GRAND SPAIN 10 DAYS (EK)

เจาะลึก สเปน
(มาดริด – บาร์ เซโลน่ า - เซวิลญ่ า - คอร์ โดบา – กรานาดา – โทเลโด้ – เซโกเวีย - รอนดา )

10 วัน 7 คืน / BY EMIRATES AIRLINE (EK)
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ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์>> เส้นทางท่องเที่ยวประเทศสเปน ครบไฮไลท์สาคัญ

สะดวกสบายกว่า บินเครื่องภายใน 1 ครั้งประหยัดเวลาไม่ต้องนั่งรถนาน
>> ชมกรุง MADRID เมืองหลวงและเมืองท่ องเที่ยวสำคัญของสเปน
>> ชมเมือง BARCELONA เมืองท่ องเที่ยวสำคัญของสเปน
>> ชมเมือง TOLEDO อดีตเมืองหลวงเก่ำของสเปนสุ ดสวย (UNESCO)
>> ชมพระรำชวัง La Alhambra de Granada พระรำชวังสีชมพู แห่ งเมืองกรำนำด้ำ (UNESCO)
>> ชมป้อมปรำกำร ALCAZAR แห่ งเมือง SEVILLE ท่ องเที่ยวสำคัญของแคว้น Andalucia (UNESCO)
>> ชมเมือง RONDA เมืองริมหน้ ำผำสุ ดสวย (UNSEEN)
>> ชม สะพำนส่ งน้ำโรมัน แห่ งเมือง SEGOVIA (UNESCO)
>> ชม ALCAZAR OF SEVILLE ป้ อมปราการสุดสวยแห่งเมืองเซวีลญ่า (UNESCO)
>> ชม MEZQUITA OF CORDOBA สุเหร่าสุดสวยแห่งเมืองคอร์โดบา (UNESCO)
>> ชมมหาวิหาร SAGRADA FAMILIA มหาวิหารสุดอลังการ ผลงานของศิลปิ นเกาดี้
>> ชมหุบเขา Montserrat Mountain มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ ในหุบเขา
>> ชม GUELL PARK ผลงานศิลปิ นเกาดี้
>> เข้าชม ROYAL PALACE พระราชวังหลวงสุดสวย
>> ช้อปปิ้ ง OUTLET

พักโรงแรมระดับ 4 ดำว (พัก 2 คืน 2 ครั้งสบำยๆ ไม่ต้องย้ำยโรงแรมบ่อยๆ)
พิเศษเมนู
ข้ ำวผัดสเปน / อำหำรไทย
** ชมโชว์ ระบา Framingo **
รวมค่าคนขับรถในยุโรป/
รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า
แจกน้ าดื่มท่านละ 1 ขวด / วัน
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กำหนดกำรเดินทำง
วันแรก (1) สนำมบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ
18.00 น.

21.25 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินสุ วรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชั้น 4 เคำน์ เตอร์ T ประตู 9-10
สำยกำรบินเอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอานวยความ
สะดวก ด้านสัมภาระ และบัตรที่นงั่ ขึ้นเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ นครดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK 373

วันที่ (2)

ดูไบ – บำร์ เซโลนำ - มหำวิหำรมอนต์ เซอร์ รัต - บำร์ เซโลนำ - มองต์ จูอคิ

00.50 น.
03.25 น.
08.35 น.

เดินทางถึงสนำมบินดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่ อง)
ออกเดินทางสู่ กรุงบำร์ เซโลนำ ประเทศสเปน โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK 255
เดินทางถึงกรุงบำร์ เซโลนำ ประเทศสเปน นาท่าน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
จากนั้นนาท่านเดินทางไปชม มหำวิหำรซำนตำมำเรีย มอนต์เซอร์ รัต (Santa Maria de Montserrat)
อีกหนึ่งมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ต้งั อยูบ่ นระดับความสูง 1,236 เมตรที่ต้งั อยูใ่ นหุบเขามอนต์เซอร์รัต
(Montserrat Mountain) ซานตามาเรี ย เดอ มอนต์เซอร์รัต ได้กลายเป็ นหนึ่งในจุดหมายปลายทาง
ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากภายในมหาวิหารยังเป็ นที่
ประดิษฐานของรู ปปั้นพระแม่มารี ดา (Black Madonna หรื อ black virgin) และยังมีความเชื่อว่า ใน
บริ เวณมหาวิหารหรื อในหุบเขาแห่งนี้ อาจเป็ นที่ซ่อนของจอกศักดิ์สิทธิ์ตามตานานความเชื่อใน
ศาสนาคริ สต์อีกด้วย นาท่านชมภายในวิหาร จากนั้นอิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ
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กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองบำร์ เซโลนำ (Barcelona) เมืองใหญ่เป็ นอันดับสองของ
ประเทศสเปน และเป็ นเมืองหลวงแห่งแคว้น คาตาโลเนีย และเป็ นท่าเรื อสาคัญที่สุดในทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน จากนั้นนาท่านนัง่ กระเช้าเพื่อ ชมทิวทัศน์บนเนินเขา มองต์จูอิค ( Mont Juic ) อีก
หนึ่งสถานที่ท่องเทีย่ วที่สาคัญอีกแห่งของเมืองบาร์เซโลน่า เป็ นเนินเขาในบาร์เซโลน่าที่มี
ทัศนียภาพอันงดงาม ทางด้านตะวันออกของเนินเขายังมีหน้าผาสูงชันซึ่งทาหน้าที่เป็ นดัง่ กาแพง
เมือง ส่วนด้านบนนั้นเป็ นที่ต้งั ของป้อมปราการหลายแห่ง ซึ่งในปัจจุบนั ที่เป็ นที่รู้จกั ของ
นักท่องเที่ยว ได้แก่ Palau Nacional ที่มีความงดงามด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์นีโอบาโรก ซึ่ งแต่
เดิมนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็ นสถานที่สาหรับจัดนิทรรศการต่าง ๆ และปัจจุบนั มันได้กลายเป็ นอีก
หนึ่งแลนด์มาร์กของบาร์เซโลน่าที่ทุกคนจะต้องแวะมาแชะภาพคู่กบั มันด้วย และด้านหน้ายังมี
น้ าพุ Font Magica de Montjuic ที่นกั ท่องเที่ยวต่างถ่ายรู ป นอกจากนี้ Montjuïc ยังเคยถูกใช้เป็ น
สถานที่สาหรับการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กในปี ค.ศ. 1992 ด้วยอิสระให้ท่านเก็บภาพความ
ประทับใจ

ค่ำ
ที่พัก

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
HILTON BARCELONA HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ำ 4 ดำว (พัก 2คืน)
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วันที่ (3)

บำร์ เซโลนำ – ชมเมือง - ช้ อปปิ้ ง

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนาท่านชม กรุงบำร์ เซโลนำ (Barcelona) เป็ นเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของสถาปัตยกรรม
หลากยุคสมัย มีสวนสาธารณะสิ่งแวดล้อมและการวางผังเมืองที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ชม
ผลงานก่อสร้างในศิลปะแบบอาร์ตนูโว ที่แสดงความงดงามอย่างมีชีวิตชีวา โดยฝี มือของศิลปิ นผู ้
ยิ่งใหญ่นาม อันโตนีโอ เกาดี้ (Antonio Gaudi) ผูท้ ี่ทาให้เมืองบาร์เซโลนา ได้รับฉายาว่า “City of
Gaudi” นำท่ำนเข้ำชม “สวนสำธำรณะ
กูเอล” (Guell Park) ณ เชิงเขาคาร์เมล อันเป็ นผลงานในปี ค.ศ. 1900 ของ “เกาดี้” ซึ่งใช้เวลา
ออกแบบตกแต่ง และเนรมิตร ความยิ่งใหญ่ของจินตนาการ ที่นามาประยุกต์กบั ธรรมชาติ อย่าง
ยาวนานถึง 14 ปี เพลิดเพลินกับจุดชมวิวบน ระเบียงนั่งเล่น (Serpentine Bench) ที่ประดับตกแต่ง
ลวดลายด้วยกระเบื้องโมเสกนับล้านชิ้น สวนลอยฟ้าที่มี “เสำโดริก” รองรับอย่างสวยงาม ชม
ประติมากรรม “มังกรโมเสก” Mosaic Dragon ไต่คลานบนบันไดน้ าพุ เป็ นขวัญใจของ
นักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก

จำกนั้นนำท่ำนเข้ำชม มหำวิหำรซำกรำดำ แฟมิเลีย (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่งสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ที่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 เป็ น
ผลงานชั้นยอดที่แสดงถึงอัจฉริ ยภาพของ อันโตนี เกาดี้ สถาปนิกผูเ้ ลื่องชื่อ มหาวิหารแห่งนี้ ตั้งอยู่
บนถนน Carrer de Mallorca งานชิ้นนี้มีความแปลกตาจากงาน ชิ้นอื่นของเกาดี้ ตรงสีสันอันเรี ยบ
นิ่งแบบโทนสีธรรมชาติ ให้ความรู ้สึกที่สงบผ่อนคลายและเยือกเย็น เพราะความที่เป็ นสถานที่
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ศักดิ์สิทธิ์ และยังคงรายละเอียดไว้อย่างดี ดูจากลวดลายสลักเสลาที่ดา้ นนอกตัวโบสถ์และภายใน
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแรงศรัทธาในศาสนาอย่างท่วมท้น สมกับเป็ นงานชิ้นสุดท้ายที่เขาอุทิศตน
ให้กบั ศาสนจักร ปัจจุบนั มหาวิหารแห่งนี้ยงั คงดาเนินการก่อสร้าง และ คาดว่าจะแล้วเสร็จ
สมบูรณ์ใน ปี คศ. 2026 อิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารที่ยงั ไม่แล้วเสร็จ
แห่งนี้
หมำยเหตุ : หำกตรงกับพิธีหรื องำนสำคัญ ทำงวิหำรจะให้ ถ่ำยรูปเฉพำะด้ำนนอกวิหำรเท่ำนั้น

กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย
จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรู ปกับ Place de Catalunya ซึ่งเป็ นจุดนัดพบของบาร์เซโลน่าที่เชื่อมเมือง
เก่ากับเมืองใหม่ไว้ดว้ ยกัน จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปด้านนอกกับอาคาร Casa Milà ถูกสร้างขึ้นในปี
ค.ศ. 1906 เป็ นผลงานชิ้นสุดท้ายของอันตอนี เกาดี
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ค่ำ
ที่พัก

จากนั้นนาท่านสู่ถนน Passeig de Gracia ถนนสายช้อปปิ้ งที่สาคัญและดีที่สุดในเมืองบาเซโลน่า
โดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วย shop สินค้าทั้งแบรนด์ไฮเอน และแบรนด์ทอ้ งถิ่น เช่น Chanel ,
Louis Vuitton, Gucci ,Burberry, Zara , H&M เป็ นต้น และถนนนี้ยงั เชื่อมต่อกับ ถนนลารัมบลา
(La Rambla) ถนนสายเล็กๆ ที่มีความยาวเพียง 1.2 กิโลเมตร แต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทับใจทั้ง
กลางวันและกลางคืน อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
HILTON BARCELONA HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ำ 4 ดำว

วันที่ (4)

บำร์ เซโลน่ ำ – บินภำยใน - กรำนำด้ำ - พระรำชวังอัล ฮัมบรำ

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสู่ สนำมบินบำร์ เซโลนำ
จากนั้นนาออกเดินทางสู่เมือง กรำนำด้ำ (Granada ) โดยสำยกำรบิน Vueling Airline เที่ยวบินที่
VY2012
***หมายเหตุ ไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***
เดินทางถึงเมืองกรำนำด้ำ หลังจากรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ตวั เมือง กรำนำด้ำ (GRANADA) อดีตเมืองหลวงเก่าของชาวมุสลิม ก่อนที่จะ
โดนยึดคืนจากพระนางอิซาเบลที่ 2 ในปี 1492 เตั้งอยูต่ ีนเทือกเขาเซียร์ราเนวาดา (Sierra Nevada
Mountains) ตรงบริ เวณที่แม่น้ าดาร์โร (Darro) และแม่น้ าเฮนิล (Genil) มาบรรจบกัน ส่วนตัวเมือง
นั้นตั้งอยูท่ ี่ระดับความสูงประมาณ 738 เมตร จากระดับน้ าทะเล จังหวัดกรานาดาอยูใ่ นแคว้น
ปกครองตนเองอันดาลูเซียของประเทศสเปน นอกจากนี้แล้ว เมืองกรานาด้ายังเป็ นที่รู้จกั กันดีใน

.... น.

….น.

