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6 เม.ย.  

(1) 
กรุงเทพฯ พฤหัสบดี 

21.00 น. พร้อมคณะที สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารโดยสารขาออก ชัน 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สาย

การบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ เจ้าหน้าทีให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน  
 

7 เม.ย.  

(2) 
กรุงเทพฯ - ดูไบ (แวะเปลียนเครือง) - กรุงแมดริด (สเปน) ศุกร์ 

.  น. ออกเดินทางสู่ นครดไูบ (สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์) โดยเทียวบินที EK 385 ใช้เวลาเดินทาง .  ช.ม. 

.  น. ถึง สนามบินนครดไูบ รอเปลียนเทียวบิน  
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.  น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงแมดริด ประเทศสเปน โดยเทยีวบินที  EK141 ใช้เวลาเดินทาง .  ช.ม. 

.  น. ถึง สนามบิน Barajas International กรุงแมดริด (เวลาท้องถินช้ากว่าไทย  ช.ม.) หลงัผ่าน

พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร รถโค้ชรอรับคณะเดินทางสู่ตวัเมือง นงัรถเทยีวชมกรุง

แมดริด เมืองหลวงนําอันงามสง่าของประเทศสเปน ผ่านชม นําพุไซเบเลส (Cibeles 

Fountain) ทสีร้างอทุิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีนใช้เป็นสถานทีเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆของ

เมือง และอาคารสวยงามใกล้ๆกันคือ ทีทําการไปรษณีย์ ประตูชัยอาคาล่า (Puerta de  

Alcala) ทสีร้างถวายพระเจ้าชาร์ลส์ที  

 

คํา รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร  

 นําคณะเข้าพัก Eurostar Madrid Tower***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั  

 เม.ย.  

(3) 
กรุงแมดริด - โตเลโด้ - กรุงแมดริด 

เสาร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม  

09.00 น. เดินทางสู่ เมืองโตเลโด้ (ระยะทาง .  ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ  ช.ม.) อดีตเมือง

หลวงเก่าตงัแต่คริสต์ศตวรรษที 13 ศูนย์กลางประวตัิศาสตร์และวัฒนธรรมของสเปน ชือ

เมืองหมายถึงการผสมผสานของสาม วฒันธรรม คริสเตียน, อสิลามและฮีบรู ตวัเมืองตังอยู่

บนหน้าผาสูงเบืองล่างล้อมรอบไปด้วยแม่นําตาโฆเหมาะแก่การป้องกันการรุกรานจาก

ข้าศกึ บนเนินเขาท่านจะเห็น กัสตีโย เด ซาน เซร์บานโด ป้อมปราการขนาดใหญ่ทีชาวโรมนั

สร้างขึนเพือปกปักษ์รักษาเมือง เข้าสู่ เขตเมืองเก่า โดยผ่านประตเูมืองปเูอร์ตา เด บิซากรา 

หนึงในประตูเมืองทีมีความสําคัญทีสุด ทุกทุกแห่งของเมืองท่านจะได้ชืนชมกับความ

แตกต่างของสถาปัตยกรรมแบบอารบิค, มเูดฆาร์, โกธิคและเรอเนสซองส์ ชม มหาวิหารแห่ง

โตเลโด้ สถาปัตยกรรมแบบโกธิคทียิงใหญ่สวยงามแห่งหนึงของโลก ใช้เวลาสร้างยาวนาน 

เดิมมสุลิมใช้เป็นสเุหร่าต่อมาได้ก่อสร้างรูปทรงแบบโกธิคในปี 1226 และเพิมศิลปะแบบมู

เดฆาร์ บาร็อกและนีโอคลาสสิค จนเสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปีถัดมา นับเป็นมรดกแสดง

ความเป็นเมืองศาสนาของสเปน อีกด้านหนึงท่านจะเห็น ป้อมอัลคาซาร์ เป็นผลงานของ

สถาปนิกระดบัสดุยอดในสมยัศตวรรษที 16 ได้รับการบูรณะและเป็นพิพิธภณัฑ์ในปัจจุบนั 

แล้วมีเวลาให้ท่านหาซือของทีระลึกในย่านกลางเมืองเป็นงานฝีมือทีรู้จกักนัดีมีชือเสียงของ

นครโตเลโด้คือ ดาบและมีดเหล็กกล้า แบบเคลือบดําฝังเงินทองและลวดทองแดง 

นอกจากนียงัมีงานเซรามิคทกุประเภทให้ท่านได้สะสมเป็นของประดบับ้านอีกด้วย  

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  

บ่าย ก่อนอําลาเมืองโตเลโด้แวะจุดชมวิว เพือชมทิวทศัน์ของเมืองโตเลโด้ทงัเมือง ซึงเป็นทิวทศัน์

