดาราชื่อดังทัง้หลายได้
ประทบัรอยมือไว้ให้เป็นที่ระลกึ เมืองคานส์ ยังเต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งความหรูหรา
ริมชายหาดริเวียร่า และถนนที่ทอดยาวริมชายหาดที่เรียกอีกช่ือหนึ่งว่า ลาโพรมานาด 
เดอ ลา ครัวเซท (La Promenade de la Croisette) นอกจากนีย้ังมีท่าจอดเรือยอร์ช
ล างาม ๆของบรรดามหาเศรษฐีทัง้หลายด้วย 

(45 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย น าคณะเข้าสูบ่รรยากาศแห่งโปรวองซ์ ชมหมู่บ้านที่สวยที่สดุในโปรวองซ์ที่ศิลปินชื่อ

ดงัแวนโก๊ะห์ (Van Gogh) ยงัหลงใหลและใช้ชีวิตผลิตงานศิลปะที่มีชื่อเสียงโด่งดังไป
ทัว่โลก หมู่บ้านเลโบ-เดอ โพรวองซ์ Les Baux de Provence เมืองโบราณที่ตัง้อยู่บน
ภูเขาสงู ซึ่งปัจจุบันยังคงรักษาเอกลกัษณ์ของบ้านเรือน ชุมชน ตลอดจนศิลปะและ

 
 

http://www.splendid-nice.com/


 

 

วัฒนธรรมโบราณเอาไว้ได้เป็นอย่างดี เป็นหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น “หนึ่งใน
หมู่บ้านที่สวยที่สดุในฝร่ังเศส” แล้วเข้าสู่เมืองอาวีญง (Avignon) เมืองประวัติศาสตร์
ริมแม่น า้โรห์น (Rhône) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าโรงแรมที่พัก HOTEL NOVOTEL AVIGNON CENTRE หรือ

เทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
www.novotel.com  

วันท่ี 5 อาวีญง - ท่อส่งน า้โรมันปงต์ดูการ์ - มงต์เปลลเิย่ร์- บาร์เซโลน่า  อังคาร 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. น าท่านไปชมปงต์ ด ู การ์ (Pont du Gard) หนึง่ในสิง่มหศัจรรย์ที่ชาวโรมนัสร้างเมื่อ 

2000 ปีมาแล้ว คือทางสง่น า้ซึง่มีความยาว 275 เมตร สามารถสง่น า้ได้ 34.8 ล้าน
ลติรต่อวนั ปงดกูาร์ เป็นสะพานสง่น า้จดุหนึ่งในการสง่น า้ระหว่าง เมือง Uzès และ
เมือง Nîmes ซึง่มีระยะทางถึง 50 กิโลเมตร ได้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก 
UNESCO เมื่อปีค.ศ. 1985 เดินทางสูเ่มือมงต์เปลลเิย่ร์ อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสยีงและยงัเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบั 8 ของประเทศฝร่ังเศส อีกทัง้ยงัเป็นเมืองที่
มีการเติบโตเร็วที่สดุในรอบ 25 ปีที่ผ่านมาของประเทศฝร่ังเศส นอกจากนีแ้ล้ว เมือ
งมงต์เปลลเิย่ร์ ยงัเป็นเมืองหลวงของจังหวดัเอโร (Herault) ในแคว้นลอ็งก์ด็อก-รูซียง 
(Languedoc-Roussillon) ประเทศฝร่ังเศส ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของประเทศ อีกทัง้ยงั
เป็นที่ตัง้ของมหาวิทยาลยัมงต์เปลลเิย่ร์ (Montpellier University) อีกหนึง่
มหาวิทยาลยัเก่าแก่ที่สดุในโลกอีกด้วย 

 
(99.2 ก.ม.)  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
บ่าย เดินทางสูเ่มืองบาร์เซโลนาในประเทศสเปน ซึง่ได้รับการขนานนามให้เป็นนครหลวง

ในเมดิเตอร์เรเนียน ที่สวยงามเจริญรุ่งเรืองด้วยธุรกิจท่าเรือ และการค้าอีกทัง้ยงั
ผสมผสานประวติัศาสตร์ที่เก่าแก่และความทนัสมัยให้สมกบัเป็นเมืองโอลิมปิก เป็นที่
ชื่นชอบของบรรดานักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน 

(347 ก.ม.) 
 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าโรงแรมที่พัก SILKEN DIAGONAL BARCELONA HOTEL หรือ

เทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
 

วันท่ี 6 บาร์เซโลน่า - เท่ียวชมเมือง - กรานาด้าแฟมเิลีย สนามฟตุบอล 
เอล กัมป์ โนว - ถนนลารัมบร้า - ชมระบ าฟลามิงโก  

พุธ 

07.00 น รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เที่ยวชมเมืองของเกาดี ้ ที่ชาวบาร์เซภาคภูมิใจจนมีอีกชื่อเรียกหนึง่ว่า City of Gaudi 

บนถนนกราเซีย ท่านจะได้พบกบังานสถาปัตยกรรมอนัล า้ค่าคือกาซ่า บตัโย ที่เกาดี ้
ออกแบบให้กบัเศรษฐีสิง่ทอในบาร์เซโลน่า อีกหนึง่แห่งที่น่าชมคือกาซา มิลา เกาดี ้
ออกแบบให้กบันกัธุรกิจผู้มัง่คัง่ในปี ค.ศ.1906 แสดงถึงฐานะความมัง่คั่ง, ความคิด
สร้างสรรค์ซึง่ถือเป็นแฟชัน่ในยคุนัน้ แล้วไปชมสวนสาธารณะเกวล (Park Guell) เป็น
หนึง่ในงานสดุรักสดุหวงที่เกาดีอ้ทุิศให้กบัชาวเมือง ออกแบบตัง้แต่ปี ค.ศ.1900-
1914 สถานที่สดุท้ายของเกาดีคื้อโบสถ์ซากราด้า แฟมิเลยี ที่ยงัคงสร้างไม่เสร็จจนถึง
ปัจจบุนั ความพิเศษในงานของเกาดีคื้อการรวบรวมรูปทรงและพืน้ผิวต่างๆใน
ธรรมชาติมาใช้ และสะท้อนให้เห็นถงึอิทธิพลของยอดเขาและความสงูของมองต์เซร์
ราต    

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าเข้าชมสนามฟตุบอล เอล กมัป์ โนว ของทีมบาร์เซโลน่า หรือคัมป์ น ู(Camp Nou) 

ความจ ุ 98,787 คน เป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สดุในยโุรป ตัง้อยู่ในเมืองบาร์เซโลน่า 
นิตยสารฟอร์บส์ ได้จดัให้เป็นอนัดบั 2 ในฐานะที่เป็นสโมสรฟตุบอลที่มีฐานะร ่ารวย
มากสดุในโลก ประจ าปี 2558 รองจากทีมเรียล แมดริด น าชมความย่ิงใหญ่ของทีมใน
สว่นที่จดัแสดงเป็นมิวเซียม มีห้องถ้วยรางวลั, ห้องจดัแสดงประวติัและเร่ืองราวของ  

http://www.novotel.com/


 

 

ทีม, ห้องผลงานของเมสซี ที่รวบรวมแมทช์และการท าประตอูนัน่าประทบัใจ บาง
เร่ืองราวบอกผ่านด้วยระบบมลัติมีเดีย รวมถงึการชมแมทช์การแข่งขนัแบบพาโนรา
มา ห้องแถลงข่าว และห้องเก็บตัวของนกัฟตุบอลชื่อดงัระดบัโลก (ในกรณีวนัเข้าชม
ตรงกบัการแข่งขนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าเข้าชม) เข้าสูจ่ตัุรัสกาตาลนุญา จดุ
เร่ิมของย่านถนนคนเดิน Las Ramblas ถนนที่มีชีวิตชีวามากที่สดุในบาร์เซโลน่า มีทัง้
สนิค้านานาชนิด, แผงดอกไม้, ศิลปินเร่และละครใบ้ เชือ้เชิญให้นกัท่องเที่ยวเดินชม
อย่างไม่รู้เบื่อ ปลายสดุของถนนเป็นอนสุาวรีย์โคลมับัส นกัเดินเรือผู้ ค้นพบโลกแถบ
ใหม่หมู่เกาะเวสต์อินดีส 

 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 หลงัอาหาร น าคณะชมโชว์ระบ าฟลามิงโก้ การแสดงที่เร่าร้อนประกอบเสียงเพลง

ดนตรีพืน้บ้าน สวยงามสนกุสนานเร้าใจ 

 
 น าท่านเข้าโรงแรมที่พัก SILKEN DIAGONAL BARCELONA HOTEL หรือ

เทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
 

วันท่ี 7 บาร์เซโลน่า - ซาราโกซ่า - รถไฟด่วน AVE สู่แมดริด พฤหัสบดี 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าโค้ชท่านออกเดินทางสู ่เมืองซาราโกซ่า (ZARAGOZA) ซึง่เป็นเมืองหลกัของแคว้น

