เดินทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS สายการบินทีด่ ที สี่ ุ ดในโลกปี 2011/2012/2015

บาร์ เซโลน่ า – ยอดเขา “มองต์ จูอิค – สนามกีฬาโอลิมปิ ค- มหาวิหารซากราด้ า ฟามิเลียร์
ถนนลารัมบรา – ซาราโกซ่ า - อาวีร่า – ซารามังกา – ลิสบอน - ซินตร้ า – แหลมโรก้ า – หอคอย เบเล็ง
อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ - มหาวิหารเจอโร นิโม – ช้ อปปิ้ งย่ านถนน Avenida da Liberdade
อีโวร่ า – วิหารกระดูก – กาเซเลส – ชมเมือง - โทเลโด – ชมมหาวิหารแห่ งโทเลโด – กรุงแมดริด
City Tour - พระราชวังหลวง - พลาซ่ า มายอร์ - ย่ านปูเอต้ าเดลซอล

กําหนดการเดินทาง
06-14 เม.ย. 2560
( กรุณาสํ ารองที่นั่งล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพือ่ ความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที่1

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

17.30 น.

สมาชิกทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้น 4 เคาร์
เตอร์ สายการการ์ ตาร์ แอร์ เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้ อมเจ้าหน้ าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ ตาร์ ...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR833

21.15 น.

วันที่2

บาร์ เซโลน่ า – ยอดเขา “มองต์ จูอิค – สนามกีฬาโอลิมปิ ค
มหาวิหารซากราด้ า ฟามิเลียร์ – ถนนลารัมบรา – ซาราโกซ่ า

00.25 น.
01.15 น.
07.25 น.

เดินทางถึงประเทศการ์ ตาร์ ให้ ท่านแวะพักเปลีย่ นเครื่อง (ในเวลาเปลีย่ นเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง)
ออกเดินทางสู่ เมืองบาร์ เซโลน่ า...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR147
เดินทางถึงท่ าอากาศยานนานาชาติ เมืองบาร์ เซโลนา ประเทศสเปน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ า เมือง และ
ด่ านศุลกากรเรียบร้ อยแล้ว ชมความงามของเมืองบาร์ เซโลนา แวะบันทึกภาพกับ สนามกีฬาโอลิมปิ ค 1992
และชมทิ วทัศน์ รอบตัวเมืองบนยอดเขา “มองต์ จูอิค ”
Mont Juic จากนั้ น ผ่ านชม อนุ สาวรี ย์ คริ สโตเฟอร์
โคลัมบัส นักเดินเรื อผูย้ งิ่ ใหญ่ที่ออกเดินทางจากกรุ งบาร์
เซโลนา ไปพบหมู่เกาะแคริ บเบียนและทวีปอเมริ กาใน
ปี ค.ศ.1492 แวะบัน ทึ ก ภาพกับมหาวิหารซากราด้า
ฟาอมิเลียร์ (Sagrada Familia) (ด้านนอก) สัญลักษณ์
แห่ ง สิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ สู ง ใหญ่ ถึ ง 170 เมตร ออกแบบ
ก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 เป็ นผลงานชั้นยอดที่แสดงถึงอัจฉริ ยภาพของ อันโตนี
เกาดี้ สถาปนิกผูเ้ ลื่องชื่อ มหาวิหารแห่งนี้
บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ ถนนช้ อปปิ้ งสายใหญ่ ของบาร์ เซโลนา “ถนนลารัมบลา” Larambla ย่านที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของบาร์
เซโลนาแหล่งท่องเที่ยวอันเป็ นที่ชื่นชอบของคนทุกวัย
ถนนสายเล็กๆที่มีความ ยาวเพียง1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสนั
เสน่ ห์น่ าประทับใจทั้งกลางวัน และกลางคื น อิสระให้
ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า
และเสื้ อผ้าแบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON,
TOPSHOP หรื อจะช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนําซึ่งมี
ร้านตั้งอยู่ต ลอดแนวถนน “Passeig de gracia” ท่ าน
สามารถเลือกซื้อสินค้าอาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้น
นํา เดิน ทางสู่ เ มือ งซาราโกซ่ า เดินทางสู่ เมือ งซาราโกซ่ า (ZARAGOZA) ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงในอดี ตของ
อาณาจักรอารากอน ตั้งอยูท่ างภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศสเปนริ มฝั่งแม่น้ าํ เอโบร ระหว่างทาง