ทจีิตรกรชือดงัของสเปนเอล เกรโก (EI Greco) ได้จําลองลงในแผ่นภาพทีงดงามยิงกว่าของ

จริง เดินทางกลับสู่ กรุงแมดริด เข้าสู่ ปลาซา มายอร์ (Plaza Mayor) จัตุรัสสําคัญของกรุง

มาดริด อาคารเก่าแก่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมศตวรรษที  และอดีตทีทําการเมือง

ติดกันเป็นตลาดซันมีเกล (San Miquel)  ปัจจุบันย่านนีเป็น ถนนคนเดิน เต็มไปด้วยร้าน

กาแฟน่ารัก ปูเอต้า เดล ซอล หรือประตูพระอาทิตย์ จัตุรัสใจกลางเมือง ซึงเป็นจุดนับ
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กิโลเมตรแรกของสเปน และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ El Corte Ingles อิสระให้ท่านเดิน

เทยีวชมเมือง 

20.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร  

 นําคณะเข้าพกั Eurostar Madrid Tower***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั  

 เม.ย.  

(4) 
กรุงแมดริด - พระราชวังหลวง– กรานาด้า 

เสาร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม  

09.00 น. นําคณะ เทียวชมกรุงแมดริด เมืองหลวงของประเทศสเปนเก่าแก่นับพันปี ตังอยู่ใจกลาง

แหลมไอบีเรียน ในระดบัความสงู 650 เมตร เป็นเมืองหลวงทีสวยทีสดุแห่งหนึงของโลก เข้า

ชม พระราชวงัหลวง (Palacio Real) มีความสวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวงัอืนๆใน

ทวีปยุโรป จากแนวคิดเปรียบเทียบความใหญ่โตของวังแวร์ซายส์ และความสวยงาม

ของลูฟว์ในฝรังเศส วังหลวงแห่งนีถูกสร้างด้วยหินทังหลังในปีค.ศ.1738 ในสไตล์บาร็อก 

โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรังเศส และอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่างๆ

มากมายถึง 2,830 ห้อง ซงึนอกจากจะมกีารตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยงัเป็นทีเก็บภาพเขียน

ชินสําคัญทีวาดโดยศิลปินในยุคนัน รวมทังสิงของมีค่าต่างๆ อาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, 

หนังสือ,  เครืองใช้, อาวธุ ฯลฯ แล้วไปชม ปลาซา เดอ เอสปันญา (Plaza de Espana) และ

ชม อนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปน ทีตงัอยู่เหนือ อนสุาวรีย์ดอนกิโฆเต้ 

 

 
 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  

บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองกรานาด้า (ระยะทาง 425 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ .  ช.ม.) 

อดีตเมืองหลวงของพวกมัวร์ เมืองทีมีความเจริญสูงสดุทงัทางวัตถุและศิลปะทีผสมผสาน

กนัอย่างลงตวัของพวกมวัร์และชาวยิว 

 

20.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร The oldest restaurant in the world  

 นําคณะเข้าพัก Barcelo Granada Congress ***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั  

 เม.ย. 66 

(5) 
กรานาด้า - พระราชวังอะลัมบรา - กอร์โดบา 

จันทร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม  

09.00 น. นําท่านเดินทางสู่ พระราชวงัอะลมับรา สิงมหศัจรรย์ของโลกทีไม่มีอนัดบัอย่างเป็นทางการ 

ความสุดยอดแห่งจินตนาการและความสามารถทางศิลปะของมัวร์ ไม่มีคําบรรยายใดจะ

เปรียบเปรยความวิจิตรพิสดารและความประณีตสมดุลอนัน่าทึงนีได้ วงัแห่งนีมิได้ยิงใหญ่

เฉพาะภายนอก แต่อลงัการไปด้วยฝีมืออนัประณีตจากช่างฝีมือในยุคก่อนทีได้สร้างสรรค์

การตกแต่งอย่างวิจิตร ชม พระราชวังหลวง (Nasrid Palace) โดดเด่นไปด้วยลวดลาย

แกะสลกับนเพดานไม้ ลายเครือเถาบนปนูปันทปีระดบัผนงั ลายลดาวลัย์ และลายลกูไม้ฉลุ

บนเรียวโค้งของเสาหินอ่อน ด้านนอกเป็นสวนสวยราวกับจําลองสวนสวรรค์มาไว้บนดิน 

ลานดอกเมอร์เทิล ขนาบด้วยแนวพุ่มดอกเมอร์เทิล, ซาลอน เดโลส เอมบาฆาโดเรส ห้อง

สําหรับเข้าเฝ้ากษัตริย์ และสุดปลายทางใต้เป็นลานสิงโตสร้างขึนรอบนําพุโบราณขนาด
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ใหญ่ ห้องพักทีเคยต้อนรับนักเขียนชือดัง วอชิงตัน เออร์วิง ในปี  ทีเคยพํานักใน