และของราชอาณาจกัรอารากอน ตัง้อยู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ
สเปน ระหว่างทางท่านจะได้สมัผัสกบัธรรมชาติอนัหลากหลาย และงดงามแปลกตา 

(308 ก.ม.) 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Local 
บ่าย เที่ยวเมืองซาราโกซ่า เมืองเล็กๆ เก่าแก่ที่ส าคญัแห่งหนึ่งของสเปน ไฮไลท์ของเมืองนี ้

น่าอยู่ที่โบสต์ซานตามาเรีย เดอฟิลลาร์ ซึง่เป็นโบสต์ประจ าเมืองที่สวยงาม และเป็นที่
เคารพศักการะของชาวคริสต์ เพราะเชื่อกนัว่าพระแม่มารีเคยมาปรากฎกายให้เห็น
บนเสาภายในโบสต์แห่งนี ้ จตัรัุสเอสปันญ่า ศนูย์กลางของเมืองมีอนสุาวรีย์ และ
อาคารสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิก ผ่านชมพระราชวงั Aljafería ถกูสร้างขึน้
ในช่วงศตวรรษที่ 11 เป็นพระราชวงัฤดรู้อนส าหรับผู้ปกครองมุสลิมในสมัยอดีต และ
ย่านเมืองเก่า ที่มีซากปรักหกัพงั ก าแพงโรมนั ปราสาทมัวร์ (Moorish castle) ที่ยงัคง
หลงเหลอือยู่จนถงึปัจจบุนั 

 

 รถไฟด่วน  AVE (HIGH SPEED TRIAN) น าคณะเดินทางสู่กรุงแมดริด เมืองหลวงที่
เก่าแก่และสวยที่สดุแห่งหนึ่งของโลก (ใช้เวลาเดินทาง 1.15 ชัว่โมง)  AVE TRAIN 
เปิดให้บริการเฉพาะการเดินทางในประเทศสเปนเท่านัน้   

(315 ก.ม.) 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าโรงแรมที่พัก SILKEN PUERTA AMERICA MADRID หรือเทียบ 

เท่าในระดับเดียวกัน 
 

วันท่ี 8 เมืองโตเลโด้ - แมดริด ศุกร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองโตเลโด้ อดีตเมืองหลวงเก่าตัง้แต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ศนูย์กลาง

ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของสเปน ชื่อเมืองหมายถงึการผสมผสานของสาม 
วฒันธรรม คริสเตียน, อิสลามและฮีบรู ตัวเมืองตัง้อยู่บนหน้าผาสงูเบือ้งลา่งล้อมรอบ
ไปด้วยแม่น า้ตาโฆเหมาะแก่การป้องกนัการรุกรานจากข้าศกึ  เร่ิมต้นการเที่ยวชม
เมืองจากหน้าสถานีรถไฟแบบนีโอมเูดฆาร์ ที่รูปทรงทางสถาปัตยกรรมที่แปลกตา 
ข้ามสะพานแบบโรมนัดัง้เดิม (ปเูอนเต เด อลักานตารา) บนเนินเขาท่านจะเห็นกสัตี
โย เด ซาน เซร์บานโด ป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ชาวโรมนัสร้างขึน้เพื่อปกปักษ์รักษา
เมือง แล้วเข้าสูเ่ขตเมืองเก่า โดยผ่านประตเูมืองปเูอร์ตา เด บิซากรา หนึ่งในประตู
เมืองที่มีความส าคญัที่สดุ ทกุแห่งของเมืองท่านจะได้ชื่นชมกับความแตกต่างของ

(80 ก.ม.) 
 
 
 



 

 

