
 

 
UcanGo!!  

SOUTHERN SPAIN 
Package 7 days 6 nights 

รวมโรงแรม 6 คนืพรอ้มอาหารเชา้+เที่ยว+รถรบัส่งสนามบินโรงแรม+ 
ไกดท์อ้งถิน่+ตัว๋รถไฟช ัน้2+ประกนัภยัการเดนิทางครอบคลุมโควิด 

มาดริด-เซบยีา-กรานาดา-บาร์เซโลน่า 
พระราชวงัและวิหาร Almudena-จตุัรสัพลาซา่มายอร์-และจตุัรสั Plaza Espagna 

โบสถซ์ากราดาฟามเิลยี-ปาร์ค กูเอล-คาซา่บตัโล-่ถนนคนเดนิลารมับลาส-ถนน Passeig de Gracia 

✓2 ท่านเดนิทางไดเ้ลย ไม่ตอ้งรอกรุป๊ ✓เลอืกวนัเดนิทางไดเ้อง ✓พกัโรงแรม 4 ดาว 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง อาหาร 
วนัท่ี 1  สนามบินมาดริด ประเทศสเปน  

 ------------- เดินทางถึงสนามบินมาดริด ประเทศสเปน 
รถรบัท่านเดนิทางสูโ่รงแรม เพือ่ใหท้่านเชค็อนิ จากนัน้อสิระตามอธัยาศยั
โรงแรมท่ีพกั PRINCESA PLAZA MADRID หรือเทียบเท่า 

- / - / - 

วนัท่ี 2  เมืองมาดริด – เมืองเซบียา  
 เช้า 

 
 
 

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
อิสระช่วงเช้าตามอธัยาศยั ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัเมืองมาดริด และ
เชค็เอาท์โรงแรมด้วยตวัท่านเอง 
ช่วงบ่ายมีรถและไกดบ์ริการน าท่านเท่ียวชมเมืองมาดริด (3 ชัว่โมง) 
แวะถ่ายรูปภายนอกกบัพระราชวงัและวิหาร Almudena จากนัน้น าท่านเยีย่ม
ชมจตัุรสัพลาซ่ามายอร ์Plaza mayor และจตัุรสั Plaza Espagna จนไดเ้วลา
สมควรน าท่านเดนิทางไปยงัสถานีรถไฟ ให้ท่านนัง่รถไฟชัน้ 2 ไปยงัเซบียา 
หลงัจากเดนิทางถงึเมอืงเซบยีา รถรบัท่านจากสถานีรถไฟไปยงัโรงแรม จากนัน้
อสิระตามอธัยาศยั 
โรงแรมท่ีพกั NH PLAZA DE ARMAS หรือเทียบเท่า 

B / - / - 

วนัท่ี 3  เมืองเซบียา  
 เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระเตม็วนัให้ท่านได้ท่องเท่ียวเมืองเซบียาด้วยตวัท่านเอง 
ท่านสามารถเทีย่วชมจตัุรสั Plaza de Espana, มหาวหิารแห่งเซบยีา, 
หอระฆงัฆริลัดา (Giralda Tower) ซึง่เดมิเคยเป็นหอคอยสุเหร่าของชาวมุสลมิ 
โรงแรมท่ีพกั NH PLAZA DE ARMAS หรือเทียบเท่า 

B / - / - 

วนัท่ี 4  เมืองเซบียา – เมืองกรานาดา  



 

 เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เชค็เอาท์โรงแรมด้วยตวัท่านเอง จากนัน้รถรบัท่านเดินทางไปยงัสถานี
รถไฟ ให้ท่านนัง่รถไฟชัน้ 2 ไปยงัเมืองกรานาดา หลงัจากเดนิทางถงึ 
เมอืงกรานาดา รถรบัท่านจากสถานีรถไฟไปยงัโรงแรมทีพ่กั จากนัน้อสิระให้
ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรอืท่านสามารถท่องเทีย่วชมจุดชมววิบนเนินเขาที่
ไดร้บัความนิยมสงูสุดแห่งหนึ่งในสเปน มวีวิอนัตระการตาของเมอืงกรานาดา, 
ชมพระราชวงัและป้อมปราการอาลมับรา (Alhambra) และมหาวหิาร 
โรงแรมท่ีพกั LEONARDO HOTEL หรือเทียบเท่า 

B / - / - 

วนัท่ี 5  เมืองกรานาดา – เมืองบารเ์ซโลน่า  
 เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชค็เอาท์โรงแรมด้วยตวัท่านเอง จากนัน้รถรบัท่านเดินทางไปยงัสถานี
รถไฟ ให้ท่านนัง่รถไฟชัน้ 2 ไปยงัเมืองบารเ์ซโลน่า หลงัจากเดนิทางถงึบาร์
เซโลน่า รถรบัท่านจากสถานีรถไฟไปยงัโรงแรมทีพ่กั จากนัน้อสิระพกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 
โรงแรมท่ีพกั GRAN HOTEL BARCINO หรือเทียบเท่า           

B / - / - 

วนัท่ี 6   เมืองบารเ์ซโลน่า  
 เช้า 

 
 