พระราชวังแห่งนีนานถึง  เดือนและจุดสุดท้ายทีไม่ควรพลาดชมก็คือ พระราชวงัเฆเนรา

ลิเฟ เดิมเป็นพระราชวงัฤดูร้อน ความงดงามของอุทยานสวนอันร่มรืนและเขียวขจี ประดับ

ด้วยนาํพแุละสระนําสมกบัความหมายทีว่าอุทยานสถาปนิก 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นําท่านออกเดินทางชมทัศนียภาพของสเปนตอนใต้ในแคว้นอันดาลูเซีย แคว้นแห่ง

เกษตรกรรมทีมีบทบาทสําคญัต่อสเปนมาทุกยุคทุกสมยั สร้างผลผลิต อาทิ นํามันมะกอก 

พืชไร่ องุ่น ฝ้าย และดอกทานตะวนั สู่ เมืองกอร์โดบา (ระยะทาง 201 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ  ช.ม.)ทีได้ชือว่าเป็นเพชรเม็ดเอกแห่งแคว้นอนัดาลเูซีย เมืองทีนกัประวตัิศาสตร์

สากลมักคุ้นในนามอาณาจักรกาหลิบ ว่ากันว่าในยุคศริสต์ศตวรรษที  เมืองนีมีความ

ยิงใหญ่มาก โดยถือเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองของโลก รองจากอาณาจกัรคอนสแตนติโนเปิล 

เป็นเมืองในระบบกาหลิบทีมีความเจริญรุ่งเรืองทีสดุของยโุรป มีการสร้างมหาวิทยาลยั เน้น

การเรียนรู้ด้านวรรณกรรมและวิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย์ 

 

20.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร  

 นําคณะเข้าพกั Hotel Eurostars Palace Cordoba *****  

หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั 

www.eurostarspalace.com 

 เม.ย.  

(6) 
กอร์โดบา - เซบียา  - ชมระบาํฟลามิงโก้ 

อังคาร 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม  

09.00 น. นําท่านเทียวชมเมอืงกอร์โดบา ชมสถาปัตยกรรมสะพานแบบโรมนั (ปเูอนเต้ โรมาโน) ทอด 

ตวัข้ามแม่นาํกวาดลักีบีร์ เข้าชม มสัยิดหลวงเมซกีต้า สเุหร่าทมีีขนาดใหญ่ของบรรดากาหลิ

บแห่งอูมยัยาด ทีแห่งนีคือบทสรุปของการปลกูฝังคริสต์ศาสนาลงบนอาณาเขตอนัยิงใหญ่

ของมุสลิมเดิม ท่านจะได้เห็นศิลปะการสร้างโบสถ์ของชาวคริสต์ อันยิง ใหญ่แต่ใน

ขณะเดียวกันศิลปะแบบมุสลิมซึงก็คือ มีห์รับ ซึงถือเป็นสุดยอดสถาปัตย กรรมชินเอกบน

กระเบืองเซรามิคของศิลปินชาวมวัร์แท้ๆ ได้รับการอนรัุกษ์เก็บรักษาให้ทรงคณุค่าความงาม 

จนแทบจะหาชมไม่ได้อีกแล้วบนโลกใบนี 

 
 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองเซวิลล์ หรือ เซบียา (ระยะทาง 141 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ .  

ช.ม.) เมืองใหญ่อนัดบั  ของสเปนและเป็นเมืองหลวงของแคว้นอนัดาลเูซีย เมืองทีเต็มไป

ด้วยความเขียวขจีพืนทีโล่ง สวนสาธารณะ และสวนดอกไม้ เมืองในฝันสําหรับผู้ ต้องการ

สัมผัสชีวิตราตรีอันเร่าร้อน นําท่านไปชมสิงก่อสร้างทีงดงามด้วยสถาปัตยกรรมการ

ออกแบบของ ปลาซา เดอ เอสปาญา (Plaza de Espana) อาคารรูปครึงวงกลมเรียงต่อกัน

เป็นแนวยาว แต่ละโค้งประตูมีตราประจําจังหวัดไล่เรียงตามตัวอักษร ฝังตรงข้ามเป็น

อทุยานมาเรียลยุซ่า ร่มรืนงดงามตระการตาและแฝงความโรแมนติค 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคารพืนเมอืง พร้อมชมและเพลิดเพลินกับดนตรีและ

ระบําฟลามิงโก อันเร่าร้อนสไตล์อนัดาลูเซีย 

 



Page 5 of 10 
 

 

             11/11 

 นําคณะเข้าพัก Barcelo Sevilla Renacimiento Hotel *****  

หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั 

www.barcelo.com 

 เม.ย.  