สถาปัตยกรรมแบบอารบิค, มเูดฆาร์, โกธิคและเรอเนสซองส์ เมื่อท่านมาเยือนโตเลโด้
แล้วต้องแวะชมคือ มหาวิหารแห่งโตเลโด้ สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่สวยงาม
แห่งหนึง่ของโลก ใช้เวลาสร้างยาวนาน เดิมมุสลิมใช้เป็นสเุหร่าต่อมาได้ก่อสร้าง
รูปทรงแบบโกธิคในปีค.ศ. 1226 และเพิ่มศิลปะแบบมเูดฆาร์ บาร็อกและนีโอ
คลาสสิค จนเสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปีถดัมา นบัเป็นมรดกแสดงความเป็นเมือง
ศาสนาของสเปน ภายในมหาวิหารมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรด้วยไม้แกะสลกั
และภาพสลกัหินอ่อน อีกด้านหนึง่ท่านจะเห็นป้อมอัลคาซาร์เป็นผลงานของสถาปนิก
ระดบัสดุยอดในสมยัศตวรรษที่ 16 ได้รับการบูรณะและเป็นพิพิธภัณฑ์ในปัจจบุัน 
แล้วมีเวลาให้ท่านหาซือ้ของที่ระลกึในย่านกลางเมืองเป็นงานฝีมือที่รู้จกักนัดีมี
ชื่อเสยีงของนครโตเลโด้คือดาบและมีดเหลก็กล้า แบบเคลอืบด าฝังเงินทองและ
ลวดทองแดง นอกจากนีย้ังมีงานเซรามิคทกุประเภทให้ท่านได้สะสมเป็นของประดบั
บ้านอีกด้วย  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Local 
บ่าย ก่อนอ าลาเมืองแวะจดุชมวิว เพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองโตเลโด้ทัง้เมือง ซึง่เป็นทิวทศัน์ที่

จิตรกรชื่อดงัของสเปนเอล เกรโก (EI Greco) ได้จ าลองลงในแผ่นภาพที่งดงามย่ิงกว่า
ของจริง  

 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร the oldest restaurant in the world Local 
 น าท่านเข้าโรงแรมที่พัก SILKEN PUERTA AMERICA MADRID หรือเทียบ 

เท่าในระดับเดียวกัน 
 

วันท่ี 9 เท่ียวกรุงแมดริด - พระราชวังหลวง - น า้พุไซเบเลส - ปูเอต้า เดอ 
โซล - อสิระช้อปป้ิง  

เสาร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเที่ยวกรุงแมดริด เมืองหลวงของประเทศสเปนเก่าแก่นบัพนัปี ตัง้อยู่ใจกลาง

แหลมไอบีเรียน ในระดบัความสงู 650 เมตร เป็นเมืองหลวงที่สวยที่สดุแห่งหนึง่ของ
โลก เข้าชมพระราชวังหลวง (Palacio Real) ตัง้อยู่บนเนินเขาริมฝ่ังแม่น า้แมนซานา
เรส มีความสวยงามโอ่อ่าอลงัการไม่แพ้พระราชวังอื่นๆในทวีปยโุรป จาก
แนวความคิดเปรียบเทียบความใหญ่โตของแวร์ซายส์ และความสวยงามของลฟูว์ใน
ฝร่ังเศส พระราช วงัหลวงแห่งนีถู้กสร้างด้วยหินทัง้หลงัในปีค.ศ.1738 ในสไตล์บาร็อก 
โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิตาเลยีน ประกอบด้วยห้องต่างๆ 
มากมายถงึ 2,830 ห้อง ซึง่นอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยงัเป็นที่เก็บ
ภาพเขียนชิน้ส าคัญที่วาดโดยศิลปินในยคุนัน้ รวมทัง้สิง่ของมีค่าต่างๆ อาทิ พดั
โบราณ, นาฬิกา, หนงัสอื,  เคร่ืองใช้, อาวธุ ฯลฯ แล้วชมอทุยานหลวงที่มีการเปลีย่น
พนัธุ์ไม้ทกุฤดูกาล ดอกไม้งดงามตลอดปี ใกล้กนัเป็นปลาซา เดอ เอสปันญา (Plaza 
de Espana) ชมอนสุาวรีย์เซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปน ที่ตัง้อยู่เหนืออนสุาวรีย์ดอน
กิโฆเต้ในสวนสาธารณะ 

 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Thai 
บ่าย น าเที่ยวชมน า้พุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ที่สร้างอทุิศให้แก่เทพธิดาไซเบลนี ใช้