เที่ยง
บ่าย

คํา่

ท่านจะได้สมั ผัสกับธรรมชาติของภูมิประเทศอันหลากหลายและงดงามแปลกตาของภูมิภาคสเปนตอนกลาง
เมืองซาราโกซ่าได้รับการเสนอชื่อให้เป็ นเมืองแห่งวัฒนธรรม (City of Culture) ของทวีปยุโรป
บริการอาหารมือ้ คํา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : HOTEL DIAGONAL, ZARAGOZA หรือที่พกั ระดับใกล้ เคียง
วันที่3 ซาราโกซ่ า – อาวีร่า – ซารามังกา
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

คํา่

บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําท่ านชมมหาวิหารแม่พระแห่ งเสาศักดิ์สิทธิ์ (Basilica of our lady of the pillar) หรือที่รู้ จักในนาม ซาน
ตา มาเรีย เดอร์ ฟิลลาร์ ชมจัตุรัส PLAZA DEL PILAR
สถานที่สาํ หรับการเดินชมเมือง โบสถ์ วิหาร ซึ่งจัตุรัสแห่ ง
นี้ เป็ นจัตุรั สที่ ใหญ่ ที่สุดในยุโรปด้ว ย จากนั้ น เดินทางสู่
เมือ งอาวิล า (Ávila) เมืองโบราณอัน เก่ าแก่ ซึ่งตั้งอยู่ใน
แคว้น คาสตี ลและเลออน ซึ่ ง เป็ นหนึ่ ง ในสิ บ เจ็ ด แคว้น
ปกครองตนเองของประเทศสเปน และนอกจากนี้ อาวิลา
ยังเป็ นเมืองที่ ต้ งั อยู่เหนื อระดับนํ้าทะเล ประมาณ 1,131
เมตร หรื อ ประมาณ 3,665 ฟุต ซึ่งถือว่าเป็ นเมืองที่ต้งั อยูส่ ูงที่สุดในประเทศสเปน
บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารชม เขตเมืองเก่าล้อมรอบด้วยกําแพงที่สร้างขึ้นตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 8 (บนฐานที่มนั่ ของโรมัน)
และได้รับการบูรณะในระหว่างคริ สต์ศตวรรษที่ 15 ชม
สะพานส่งนํ้าโบราณ (Roman Aqueduct of Segovia) โดย
สะพานส่งนํ้าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปลายคริ สต์ศตวรรษที่
1 นําท่านถ่ายรู ปกับมหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย (Segovia
Cathedral) ...จากนั้นเดินทางสู่เมืองซารามังกา
บริการอาหารมือ้ คํา่ ณ ภัตตาคารจากนั้นนําคณะท่านเดิน
ทางเข้าสู่ที่พกั

พักที่ : HOTEL HORUS SALAMANCA หรือที่พกั ระดับใกล้ เคียง
วันที่4 ซารามังกา – ลิสบอน – ชมเมือง
เช้ า

เที่ยง

พักเมืองซารามังกา

บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
จากนั้นเดินทางสู่ กรุงลิสบอน “LISBON” เมืองหลวงของโปรตุเกส ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าํ เตโย “Tejo”
ลิสบอนเป็ นเมืองที่มีประวัติยาวนานกว่า 800 ปี แวะรับประทานอาหารกลางวันที่เมืองคาสเตโลแบรนโค
บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