(7) 
เซบีญา – ฟารู (โปรตุเกส) - กรุงลสิบอน  

พุธ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม  

09.00 น. นําท่านเทียวชมเมืองเซบียา เข้าชม มหาวิหารแห่งเมืองเซบียา (Seville) มีขนาดใหญ่เป็น

อนัดบัสามรองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ทีกรุงโรม และเซนต์ปอลทีลอนดอน และใหญ่ทีสดุ

ในสเปน สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแต่งได้อย่างงามวิจิตร สร้างขึนแทนทีตงัของ

สเุหร่าเดิม โดยต้องการให้ยิงใหญ่แบบไม่มีใครเทียบเทียมได้ ในห้องเก็บทรัพย์สมบตัิลําค่า 

มีทงัภาพ เขียน, เครืองใช้ในพิธีของศาสนา ทีทํามาจากทองคําและเงิน ล้วนแต่ประเมินค่า

มิได้ อีกทงัยังเป็นทีเก็บศพของโคลัมบัสอีกด้วย จากนนัขึนชม หอคอยฆีรัลดา ตึกทรงรูป

สีเหลียม ผืนผ้าสงู  เมตร (ไม่แนะนําสําหรับท่านทีสขุภาพไม่เอืออํานวย) ติดกันกับมหา

วิหารเป็นลานส้มและนําพุ เพือใช้ในพิธีชําระร่างกายของอิสลาม ด้านหน้าเป็นลานกว้างม ี

ปราสาทอลัคาซาร์ สถาปัตยกรรมทียังคงมีคราบเงาความบรรเจิดและความคิดสร้างสรรค์

ของชาวมวัร์ ในอดีตเคยเป็นพระราช วงัของกษัตริย์สเปนมาก่อน 

 
 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย เดินทางข้ามพรมแดนสเปน สู่ประเทศโปรตุเกสที เมืองฟารู (Faro) (ระยะทาง 199 ก.ม. ใช้

เวลาเดินทางประมาณ .  ช.ม.) เป็นเมืองหลวงของเขตแอลการ์ฟ (Algarve) มีประชากร

อาศัยอยู่ประมาณ 40,000 คน เมืองนีมีความสําคัญขึนมาในปีค.ศ. 1577 ฟารูได้รับการ

คัดเลือกให้เป็นเมืองทีพํานักของผู้ ดํารงตําแหน่งบิชอป เมืองฟารูครอบคลุมอาณาเขต

อุทยาน และทะเลสาบริโอฟอร์โมซา (Rio Formosa) แหล่งอนุรักษ์ทางธรรมชาติของนก

หลากหลายสายพันธุ์  ทีอพยพมาในช่วงฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง เข้าสู่  กรุงลิสบอน 

(ระยะทาง  ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ .  ช.ม.)เมืองหลวงของโปรตุเกสตงัอยู่ใน

ทวีปยโุรปตอนใต้บนคาบสมทุรไอบีเรีย 

 

19.30 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร  

 นําคณะเข้าพัก  Eurostars Universal Lisboa ***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั  

 เม.ย.  

(8) 
กรุงลิสบอน  - แหลมโรก้า -  ซินทร้า - กรุงลิสบอน 

พฤหัส 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม  

09.00 น. นําท่านเทียวชมกรุงลิสบอน ชม อดีตพระราชวังหลวง อายุเก่าแก่ตงัแต่ศตวรรษที 14 ผสม 

ผสานระหว่างสถาปัตยกรรมโกธิคและมัวร์อย่างสวยงาม ปัจจุบันเป็นทีพํานักอย่างเป็น

ทางการของประธานาธิบดี แล้วไปชม มหาวิหารเจอโรนิโม ทสีร้างขึนเพือเป็นเกียรติแก่ 

วาสโก ดากามา ในการเดินทางสู่อินเดียเป็นผลสําเร็จในปี ค.ศ.1498 และภายในยงัเป็นทีฝัง