เป็นสถานที่เฉลมิฉลองในเทศกาลต่างๆ ของเมืองและอาคารสวยงามใกล้ๆ กนัคือ ที่
ท าการไปรษณีย์ ผ่านประตชูัยอาคาลา่ (Puerta de Alcala) ที่สร้างถวายพระเจ้า
ชาร์ลส์ที่ 3 น าคณะเข้าสูป่ลาซา มายอร์ (Plaza Mayor) จตัรัุสส าคญัของกรุงมาดริด 
อาคารเก่าแก่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมศตวรรษที่ 17 และอดีตที่ท าการเมือง ติดกนั
เป็นตลาดซนัมีเกล (San Miquel) ปัจจบุนัย่านนีเ้ป็นถนนคนเดิน เต็มไปด้วยร้าน
กาแฟน่ารัก เข้าสูป่เูอต้า เดล ซอล หรือประตพูระอาทิตย์ จตัรัุสใจกลางเมือง ซึง่
นอกจากจะเป็นจุดนบักิโลเมตรแรกของสเปนแล้ว (กิโลเมตรที่ศนูย์) ยงัเป็นศนูย์กลาง
รถไฟใต้ดินและรถเมล์ทกุสาย และยังเป็นจดุตัดของถนนสายส าคญัของเมืองที่
หนาแน่นด้วยร้านค้ามากมาย และห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ El Corte Ingles ชม

 



 

 

อนสุาวรีย์หมีกบัต้นมาโดรนา สญัลกัษณ์ของเมือง จากนัน้อิสระให้ท่านเดินเที่ยวย่าน 
Walking Street ตามอธัยาศยั 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าโรงแรมที่พัก SILKEN PUERTA AMERICA MADRID HOTEL หรือ

เทียบ เท่าในระดับเดียวกัน 
www.hoteles-silken.com 

วันท่ี 10 สนามบินแมดริด – เดินทางสู่กรุงปารีสโดยสายการบนิ
ภายในประเทศ - เดินทางกลับกรุงเทพฯ 

อาทติย์ 

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Breakfast Box 
 น าคณะออกเดินทางสู่สนามบิน Barajas กรุงแมดริด เพื่อเดินทางสูก่รุงปารีส  
08.00 น. ออกเดินทางสูก่รุงปารีส โดยสายการบิน Vueling Airlines เที่ยวบินที่ VY8204  
10.05 น. คณะถงึสนามบินชาร์ลเดอโกล มีเวลาให้ท่านได้ท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการ

เช็คอิน  

13.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931  
วันท่ี 11 เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ จันทร์ 
05.55 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

 
(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักล่าวข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจดัโปรแกรมของแต่ละวนั

เดินทางจะไม่เหมือนกนั  โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วนจะสง่ให้ท่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้)  

Period 
Tour Fare 

Adults 
Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL USED SGL Supp 

No TKT 
ADL / CHD 

15-25 กุมภาพันธ์ 2526 
8-18 มีนาคม 2562 

22 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 
124,000.- 112,000.- 106,000.- 28,000.- 24,000.- -28,000.- 

-25,000.- 

12-22 เมษายน 2562 128,000.- 116,000.- 109,000.- 28,000.- 24,000.- -32,000.- 
-24,000.- 

26 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2562 
17-27 พฤษภาคม 2562 124,000.- 112,000.- 106,000.- 28,000.- 24,000.- -28,000.- 

-25,000.- 
คา่ทวัร์รวม :  
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561 

 ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
 ค่าเข้าปงต์ดูการ์ / ค่าเช้าชมโบสถ์ ซากราด้า แฟมิเลยี / ค่าเข้าชมสนามฟตุบอล Camp Nou / ค่าเข้าชมพระราชวงั

หลวง (Palacio Real)   
 ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดู

รายละเอียดแนบท้ายในหวัข้อ  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 
 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คัดสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแต่ละประเทศ 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ที่ 2€ / ท่าน / วนั 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสเปน (เชงเก้น) 
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยวและคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
 ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยีชีวิต/

อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุติัเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภัยอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกนัภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถงึค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถงึ
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตัว 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 
7 กิโลกรัม 
 

http://www.eurostarsmadridtower.com/


 

 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 ค่าท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกัและค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพกั ค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จกั

และเชื่อถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณา
จองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันท่ีจอง ซึง่เงินมดัจ า
ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์สว่นที่เหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่าน
ไม่ช าระเงินสว่นที่เหลอืตามวนัที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี  ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบ

คาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทวัร์ ที่มีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมี
ผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
(อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 28 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551) 
 1. ในกรณีที่นกัท่องเที่ยวมีเหตตุามมาตรา 28 ที่จะขอเงินค่าบริการที่ช าระไว้แล้วคืนให้นกัท่องเที่ยว ที่แจ้งความประสงค์

ขอรับเงินคืนจากผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว  เมื่อนกัท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์ตามวรรคหนึง่ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว
ต้องจ่ายเงินคืนแก่นกัท่องเที่ยวในอัตรา ดังต่อไปนี ้