คํา่

พักที่ :
วันที5่
เช้ า

เดินทางต่อสู่ กรุงลิสบอน ผ่านชม PONTE 25 ABRIL “สะพาน 25 เมษาย น” สะพานแขวนที่ยาวที่สุดใน
ยุโรป เข้าสู่กรุ งลิสบอน ชมตัวเมืองลิสจากบนยอดเขาอัน
เป็ นที่ต้ งั ของอนุ สาวรี ย ์ Cristo Rai (National Sanctuary
of Christ the King) เป็ นรู ปปั้ นใหญ่ของพระเยซูคริ สต์
ยืน กางแขนอยู่บนแท่น สู ง คล้ายกันกับที่เมืองริ โอ เดอ
จาเนโร ประเทศบราซิ ล จากนั้น ผ่ านชมบริ เ วณจตุรั ส
Praça do Comércio ที่สร้างขึ้นเพื่อรําลึกถึงเหตุการณ์
แผ่ น ดิ นไ หว ปี 1 7 55 ผ่ าน ช ม ย่ า น ไ บซ่ า “Baixa
Pombalina” ที่เชื่อมกับถน นช้อปปิ้ งที่คร่ าครํ่าไปด้วยร้านอาหารและร้านขายสิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย
ด้านหน้าเป็ นจัตุรัสขนาดใหญ่ที่มีพระราชวังเก่ารายรอบ มีอนุสาวรี ยข์ องกษัตริ ย ์ José ที่ 1 ผูป้ ระสูติที่เมือง
แห่ งนี้ ในปี 1750 ผ่ านชม Elevador de Santa Justa
ลิฟท์ที่ต้ งั อยู่บนถนน Rua de Santa Justa ที่ใช้ในการ
เชื่อมต่ อเขต Baixa ขึ้น ไปยัง Carmo Square ออกแบบ
และสร้างโดยวิศวกรชาวโปรตุเกสผูเ้ ป็ นศิษย์ของกุตตาฟ
ไอเฟล ผูส้ ร้ า งหอไอเฟลในปี 1902 ช้อปปิ้ งย่านถนน
Avenida da Liberdade เป็ นถนนสายช้อปปิ้ งที่ สร้ า ง
ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เป็ นถนนที่เชื่อมจากเขตเมือง
เก่าผ่าใจกลางเมืองไปสุดทางที่จตั ุรัสมาร์เกส เดอ ปอมบาล ที่มีอนุสาวรี ยข์ องมาร์เกส เดอ ปอมบาล ยืนโดด
เด่นเป็ นสง่าอยู่บนเสาสูง อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าชื่อดังมากมาย อาทิ LOUIS VUITTON, GUCCI,
LOEWE, YSL, etc. หรื อจะเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกที่วางขายเรี ยงรายบนถนนช้อปปิ้ งแห่งนี้
บริการอาหารมือ้ คํา่ ณ ภัตตาคาร

หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
ซินตร้ า – แหลมโรก้ า – หอคอย เบเล็ง – อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่
มหาวิหารเจอโร นิโม – ช้ อปปิ้ งย่ านถนน Avenida da Liberdade

NOVOTEL LISBON HOTEL

บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
เดิน ทางสู่ แหลมโรก้ า “CAPO DA ROCA” อัน เป็ น
แหลมที่ ต้ ัง อยู่ปลายสุ ด ทางทิ ศ ตะวัน ตกของทวีป ยุโ รป
ตั้ง อยู่ติ ด กับ มหาสมุ ท รแอตแลนติ ก ท่ า นสามารถซื้ อ
“Certificate” เป็ นที่ระลึกสําหรับการมาเยือน ณ ที่แห่ งนี้
จากนั้นเดิน ทางสู่ เ มืองซินตร้ า “SINTRA” เป็ นที่ต้ งั ของ
พระราชวังที่สวยงามที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนส

พักกรุงลิสบอน

เที่ยง
บ่าย

คํา่

พักที่ :
วันที6่
เช้ า

โก้ให้เป็ นมรดกโลก เดิ นเล่น ชมตัว เมืองเก่ าตั้งแต่สมัย ศตวรรษที่ 11 หรื อซื้อของที่ ร ะลึกตามอัธยาศัย
จากนั้นเดินทางสู่กรุ งลิสบอน
บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเอสโตริล “Estoril” ที่ได้รับสมญานามร่ วมกับอีกสองเมือง คือ คาสกายน์และซินทรา
ว่าเป็ น Golden Triangle เมืองตากอากาศที่เต็มไปด้วยความ
สวยงาม ไม้ดอก และแนวต้น ปาล์ม และคลาสสิ ค ด้ว ยรี
สอร์ ทตากอากาศสี พาสเทล ได้ เวลานําท่ านเดินทางกลับ สู่
กรุงลิสบอน นําท่ านชมอนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ สร้างขึ้นในปี
ค.ศ.1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่ งการสิ้ นพระชนม์
ของเจ้าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์ แวะถ่ายรู ปกับหอคอย เบ
เล็ง “Belem Tower” เดิ มสร้ างไว้ก ลางนํ้าเพื่อเป็ นป้ อม
รักษาการณ์ดูแลการเดินเรื อเข้าออก เป็ นจุดเริ่ มต้นของการเดินเรื อออกไปสํารวจและค้นพบโลกของ วาสโก
ดากามา นักเดินเรื อชาวโปรตุเกส จากนั้นเข้ าชมมหาวิหารเจอโร นิโม “Jeronimos Monastery” ที่สร้างขึ้น
เพื่อเป็ นเกียรติแก่ “วาสโกดากามา” ที่เดินทางสู่อินเดียเป็ นผลสําเร็ จ ในปี ค.ศ.1498 และได้รับการรับรอง
จากองค์การยูเนสโก้ว่าให้เป็ นมรดกโลก จากนั้นเข้าสู่ชอ้ ปปิ้ งย่านถนน Avenida da Liberdade เป็ นถนน
สายช้อปปิ้ งที่สร้างในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เป็ นถนนที่เชื่อมจากเขตเมืองเก่าผ่าใจกลางเมืองไปสุ ดทางที่
จัตุรัสมาร์เกส เดอ ปอมบาล ที่มีอนุสาวรี ยข์ องมาร์เกส เดอ ปอมบาล ยืนโดดเด่นเป็ นสง่าอยูบ่ นเสาสูง อิสระ
ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าชื่อดังมากมาย อาทิ LOUIS VUITTON, GUCCI, LOEWE, YSL, etc. หรื อจะเลือก
ซื้อของฝากของที่ระลึกที่วางขายเรี ยงรายบนถนนช้อปปิ้ งแห่งนี้
บริการอาหารมือ้ คํา่ ณ ภัตตาคาร

หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
ลิสบอน – อีโวร่ า – วิหารกระดูก – กาเซเลส – ชมเมือง

NOVOTEL LISBON HOTEL

บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองอิโวร่ า” ตั้งอยูท่ างตอนกลางของ
โปรตุเกส และเป็ นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโก เนื่องจากตัว
เมืองเก่าได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี มีกาํ แพง เมืองยุคกลาง
และมีสิ่งก่ อสร้างจํานวนมากซึ่ งมีอายุย อ้ นไปได้ถึงยุค ทาง
ประวัติ ศ าสตร์ ห ลายยุค มี โ บสถ์ส มัย ศตวรรษที่ 13 วัง
มากมาย และวัดโรมันสมัยศตวรรษที่ 1 ชมวิหารแห่งกระดูก
แห่ งเมืองอีโวร่ า (Chapel of Bones) วิหารกระดูกแห่ งนี้ ถูก
สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 โดยพระในนิกายฟรังซิสกัน

พักกรุงลิสบอน

เที่ยง
บ่าย

คํา่

บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่ านเดิ นทางสู่ “เมืองคาเซเรส” เมืองหลวงของจังหวัด คาเซเรส และยังเป็ นเมืองที่มีอาณาเขต
กว้างขวางที่สุดในประเทศสเปน นําท่านเที่ยวชม เขตเมืองเก่าของเมืองคาเซเรส ที่ได้รับการประกาศเป็ น
มรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1986 เมืองนี้ถกู ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ 25 ปี ก่อนคริ สต์กาลโดยกองทัพชาวโรมันที่ขยาย
อาณานิคมเข้ามาถึงดินแดนคาตาเนียในอดีต
บริการอาหารมือ้ คํา่ ณ ภัตตาคารจากนั้นนําคณะท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั

พักที่ : NH COLLECTION HOTEL หรือที่พกั ระดับใกล้ เคียง
พักเมืองคาเซเรส
วันที7่
คาเซเรส – โทเลโด – ชมมหาวิหารแห่ งโทเลโด – กรุงแมดริด – City Tour
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําท่ านออกเดินทางสู่ เมืองโทเลโด (TOLEDO) หลังอาหารซึ่งตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปนชม
ประตูเมือง “ปูเอร์ ตา เด บิซากรา” ประตูเมืองปูเอร์ ตา เด บิซากรา เป็ นหนึ่ งในประตูเมืองที่มีความสําคัญ
ที่สุดของเมืองโตเลโด้ ประเทศสเปน ตั้งอยูท่ างทิศเหนือของย่านเมืองเก่า ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 10 สร้าง
ด้วยหินที่แข็งแรงได้สดั ส่วน
บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมมหาวิหารแห่ งโทเลโด (Toledo Cathedral) ซึ่งเป็ นวิหาร
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสเปน มหาวิหารแห่ งโทเลโดนี้ เริ่ ม
สร้ า งขึ้ นในปี ค.ศ.1227 อัน เป็ นสมัย ที่ ศิ ล ปะแบบกอธิ
คกําลังแพร่ หลายอยู่ในยุโ รป และเสร็ จ สิ้ น สมบูร ณ์ เมื่อปี
ค.ศ.1493 นับเป็ นวิหารสไตล์โ กธิ คที่ สว ยงามที่ สุด แห่ ง
หนึ่งของยุโรป จากนั้นนําชมโรงงานผลิตเครื่องงถมของสเปน “ดามาสกิโน่ ” ที่สวยงามด้วยการนําทอง และ
เงินมาตีเป็ นเส้น และตอกลงบนโลหะสีดาํ เป็ นงานฝี มือที่มีชื่อเสียงขอ งโทเลโด้ นําท่านเดินทางเข้าสู่ “กรุง
แมดริด” เดินทางสู่ กรุงแมดริด (MADRID) เมืองหลวงของประเทศสเปน ตั้งอยูใ่ จกลางแหลมไอบีเรี ยน ใน
ระดับความสูง 650 เมตร เป็ นมหานครอันทันสมัยลํ้ายุค ที่ซ่ึงกษัตริ ยฟ์ ิ ลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจาก
เมืองโทเลโดมาไว้ที่นี่และประกาศให้มาดริ ดเป็ นเมืองหลวงใหม่ยกเว้นช่วงปี ค.ศ. 1601 - 1607 เมื่อพระเจ้า
ฟิ ลลิปที่ 3 ได้ยา้ ยไปที่เมืองบายาโดลิด มาดริ ดได้ชื่อ ว่าเป็ น
เมืองหลวงที่สวยที่ สุด แห่ งหนึ่ งในโลก จากนั้น เดิน ทางสู่
พลาซ่ าเอสปั นย่ า นําท่ าน ชม อนุสาวรีย์เซอร์ แวนเตส กวี
เอกชาวสเปนที่ ต้ ัง อยู่เ หนื อ อนุ ส าวรี ย์ด อนกิ โ ฆเต้ใ น
สว น สา ธา ร ณ ะ ผ่ า น ชม นํ้ า พุ ไ ซเ บ เ ล ส ( CIBELES
FOUNTAIN) ที่สร้างอุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน ใช้เป็ น
สถานที่เฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆ ของเมือง และอาคาร

คํา่

สวยงามใกล้ๆกันคือที่ทาํ การไปรษณี ย ์ นอกจากนี้ ยงั มี ประตูชยั อาคาล่า (PUERTA DE ALCALA) สร้าง
ถวายพระเจ้าชาร์ลส์ที่ ,สนามสู้ววั กระทิง, สนามฟุตบอลของสโมสรชื่อดังแห่ งลาลีกาสเปน ราชันชุดขาว
REAL MADRID
บริการอาหารมือ้ คํา่ ณ ภัตตาคารจากนั้นนําคณะท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั

พักที่ NOVOTEL PUENTE DE LA PAZ, MADRID หรือที่พกั ระดับใกล้ เคียง พักกรุงแมดริด
วันที8่
แมดริด – ชมเมือง – เดินทางกลับ
เช้ า

บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําท่านออกเดินทางเข้าชม “พระราชวังหลวง “Royal Palace” ซึ่งตั้งอยู่บนเนิ นเขาริ มฝั่งแม่น้ าํ แมนซานา
เรส มีความสวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังอื่นๆใน
ทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแห่งนี้ถกู สร้างในปี ค.ศ. 1738
ด้ว ยหิ น ทั้ง หลัง ในสไตล์บ าร็ อค โดยการผสมผสาน
ระหว่างศิลปะแบบฝรั่ งเศสและอิต าเลียน ประกอบด้ว ย
ห้องต่างๆ กว่า 2,830 ห้อง และ ยังเป็ นที่เก็บภา พเขียนชิ้น
สําคัญ ที่วาดโดยศิลปิ นในยุคนั้น จากนั้นเข้ าสู่ พลาซ่ า มา
ยอร์ (Plaza Mayor) ใกล้เขตปูเอต้าเดลซอล หรื อประตูพระอาทิตย์ จัตุรัสใจกลางเมือง นอก จากจะเป็ นจุด
นับกิโลเมตรแรกของสเปนแล้ว (กิโลเมตรที่ศนู ย์) ยังเป็ นศูนย์กลางรถไฟใต้ดิน และรถเมล์ทุกสาย และยัง
เป็ นจุดตัดของถนนสายสําคัญของเมืองที่หนาแน่ นด้วยร้านค้ามากมาย และห้างสรรพสิ นค้าใหญ่อีกด้ว ย
ถ่ายรู ปกับอนุสาวรี ยห์ มีกบั ต้นมาโดรนาอันเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง

เที่ยง

อิสระกับอาหารมือ้ กลางวันเพือ่ ความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง

17.55 น.