ศพของเขาอีกด้วย จดัเป็นผลงานอนัเยยีมยอดของงานสถาปัตยกรรมทีเรียกกนัว่า มานเูอล

ไลน์ (Manueline) ใช้เวลาก่อสร้างทังสิน 70 ปีจึงเสร็จสมบูรณ์ และได้รับการรับรองจาก

องค์การยูเนสโก้ว่าเป็น World Heritage Site ภายในประกอบไปด้วย อาคารสําคัญต่างๆ 
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จากนันนําท่านชม หอคอยเบเล็ม (Belem Tower) เดิมสร้างไว้กลางนําเพือเป็นป้อม

รักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเข้าออก และเป็นจุดเริมต้นของการเดินเรือออกไปสํารวจและ

ค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา และนักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกตัวอย่างหนึงของ

สถาปัตยกรรมมานูเอลไลน์ทีสวยงาม บันทึกภาพกับ อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี สร้างขึนในปี 

ค.ศ.1960 เพอืฉลองการครบ 500 ปีแห่งการสินพระชนม์ของ เจ้าชายเฮนรี เดอะเนวิเกเตอร์ 

และยกย่องนักเดินเรือสํารวจรอบโลก จากนนัเชิญท่านลองชิม ขนมทาร์ตคัสตาร์ด (Nata 

de Pasteis) ในร้านขนมเก่าแก่ทีให้บริการมากว่าร้อยปี แวะชิม ขนมโปรตเุกสต้นตํารับของ

ขนมไทย อาทิ ทองหยอด, ฝอยทองทีมีต้นตํารับแท้อยู่ทีโปรตุเกสและเข้าไปเผยแพร่ในกรุง

ศรีอยธุยา โดยท่านท้าวทองกีบม้า 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองเล็กๆ น่ารักแถบชานเมืองลิสบอน เมืองซินทรา (Sintra) อีกหนึงเมือง

ตากอากาศยอดนิยมของนกัท่องเทียว และยงัเป็นทีตงัของพระราชวงัทีสวยงาม ทีได้รับการ

รับรองจากองค์การยเูนสโก้ให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย เป็นเมืองตากอากาศทีเต็มไปด้วยความ

สวยงาม ไม้ดอก และแนวต้นปาล์ม และคลาสสิค ด้วยรีสอร์ตตากอากาศสีพาสเทล จากนนั

นําท่านเดินทางสู่ แหลมโรก้า (Capo Da Roca) จุดตะวันตกสุดของยุโรป แล้วนําท่าน

เดินทางกลับกรุงลิสบอน อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบน ถนนคนเดิน จัตุรัสใจกลางเมือง ย่าน   

ช้อปปิงสินค้าของเมืองตามอธัยาศยั 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร  

 นําคณะเข้าพัก  Eurostars Universal Lisboa ***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั  

 เม.ย.  

(9) 
กรุงลิสบอน – บนิภายในสู่บาร์เซโลนา (สเปน) 

ศุกร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม  

ช่วงเช้า หลังจากเช็คเอ้าท์ นําท่านเดินทางสู่ สนามบินลิสบอน เพือเดินทางโดยสายการบิน

ภายในประเทศสู่ เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน 

 

 เมืองบาร์เซโลนา เมืองซึงได้รับการขนานนามให้เป็นนครหลวงในเมดิเตอร์เรเนียน ที

สวยงามเจริญรุ่งเรืองด้วยธุรกิจท่าเรือและการค้า อีกทงัยงัผสมผสานประวตัิศาสตร์ทีเก่าแก่ 

และความทนัสมยัให้สมกบัเป็นเมืองโอลิมปิก เป็นทีชืนชอบของบรรดานกัท่องเทียวทีได้มา

เยือน  
 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

ช่วงบา่ย นําคณะไปชมงานสถาปัตยกรรมอนัยิงใหญ่ของเกาดี ทชีาวบาร์เซภาคภมูใิจจนมีอีกชือเรียก

หนึงว่า City of Gaudi ท่านจะได้พบกับงานสถาปัตยกรรมอนัลําค่าคือ กาซ่า บตัโย ทีเกาดี

ออกแบบให้กับเศรษฐีสิงทอในบาร์เซโลนา อีกหนึงแห่งทีน่าชมคือ กาซา มิลา เกาดี 

ออกแบบให้กบันกัธุรกิจผู้มงัคงัในปี 1906 แสดงถึงฐานะความมงัคงั, ความคิดสร้างสรรค์ซงึ