  นกัท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางลว่งหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบ
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง  

ให้คืนในอตัราร้อยละ หนึง่ร้อยของ
เงินค่าบริการ (คืน 100%) 

  นกัท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางลว่งหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบ
ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันเดินทาง 

ให้คืนในอตัราร้อยละ ห้าสบิของเงิน
ค่าบริการ (คืน 50%) 

  นกัท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางลว่งหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบ
น้อยกว่า 15 วันก่อนวันเดินทาง 

ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ  

 2. ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจัดน าเที่ยวต่อไปนี ้ให้น ามาหกัจากเงิน
ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้อ 1 วรรค 2 ได้ แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสงูกว่าเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะ
เรียกจากนกัท่องเที่ยวไม่ได้ ทัง้นีใ้ห้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานให้นกัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี ้
2.1  ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
2.2  ค่ามดัจ าของบัตรโดยสารเคร่ืองบิน 
2.3  ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 

  หากท่านยกเลกิการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ท่านสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวีซ่า
ได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลีย่นชื่อตัว๋เท่านัน้ และต้องไม่อยู่ใน
เงื่อนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากท่านยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนมุติัวีซ่า ไม่
ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานฑตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด 
ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเงื่อนไขของวนัเวลาที่ยกเลิกดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณา
อนมุติัวีซ่าจากทางสถานฑูต ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึง่จะรู้ผลเร็วกว่าการย่ืนขอวีซ่าแบบ
กรุ๊ป (ทัง้นีน้กัท่องเที่ยวต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการย่ืนวีซ่า ในกรณีที่คณะไม่สามารถออกเดินทาง



 

 

ได้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จ าเป็นต้องอิงหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัอัตราการจ่ายเงินคืนค่าบริการให้แก่นักท่องเที่ยวตาม
ประกาศของคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก์เป็นส าคญั) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 30 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการท่องเที่ยว รวมทัง้ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิด
เหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดย
สทิธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVEL GROUP TOUR ของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี 
ประกนัภัย ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของ
ท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อัน
เนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่ านช าระ
มาแล้ว 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวันเดินทาง สามารถท าได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้อง

ช าระค่าใช้จ่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัท
ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้
เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบ
กบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัร์สว่นที่เหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียน

แอร์ไลน์ 100%, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเท่านัน้  

ค่าธรรมเนียมประกนัภัยและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการบินในภายหลงั 

ถือเป็นค่าทวัร์สว่นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที่ออกตั๋ว 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมีความ
แตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่าง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจัดโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่สถานที่เข้าชมนัน้ ๆ ปิด

ท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตหุนึง่เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็น
ผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระ 



 

 

Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อน
ช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (Porter) 
  ค่าทวัร์ได้รวมค่าขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่าน

จะถกูเรียกเก็บโดยผู้ ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลง
ได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบินท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 23 
กิโลกรัม (ส าหรับผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนักเพิ่มเป็นสทิธิของ
สายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง  
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบ
ต่อการสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชัดเจน

ในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศสเปน ใช้เวลายื่นประมาณ 16 วันท าการ 

(การขอวีซา่ประเทศสเปนผู้ เดินทางทกุทา่นต้องมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศนูย์รับค าร้องขอวีซา่ประเทศสเปน) 
อาคารสีลมคอมเพล็ก  ชัน้ 15  ถนนสีลม (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง) 

 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง
เก้นหรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า 

 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสขีาว (ไม่ใช่รูปขาวด า, ห้ามสแกน และห้ามใช้รูปถ่ายเก่าที่เคยใช้ขอวีซ่ามาแล้ว) มีอายุ
ไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า /ส าเนาสติูบตัร 
ในกรณีอายไุม่ถงึ 20 ปีบริบรูณ์  

 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัรา
เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างาน
ตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทที่คดัไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

 หนงัสอืรับรองจากธนาคาร และส าเนาสมดุบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนัที่ย่ืนค าร้องขอวีซ่า 
ควรเลอืกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบั
ค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสูภู่มิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบญัชีหนึ่งในการย่ืนขอวีซ่า ต้องออก
หนงัสอืรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไม่รับบัญชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1  - 6 แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบชุื่อผู้ เดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนักเรียน นกัศึกษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไป

ย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึง่ได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง 



 

 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้  

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซ่าของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่าน
ไม่มีสทิธ์ิเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