 
 
 
 

 

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
มีรถและไกดท้์องถ่ินบริการน าท่านเท่ียวชมเมืองบารเ์ซโลน่า (4 ชัว่โมง)      
ท่านจะตื่นตาไปกบัการตกแต่งภายนอกอนัวจิติรของโบสถซ์ากราดาฟามิเลีย, 
ชมภายนอกสวนเก่าแก่บนเขากลางเมอืงบารเ์ซโลนา ปารค์ กเูอล (Park 
Guell), แวะถ่ายรูปคาซ่าบตัโล่ (Casa Batlló) คฤหาสน์ชวนฝันแห่งบารเ์ซโล
น่า, ถนนคนเดินลารมับลาส (La Rambla) และถนน Passeig de Gracia 
อิสระช่วงบ่ายให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
โรงแรมท่ีพกั GRAN HOTEL BARCINO หรือเทียบเท่า 

B / - / - 

วนัท่ี 7  สนามบินบารเ์ซโลน่า  
 เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชค็เอาท์โรงแรมด้วยตวัท่านเอง จากนัน้รถรบัท่านเดินทางสู่สนามบิน 
B / - / - 

 

**รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ หรือมี
เหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดและมีผลกบัการเดินทาง โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั** 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

เดินทาง พฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565  
(ยกเวน้ช่วงครสิตม์าส, ปีใหม ่23 ธ.ค.64 – 2 ม.ค.65 และวนัตรุษจนี 1 ก.พ.65) 

อตัราค่าบริการ 

เดนิทางขัน้ต ่า 2 ท่าน (พกัคู่) ราคาท่านละ 57,000.-  บาท 

เดนิทางขัน้ต ่า 4 ท่าน (พกัคู่) ราคาท่านละ 42,500.-  บาท 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
-รถรบัสง่ตามทีร่ะบุในรายการ 
-ไกดท์อ้งถิน่บางวนัและบางสถานที ่(พดูภาษาองักฤษ) ตามทีร่ะบุในรายการ 
-ตัว๋รถไฟชัน้ 2 (เมอืงมาดรดิ-เมอืงเซบยีา // เมอืงเซบยีา–เมอืงกรานาดา // เมอืงกรานาดา-เมอืงบารเ์ซโลน่า) 
-โรงแรม 6 คนื พรอ้มอาหารเชา้ 
-ประกนัภยัการเดนิทางครอบคลุมโควดิ วงเงนิ 2,000,000 บาท ส าหรบัเดก็อายุตัง้แต่ 6 เดอืน และผูใ้หญ่อายุไม่เกนิ 
80 ปี โดยจะคุม้ครองเฉพาะค่ารกัษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเท่านัน้ ไม่คุม้ครองค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วกบั
การกกัตวัและค่าใชจ่้ายอื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
-ตัว๋เครื่องบินไปกลบั กรงุเทพฯ-มาดริด // บารเ์ซโลน่า-กรงุเทพฯ 
แนะน าสายการบนิ Qatar Airways ราคาตัว๋เริม่ตน้ 26,444 บาท  
หรอืสายการบนิ Emirates Airlines ราคาตัว๋เริม่ตน้ 27,184 บาท 
-ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ 
-ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษเีท่านัน้) 
-ค่าบรกิารเพิม่เตมิสว่นทีเ่ป็นหอ้งพกัเดีย่ว 
-ค่าใชจ่้ายสว่นตวัและค่าใชจ่้ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ค่าอาหารและ 
ค่าเครื่องดื่มสัง่พเิศษ เป็นต้น 

-ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง 
-ค่าธรรมเนียมการท าวซี่าและค่าบรกิาร 
-พนกังานยกกระเป๋าทีส่นามบนิ, สถานีรถไฟและโรงแรม 
-คนดแูลและช่วยเหลอืทีส่นามบนิและสถานีรถไฟ 



 

-อาหารกลางวนัและอาหารเยน็ 
-ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 
-หวัหน้าทวัรค์นไทย 
-ค่าธรรมเนียมการท าวคัซนีพาสปอรต์ 
-ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางออกจากไทย ผลตรวจภายใน 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทางเขา้สเปน 
-ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง (ราคา
ประมาณ 125 EUR / ท่าน) 
-ค่าธรรมเนียมบรกิารเกีย่วกบัการด าเนินการลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass 
-ค่าธรรมเนียมการตรวจโควดิและค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) อย่างน้อย 1 วนั เมื่อเดนิทางถงึไทย (การ
เปลีย่นแปลงมาตรการและการเปลีย่นแปลงจ านวนวนัใหด้ปูระกาศจากทางภาครฐัเป็นส าคญั) 
 

เงื่อนไขการจองและการช าระเงิน 

● แจ้งวนัเดินทาง, จ านวนผู้เดินทาง เพื่อเชค็ห้องว่าง 
● หากตกลงท าการจอง ทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เงินค่าแพคเกจเตม็จ านวน(100%) โดยเรียกเกบ็