ถือเป็นแฟชนัในยคุนนั จากนนันําท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะเกวล (Park Guell) เป็นหนึง

ในงานสุดรักสุดหวงทีเกาดีอุทิศให้กับชาวเมือง ออกแบบตังแต่ปีค.ศ.1900-1914 นําชม
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สถานทีสดุท้ายของเกาดีคือ โบสถ์ซา กราด้า แฟมิเลีย เมือสร้างเสร็จจะเป็นโบสถ์ทีหอคอย

สงูทีสดุในยุโรป .  เมตร (ปัจจุบนัหอคอยทีสงูทีสดุอยู่ทเีมือง Ulm ในประเทศเยอรมนี) 

ความพิเศษในงานของเกาดีคือ การรวบรวมรูปทรงและพืนผิวต่างๆ ในธรรมชาติมาใช้และ

สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของยอดเขา และความสูงของมองต์เซร์ราต แล้วนําท่านเข้าสู่ 

จตัรัุสกาตาลนุญา จดุเริมของ ย่านถนนคนเดิน Las Ramblas ถนนทีมีชีวิตชีวามากทีสดุใน

บาร์เซโลน่า มีทังสินค้านานาชนิด, แผงดอกไม้, ศิลปินเร่และละครใบ้ เชือเชิญ ให้

นักท่องเทียวเดินชมอย่างไม่รู้เบือ ปลายสุดของถนนเป็น อนุสาวรีย์โคลัมบัส นักเดินเรือผู้

ค้นพบโลกแถบใหม่หมู่เกาะเวสต์อนิดีส 

20.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร  

 นําคณะเข้าพัก Exe Cristal Palace Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั  

 เม.ย.  

(10) 
บาร์เซโลน่า - ดูไบ 

เสาร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม  

.  น. นําท่านเดินทางสู่ ยอดเขามอนต์จูอิก ชมความสวยงามของตัวเมืองอีกทงัยังเป็นทีตงัของ

สถานทีจดังานกีฬาโอลิมปิกในปี  จากนนันําท่านเข้าชม สนามฟุตบอล เอล กมัป์ โนว 

ของทีมบาร์เซโลน่า หรือคมัป์ น ู(Camp Nou) ความจ ุ98,787 คน เป็นสนามฟตุบอลทีใหญ่

ทีสุดในยุโรป เปิดใช้งานครังแรกเมือปีค.ศ. 1957 เคยใช้จัดการแข่งขันฟุตบอลโลกเมือปี 

ค.ศ. 1982 นําชมความยงิใหญ่ของทีมบาร์เซโลน่า ในส่วนทีจดัแสดงเป็นมิวเซยีม มีห้องถ้วย

รางวลั, ห้องจดัแสดงประวตัิและเรืองราวของทีม, ห้องผลงานของเมสซี ทีรวบรวมแมทช์และ

การทําประตูอันน่าประทับใจ บางเรืองราวบอกผ่านด้วยระบบมัลติมีเดีย รวมถึงการ

ชมแมทช์การแข่งขนัแบบพาโนรามา ห้องแถลงข่าว และห้องเก็บตัวของนักฟุตบอลชือดัง

ระดบัโลก (ในกรณีวนัเข้าชมตรงกบัการแข่งขนั ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าเข้าชม) 

 

12.00 น. นําท่านเดินทางสู ่สนามบินบาร์เซโลน่า  

15.30 น. ออกเดินทางสู่ ดไูบ โดยเทียวบินท ีEK 256  

 เม.ย.  

(11) 
ดูไบ - กรุงเทพฯ 

อาทติย์ 

.  น. ถึง สนามบินดไูบ และรอเปลียนเทยีวบิน  

.  น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเทยีวบินที EK 376  

.  น. ถึง สนามบินกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ เสาร์ 

หมายเหตุ    ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือตวัเครืองบิน, เชา่รถโค้ช, จองทีพกั, สถานทเีข้าชมตา่ง ๆ ไว้

ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทวัร์ กรณีทีเกดิเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเทียวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเทยีวบิน (ขึนเครืองไมท่นั), 

การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตั,ิ การถกูปฏเิสธการเข้าเมอืง ทําให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตสุดุวิสยัอืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไป

ยงัจดุหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสิทธิในการเปลียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ทีชําระแล้ว เพราะทาง

บริษัทฯ ได้ชําระคา่ใช้จา่ยต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมคี่าใช้จา่ยอืน ๆ เกิดขึนนอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ 

เพราะเป็นสิงททีางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 
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Period 
Tour Fare 