นําท่ านเข้าสู่ “ย่ านปู เ อต้ าเดลซอล” หรื อประตู พระอาทิต ย์ จัตุ รัสใจกลางเมือง นอกจากจะเป็ นจุ ด นับ
กิโลเมตรแรกของสเปนแล้ว (กิโลเมตรที่ศนู ย์) ยังเป็ นศูนย์กลางรถไฟใต้ดิน และรถเมล์ทุกสาย และยังเป็ น
จุดตัดของถนนสายสําคัญของเมืองที่หนาแน่นด้วยร้านค้ามากมาย และห้างสรรพสินค้าใหญ่อีกด้วย นําท่าน
แวะถ่ายรู ปกับอนุสาวรี ยห์ มีกบั ต้นมาโดรนาอันเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์ แอร์ เวย์เที่ยวบินที่ QR 146

วันที่9

กรุงเทพฯ

01.25 น.
02.10 น.
12.40 น.

เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลีย่ นเครื่อง)
เหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR 834
เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดิ นทางอาเปลี่ยนแปลงได้ ต ามความเหมะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ า ช้ า อัน เนื่ องมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ ในต่ างประเทศทีท่ างคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คชั่ นส์ ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ า
ทัวร์ ผู้นําทัวร์ มีอาํ นาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสิ นใจ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสํ าคัญ

.

อัตราค่ าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

06-14 เม.ย. 2560

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2 ท่ าน

69,900

เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิ่ม
( มีเตียงเสริม )

69,900

65,900

14,000

ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้าหน้ าที่บริษทั
อัตราค่าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-บาร์ เซโลน่า // แมดริ ด -กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชาํ นาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มี
อุณหภูมิต่าํ และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาํ
ให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
พิจารณาหรื อไม่กต็ าม
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาํ เที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ าํ มันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่านเนื่องจากป้ องกันการสู ญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามา
ในโรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าห้องพักสําหรับทุก ท่าน)

ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 12 ยูโร/ท่ าน

ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน
กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระงวดแรก 35,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํ เนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั
และค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และ
หรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ค รบ 20 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้า ท่านต้องการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รั บผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ย หรื อได้รับบาดเจ็ บ ที่ นอกเหนื อความ รั บผิดชอบของหัว หน้าทัวร์ และเหตุ สุดวิสั ยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
 ทางบริษัทจะทําการยืน
่ วีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ สู ํ ารองที่นั่งครบ 15 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรั บจากทางสถานทูต เนื่ องจาก
บริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยืน่ วีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ ม มาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง
ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยืน
่ วีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้องเดินทาง
มายืน่ วีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอํานวยความสะดวก
 เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่น วีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโ รป ทางสถานทูตเป็ นผูก
้ าํ หนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าํ หนด ท่านที่มีความ
ประสงค์จะยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั
ทางท่าน
 กรณีวีซ่าที่ท่านยืน
่ ไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่ อไปนี้
- ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าและค่ าดําเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่าจะผ่านหรื อไม่ผ่านการพิจารณา
- ค่ ามัดจําตั๋วเครื่ องบิ น หรื อตั๋วเครื่ องบิ นที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่นวี ซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ
พิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที่เหลือจะ
คืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจําตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจําห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ
และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
 ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดิน ทางมาจากต่า งจังหวัด หรื อต่า งประเทศ และจะสํา รองตัว๋
เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจํากับสายการบิ น
หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศ หรือต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ ตัวที่สถานทูตเพือ่ สแกนลายนิ้วมือทุกท่ าน)
หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้ งานไม่ตาํ่ กว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รูปถ่ ายสี (ต้องถ่ ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน
3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมาย
รับรองกรุ ณาระบุคาํ ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่ านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่ านั้น ส่ วนบัญชีอนื่ ๆนอกจากออมทรัพย์ และเอกสาร
แสดงทางการเงินอืน่ ๆ สามารถยืน่ แนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พือ่ ให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ท่สุด)
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาํ ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่
ละสถานทูตพร้ อม Statement และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกดชื่อให้
ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสําเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ)
*เด็กต้องทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มกี ารจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 20 ปี บริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมี
จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอําเภอ

สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสู ตบิ ัตร 1 ชุด
สําเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุด
สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุ ภาพ
ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอ
รบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านที่มเี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่ องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่ านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