ทนัทีหลงัจากได้รบัการคอนเฟิรม์ห้องพกัแล้ว พร้อมขอส าเนาพาสปอรต์ของผู้เดินทางด้วย 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 

● หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด โดยทาง 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

● หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของค่า
แพคเกจ รวมถงึบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

● หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าแพคเกจทัง้หมด 

***กรณีมเีหตุยกเลกิ โดยมใิช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์บรษิทัฯจะคนืเงนิค่าแพคเกจโดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ*** 
***ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น ฯ *** 

 

หมายเหตุ 

● การเดนิทางแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ต ่า 2 ท่าน 
● ผูท้ีส่ามารถเดนิทางเขา้ยุโรปไดน้ัน้ จะตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซนีครบโดสตามชนิดของวคัซนี ไม่น้อยกว่า 

14 วนัก่อนการเดนิทาง โดยตอ้งเป็นวคัซนีทีป่ระเทศสเปนใหก้ารรบัรอง และควรมเีอกสารรบัรองการ
ฉีดวคัซนีรวมถงึวคัซนีพาสปอรต์ 



 

● ก่อนเดนิทางเขา้สเปน ตอ้งลงทะเบยีนออนไลน์ Health Control ล่วงหน้า 48 ชัว่โมงก่อนออกเดนิทาง 
เพือ่รบั QR Code พรอ้มแสดงเอกสารยนืยนัว่าไดล้งทะเบยีนแลว้ต่อสายการบนิและเจา้หน้าทีต่รวจ
คนเขา้เมอืงสเปน โดยสามารถลงทะเบยีนไดท้ีเ่วบ็ไซต ์https://www.spth.gob.es/  

● เดนิทางกลบัไทย ตอ้งลงทะเบยีนออนไลน์ในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนั
เดนิทาง https://tp.consular.go.th/ 

● พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุคงเหลอืจนถงึวนัทีก่ลบัมาถงึไทยมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอื
หน้ากระดาษอย่างต ่า 2 หน้า 

● รายการท่องเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดกูาล สภาพภูมอิากาศ, 
เหตุการณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาต ิเป็นตน้ โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดย
ทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด 

● ในกรณีเดนิทางในช่วงครสิต์มาส, ปีใหม่, ตรุษจนี, เทศกาลอสีเตอร ์และ Sport Event สง่ผลท าใหอ้าจ
มคี่าบรกิารเพิม่เตมิในสว่นของโรงแรม, รถโคช้, อาหาร, ไกด ์และค่าบรกิารต่างๆ ทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยลูกคา้ไปพกัยงัโรงแรมนอกเมอืงแทน 

● กรณีทีเ่กดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ 
เกดิขึน้และมเีหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทั
ทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้

● บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเขา้เมอืง เนื่องจากมสีิง่ผดิ
กฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น หรอืความ
ประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทาง
บรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

● บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานฑตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูเ้ดนิทางเอง 
● ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบในความเสยีหาย หรอืการยกเลกิการเดนิทางทีเ่กดิจากเหตุสุดวสิยั อาทิ 

ภยัจากธรรมชาต ิภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยุดงาน หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ 

● เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื
ถูกปฎเิสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 

● ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิ 

● เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าแพคเกจทัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านได้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

 

*********************************************************************** 

https://www.spth.gob.es/
https://tp.consular.go.th/


 

ใบจองทัวร์ / BOOKING FORM 

วันท่ี _____ / _____ / _____ 

ถึง :  ช่ือ – สกุล ผู้จอง : 

เบอร์โทรศัพท์ :  เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 

E – mail :          E – mail : 
* กรุณาระบุ เพ่ือประโยชน์ในการรับส่งเอกสาร เช่น ใบนัดหมาย, ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น * 

ช่ือโปรแกรมทัวร์ : 

วันเดินทาง : จ านวนผู้เดินทาง : 

ผู้ใหญ่  ____ท่าน   เด็ก (2-12 ปี) ____ ท่าน               เด็กมีเตียง                  เด็กไม่มีเตียง 

จ านวนห้องพกั : TWIN ____ DOUBLE ____ SINGLE ____ TRIPLE ____ 
 

ล าดับ 
ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) 

กรุณากรอกตรงกบัหน้าหนังสือเดินทาง 
ห้องพกั 

(SGL/TWN/TRP) 
สะสมไมล์ 
(ถ้ามี) 

อาหาร 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     

10.     
 
 
 
 
 



 

 

เลขท่ีบญัชีส ำหรบัช ำระค่ำทวัรแ์ละค่ำบริกำรต่ำงๆ 

 

ช่ือบญัชี : บริษทั ทวัรโ์ปร จ ำกดั 

 

 

 

 

ธนำคำร กรงุศรีอยธุยำ  

สำขำ : ถนนประชำอทิุศ 

เลขท่ีบญัชี : 3300014729 (กระแสรำยวนั) 

 

 

 
 

กรณุำช ำระค่ำทวัรแ์ละค่ำบริกำรต่ำงๆ ผำ่นธนำคำร ช่ือบญัชีบริษทั เท่ำนัน้ 

 