Adults 

Child 4-11 

With Bed 

Child 4-6 

No Bed 

DBL 

SGL USED 

SGL 

Supp 

No TKT 

ADL / CHD 

6 - 16 เมษายน 2566 129,000.- 116,000.- 103,000.- 22,000.- 18,000.- 
-30,000 / -

22,500 

ค่าทวัร์รวม : 

o ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิมของนาํมนัเชอืเพลิง ณ วนัที  กรกฎาคม 2565 

o ค่ารถโค้ชมาตรฐานยโุรป ท่องเทียวตามโปรแกรมทีระบุ 

o ค่าเข้าชม มหาวิหารโตเลโด้ (โตเลโด้) พระราชวังอัลฮมับรา (กรานาด้า) มัสยิดเมสกิต้า (คอร์โดบา) มหาวิหารเซบีญ่า (เซ

บีญ่า) พระราชวงัหลวง (กรุงแมดริด) โบสถ์ซากราด้า แฟมเิลีย (บาร์เซโลนา) และสนามฟตุบอลแคมป์นู (บาร์เซโลนา) 

o ค่าโรงแรมทีพักระดับ 4-5 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน รวม  คืน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ใน

กรณีทีท่านจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตยีงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยโุรปส่วนใหญ่จะไม่มี

เครืองปรับอากาศ และอาจมีการเปลียนย้ายเมืองพกั หากวันดงักล่าวมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่า

โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั 

o ค่าอาหารตามทีระบใุนรายการ คดัสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถินในแต่ละประเทศ 

o ค่าทปิพนักงานขับรถโค้ช ในยโุรปกําหนดมาตรฐานไว้ที 2 ยูโร / ท่าน / วัน 

o ค่าธรรมเนียมวีซ่าสเปน (เชงเก้น) 

o ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสียชีวิต/อวยัวะ/

สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง จากอุบตัิเหตุ สําหรับผู้ เอาประกันภยัอายุ -  ปี จํานวนเงินเอาประกันภยั 1,000,000 

บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาทรวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไม่เกิน 

40,000 บาท ทงันคีรอบคลมุถึงประกันสขุภาพทีไม่ได้เกิดจากโรคประจําตวั 

o ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นําหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 

กิโลกรัม 

o สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครืองได้ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบ

เท่านนั และนําสมัภาระถือขึนเครืองนําหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางนําหนกัเพิมเป็นสิทธิของสายการบินทีท่านไม่

อาจปฏิเสธได้ 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 

 ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิน 

  ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครืองดืมในห้องพกัและค่าอาหารทีสงัมาในห้องพกั ค่าอาหารและเครืองดืม

ทีสงัพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะ

อาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางในนาม EUROPEAN HOLIDAY กรุณาจองทวัร์และชําระเงินมัดจํา 60,000 บาท ต่อผู้ เดินทาง

หนึงท่าน ภายใน 3 วนันบัจากวนัทีจอง ซึงเงินมัดจําดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ

ล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชําระเงินส่วนทีเหลือตามวนัทีกําหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี

เงอืนไข 
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การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge) 

ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า  วัน คืนเงินมดัจาํทงัหมด 

ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า  วัน หกัค่าทวัร์ % 

ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกวา่  วนั ไม่คืนเงินค่าทวัร์ 

กรณีคืนเงินมดัจํา หากมีคา่ใช้จา่ยทีทวัร์ได้จา่ยไปแล้ว ขอสงวนสิทธิในการคืนเตม็จาํนวน หกัค่าใช้จ่ายทเีกดิขึนจริง 

หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนืองมาจากบุคคลใดบคุคลหนึงในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็

ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกนัทงัหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงือนไขของวนั

เวลาทียกเลิกดงักล่าวข้างต้น ในกรณีทีท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะนําให้ท่านยืน

ขอวีซ่าแบบเดียว ซงึจะรู้ผลเร็วกว่าการยืนขอวีซ่าแบบกรุ๊ป และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้เดินทาง ตํา

กว่า  ท่าน โดยทีจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน  วนั และขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการท่องเทียว รวมทงัไม่สามารถ

รับผิดชอบจากกรณีทีเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยดังนี การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหต ุ

ฯลฯ ทงันีจะคํานึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีสดุ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน หากท่านถูก

ปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนืองจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชําระ

มาแล้ว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองทวัร์ เนอืงจากสถานทีทอ่งเทยีวในโปรแกรมไมเ่อืออาํนวยต่อบุคคลดงัต่อไปนี 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองทวัร์สําหรับลกูค้าดงัต่อไปนี 

 เด็กทีมีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 

 ผู้สงูอายทุมีีความจําเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครืองมือต่างๆ ในการพยุงตวั 

 ผู้เดินทางทีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 

 ท่านทีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 

 บุคคลทีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเชน่ ผู้ ทีดืมสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบคาย สร้างความรําคาญ

ให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ทไีม่ยอมรับเงือนไขระหว่างทวัร์ ทีมีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ ทีก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบั

ให้หวัหน้าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึงบางครังอาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอืนหรือโปรแกรมท่องเทียวได้ 

ตวัเครืองบิน (Air Ticket) 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกัน หากต้องการเลือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที

สายการบินเรียกเก็บ และการจัดทีนังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ซึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณี

ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการออกตวัเครืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน และหาก

ท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าทีฯ เพือยืนยนัในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไม่ก่อนทีท่านจะ

ชําระเงินค่าทวัร์ส่วนทีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim) 

การเดินทางเป็นหมู่คณะของสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ในกรณีตวักรุ๊ป สามารถสะสมไมล์ % ของสายการบินเอมิเรสต์ได้เท่านัน  ซึงการ

เปลียนแปลงเงือนไขบางส่วนหรือทงัหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านนั 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมนํามนัเชือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

คิดตามอตัราทีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที 1  กรกฎาคม 256  การเปลียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์ส่วนเพิม

ทีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัทีออกตวั 

การสบูบุหรี (Smoking Area) 
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ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรืองการงดสบูบหุรี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมีข้อกําหนดทีชดัเจนในเรืองการสบูบุหรี และ

มีสถานทีโดยเฉพาะสําหรับผู้สบูบหุรี ทงันีเนืองจากสขุภาพของคนส่วนรวม 

เอกสารในการยืนวีซ่าของประเทศสเปน ใช้เวลายืนประมาณ  วนัทาํการ 

(การขอวีซ่าประเทศสเปนผู้เดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิวมือด้วยตนเอง ณ ศูนย์ยืนวีซ่าประเทศสเปน) 

BLS International (Thailand) Ltd. / Interchange 21 ชัน 22 ห้อง 2211 เลขที 399 สุขุมวิท 21 (อโศก) 

แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110   โทร. 02-258-3524 

 พาสปอร์ตทียงัไม่หมดอายุและมีอายุไม่ตํากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง

เก้นหรือประเทศอนื ต้องนําไปแสดงด้วยเพือเป็นการง่ายต่อการอนมุตัิวีซ่า 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว จํานวน 2 ใบ พนืหลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดํา, ห้ามสแกน และห้ามใช้รูปถ่ายเก่าทีเคยใช้ขอวีซ่ามาแล้ว) มีอายไุม่

เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทงั 2 รูป 

 สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / สําเนาใบเปลียนชือ-สกุล / สําเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สําเนาสติูบตัร 

ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบรูณ์ 

 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดทีท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุตําแหน่ง, อัตรา

เงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีทีเริมทํางานกับบริษัทนีและช่วงเวลาทขีอลางานเพือเดินทางไปท่องเทียว หลงัจากนันจะกลับมาทํางาน

ตามปกติหลงัครบกําหนดลา 

 กรณีทีเป็นเจ้าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัททีคัดไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อม

วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

 หนังสือรับรองจากธนาคาร และ สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนัทียืนคําร้องขอวีซ่า 

ควรเลือกเล่มทีมีการเข้าออกของเงินสมําเสมอ และมีจํานวนไม่ตํากว่า 6 หลัก เพือให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอทีจะครอบคลมุกับ

ค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือกลับสู่ภูมิลําเนา ในกรณีทีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึงในการยืนขอวีซ่า ต้องออก

หนงัสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไม่รับบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีทีบริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ เดินทางทังหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัท

จะต้องออกจดหมายอีกหนึงฉบับเพือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชือผู้ เดินทางและ

เหตุผลทีจดัการเดินทางนีในจดหมายด้วย 

 กรณีทเีป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง 

 กรณีทีเด็กอายุตํากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยทีบิดา, มารดา จะต้องไป

ยืนเรืองแสดงความจํานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึงได้ ณ ทีว่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ

ผู้อาํนวยการเขตลงลายมอืชือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธ   วีซ่า 

สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมทีได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยืนคําร้องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง 

 กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนืองจากการ

ขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่าน

ไม่มีสิทธิเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลังจากการจองทัวร์และชําระเงินมัดจาํแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 

และเงอืนไขทบีริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