GRAND SPAIN 10 DAY (EK) เจาะลึก สเปน 10 วัน

7|Page

กลำงวัน

สเปนเนื่องจากเป็ นที่ต้งั ของมหาวิทยาลัยกรานาดาอันทรงเกียรติ รวมทั้งชีวิตกลางคืน ซึ่ งจริ ง ๆ
แล้วกล่าวกันว่าเมืองนี้เป็ นหนึ่งในสามเมืองที่ดีที่สุดสาหรับเหล่านักศึกษา
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
นาท่านเข้าชม พระรำชวังอัล ฮัมบรำหรื อเรียกว่ำ พระรำชวังสีชมพู (La Alhambra de Granada)
ป้อมปราการที่แข็งแกร่ งของแขกมัวร์ นาท่านชมภายในห้องท้องพระโรง ฮาเร็ม และเขต
พระราชฐาน ที่ประดับประดาและตกแต่ง ด้วยศิลปะแบบมัวร์ที่งดงามที่สุดในทวีปยุโรป และถือ
เป็ นพระราชวังสุดท้ายของแขกมัวร์ดว้ ย ก่อนที่จะถูกขับไล่ออกไปจากประเทสสเปน

จากนั้นนาท่าน ชมสวนลอยฟ้าที่สุลต่านใช้เป็ นที่ประทับในฤดูร้อน (GENERALIFE)
นอกจากนั้นพระราชวังอัล ฮัมบรา (AL ALHAMBRA) ได้รับการยกย่องว่ ำให้ เป็ นสิ่ งมหัศจรรย์
อันดับ 8 ของโลกแห่ งยุคกลำงด้วย อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย
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ค่ำ
ที่พัก

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้ เมือง
MELIA GRANADA HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ำ 4 ดำว

วันที่ (5)

กรำนำด้ำ - รอนดำ - เซวิลญ่ ำ

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง รอนดำ (Ronda) (ระยะทาง 180 กม. ใช้เวลา 2.15 ชม.) เมืองเล็ก ๆ
ในจังหวัดมาลากา แคว้นอันดาลูเซี ย ทางตอนใต้ของประเทศสเปน คือหนึ่งในสถานที่ที่ซ่อนเสน่ห์
และเอกลักษณ์เอาไว้ ทั้งความงดงามของธรรมชาติและกลิ่นอายวัฒนธรรมโบราณที่หลอมรวมกัน
จนกลายเป็ นหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในสเปน และอาคารบ้านเรื อนแทบทั้งเมืองเป็ นสีขาว จึงได้ชื่อ
ว่า El Pueblo Blanco โดยเมืองรอนดาถือกาเนิดขึ้นในยุคโรมันโบราณ นับย้อนไปได้ต้งั แต่ราว
200 ปี ก่อนคริ สตกาล ต่อมาในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 15 -16 รอนดาตกอยูใ่ ต้อิทธิพลของอาณาจักร
อาหรับ ทาให้สิ่งก่อสร้างในเมืองแห่งนี้มีความผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างวัฒนธรรมโรมัน
โบราณ นีโอคลาสสิก คาธอลิก และอิสลาม ตัวเมืองตั้งอยูร่ ิ มผา สูง 750 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล
สิ่งที่โดดเด่นมากนอกจากนครสีขาวก็คือ สะพานหินโบราณ 3 แห่งอันเลื่องชื่อ นัน่ ก็คือ Puente
Romano หรื อ สะพานโรมัน สร้างในสมัยโรมันและถูกบูรณะในช่วงอิสลามรุ่ งเรื อง ต่อมาคือ
Puente Viejo หรื อ Puente San Miguel เรี ยกกันว่า สะพานเก่า และ Puente Nuevo หรื อ สะพาน
ใหม่ สร้างขึ้นในปี 1751 ความสูง 120 เมตร ทอดตัวเหนือโกรกธารที่ไหลตัดผ่านตัวเมือง และ
เมืองรอนดายังเป็ นที่ต้งั ของ Corrida Goyesca สนามแข่งวัวกระทิงที่เก่าแก่ที่สุดในสเปน นาท่าน
ชมเมืองรอนดา ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบบรรยากาศความเก่าแก่ของเมือง
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กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
จากนั้นนาช่วงบ่ายๆ ท่านเดินทางสู่เมือง เซวิลญ่ำ (Seville) (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลา 1.45 ชม.)
ซึ่งตั้งอยูใ่ นแคว้นอันดาลูเซีย เป็ นเมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรม เป็ นเมืองที่เต็มไปด้วยความเขียว
ขจีพ้นื ที่โล่งสวนสาธารณะและสวนดอกไม้ งานเทศกาลที่จดั ขึ้นในเมืองเซบีญ่าได้รับการกล่าว
ขานมากที่สุด เนื่องจากเป็ นเมืองที่มีชีวิตชีวามากที่สุดในแคว้นอัลดาลูซีย เมืองนี้เคยอยูภ่ ายใต้การ
ปกครองของแขกมัวร์มานานกว่า 800 ปี จึงได้รับอิทธิพลศิลปะแบบแขกมัวร์ค่อนข้างมาก
ระหว่างให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทาง จากนั้นนาท่านเข้าสู่แลนด์มาร์คที่สาคัญอีกแห่ง
Plaza De Espana จตุรัสอันใหญ่โตและงดงามประจาเมืองและติดอันดับจตุรัสที่สวยที่สุดใน
ยุโรป สร้างขึ้นในปี 1928 ปัจจุบนั เป็ นที่นบั พบปะของชาวเมือง เดินเล่น ช้อปปิ้ ง และจตุรัสแห่งนี้
ยังเคยเป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนต์เรื่ อง Starwars อีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย

GRAND SPAIN 10 DAY (EK) เจาะลึก สเปน 10 วัน

10 | P a g e

ค่ำ
ที่พัก

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง พร้ อมชมโชว์ระบำฟลำมิงโก FRAMINGO
อันเลื่องชื่ อ
MELIA HOTEL SEVILLE หรื อระดับเทียบเท่ำ 4 ดำว

วันที่ (6)

เซวิลญ่ ำ -มหำวิหำรเซวิลญ่ ำ - หอคอยกิร์ลด้ำ - ป้อมอัลคำซำร์ - คอร์ โดบำ –
มัสยิดเมซกีต้ำ

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่ำนเข้ำชม มหำวิหำรแห่ งเมืองเซวิลญ่ำ (Seville Catherdral) ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็ น
อันดับสาม รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรม และเซนต์ปอลที่ลอนดอน และใหญ่ที่สุดใน
สเปน สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแต่งได้อย่างวิจิตรตระการตา สร้างขึ้นแทนที่ต้งั ของ
สุเหร่ าเดิม โดยต้องการให้ยงิ่ ใหญ่แบบไม่มีใครเทียบเทียมได้ ในห้องเก็บทรัพย์สมบัติล้าค่า มีท้งั
ภาพเขียน เครื่ องใช้ในศาสนพิธี ที่ทามาจากทองคาและเงินล้วนแต่ประเมินค่ามิได้ ตอนกลาง
โบสถ์เป็ นที่ต้งั ของสุ สำน คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ซึ่งสร้างอย่างยิง่ ใหญ่สมเกียรติยศ นาท่านถ่ายรู ป
กับ หอคอย กิร์ลด้ำ (Giralda Tower) หอศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็ นหอคอยที่สร้างขึ้นโดยชาวมุสลิม
เป็ นตึกทรงรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าสูง 93 เมตร ติดกันกับมหาวิหารเป็ นลานส้มและน้ าพุ เพื่อใช้ในพิธี
ชาระร่ างกายของชาวมุสลิม ( ท่านไหนมีความประสงค์จะขึ้นหอคอยชมวิว กรุ ณาติดต่อหัวหน้า
ทัวร์ ไม่แนะนาสาหรับผูส้ ูงอายุ) จากนั้นนำท่ำนเข้ำชม ป้อมอัลคำซำร์ (Alcazar) หรื อพระราชวัง
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ที่ประทับของสุลต่านที่มีการตกแต่งด้วย สถาปัตยกรรมแบบมัวริ ช ตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ได้อย่าง
วิจิตรบรรจงสวยงามยิ่งนัก ปัจจุบนั ยังเป็ นที่ประทับของราชวงศ์แห่ งสเปน

กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
นาท่านเดินทางสู่เมือง คอร์ โดบำ (Cordoba) (ระยะทาง 140 กม. ใช้เวลา 1.45 ชม.) ครั้งหนึ่งเคยถูก
ครอบครองโดยชาวโรมันและชาวมัวร์จากอาหรับ เมืองคอร์โดบาตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ ากัวดัลกีเบีย
เป็ นเมืองศูนย์กลางของวัฒนธรรมมุสลิมในประเทศสเปน องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองคอร์
โดบาเป็ นเมืองมรดกโลกของประเทศสเปน เมืองนี้เป็ นเมืองในระบบกาหลิบที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื อง
ที่สุดของยุโรปในสมัยศตวรรษที่ 10 มีการสร้างมหาวิทยาลัยเน้นการเรี ยนรู ้ดา้ นวรรณกรรม
วิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย์ จากนั้นนาท่านเข้าชม สุ เหร่ ำเมซกีต้ำ (Mezquita)ที่มีขนาด
ใหญ่โตและออกแบบอย่างวิจิตร ด้วยการใช้เสาหิ นจานวนมากถึง 850 ต้น ต่อยอดเสาด้วย
โครงสร้างคานโค้งแบบศิลปะโรมัน ผสมกับลวดลายแบบมัวริ ช ประดับด้วยเครื่ องกระเบื้อง
เคลือบ อิฐ และหินฉลุลาย ทัว่ ทั้งอาคาร ด้านในสุดของมัสยิดจะสร้าง “มีหรับ” อันเป็ นครื่ องหมาย
แสดงทิศทางของเมืองเมกกะ ต่อมาเมื่อชาวคริ สต์เข้ามายึดครองเมืองคอร์โดบา จึงได้มีการสร้าง
โบสถ์ข้ นึ บริ เวณกึ่งกลางของมัสยิด และสร้างหอระฆังสูง 93 เมตร ขึ้นในบริ เวณสวนส้มและลาน
น้ าพุ
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แวะถ่ายรู ปกับสะพานโรมันโบราณ Puento romano อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ

ค่ำ
ที่พัก

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
NH HOTEL CORDOBA หรื อระดับเทียบเท่ำ 4 ดำว
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วันที่ (7)

คอร์ โดบำ – โทเลโด - มำดริด

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสู่เมือง โทเลโด (Toledo) (ระยะทาง 340 กม. ใช้เวลา 4 ชม.) อดีตเมืองหลวงเก่า
ของสเปนตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 13 เป็ นเมืองแห่งศูนย์กลางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ
สเปน ชื่อเมืองหมายถึงการผสมผสานของ 3 วัฒนธรรม คริ สเตียน, อิสลามและฮีบรู ตัวเมืองตั้งอยู่
บนหน้าผาสูงเบื้องล่างล้อมรอบไปด้วยแม่น้ าตาโค (Tajo) ซึ่งเหมาะแก่การป้องกันการรุกรานจาก
ข้าศึก ให้ท่านชื่นชมวิวทิวทัศน์สองข้างทาง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
นาท่านเที่ยวชมเมือง ข้ามสะพานแบบโรมันดั้งเดิม (ปูเอนเต เด อัลกานตารา) บนเนินเขาท่านจะ
เห็นกัสตีโย เด ซาน เซร์บานโด ป้อมปราการ ขนาดใหญ่ที่ชาวโรมันสร้างขึ้นเพื่อปกปักษ์รักษา
เมือง นาท่านสู่เขตเมืองเก่า ผ่ำนประตูเมือง ปูเอร์ ตำเดบิซำกรำ 1 ในประตูเมืองที่มีความสาคัญ
ที่สุด นาท่านชมการผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบอารบิค, มูเดฆาร์โกธิ ค และเรอเนสซองส์
จากนั้นนาท่านเข้ ำชม มหำวิหำรโทเลโด (Toledo Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยงิ่ ใหญ่
สวยงามแห่งหนึ่งของโลก ใช้เวลาสร้างยาวนาน แต่เดิมชาวมุสลิมใช้เป็ นสุเหร่ า ต่อมาได้ก่อสร้าง
รู ปทรงแบบโกธิคในปี 1226 และเพิ่มศิลปะแบบมูเดฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิค จนแล้วเสร็จ
สมบูรณ์ในอีก 300 ปี ถัดมา ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรด้วยไม้แกะสลักและภาพสลักหิน
อ่อน มุมด้านในเป็ นอัลคาซาร์ ผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัยศตวรรษที่ 16 ได้รบั การ
บูรณะและเป็ นพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบนั หมายเหตุ : หากทางโบสถ์มีพิธีสาคัญ จะงดให้เข้าชมภายใน
จะให้ชมเพียงด้านนอกเท่านั้น จำกนั้นนำท่ำนแวะถ่ ำยรูปบริเวณจุดชมวิวเพื่อชมทิวทัศน์ ของเมือง
โทเลโด ซึ่งเป็ นทิวทัศน์ที่จิตรกรชื่อดังของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco) ได้เคยจาลองลงบนแผ่น
ภาพอย่างสวยงาม

กลำงวัน
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ค่ำ
ที่พัก

จากนั้นได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ กรุงมำดริด (MADRID) (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลา 1
ชม.) เมืองหลวงของประเทศสเปนเป็ นมหานครอันทันสมัยล้ายุค ที่ซ่ึงกษัตริ ยฟ์ ิ ลลิปที่ 2 ได้ทรง
ย้ายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาไว้ที่นี่และประกาศให้มาดริ ดเป็ นเมืองหลวงใหม่ มาดริ ดได้ชื่อว่า
เป็ นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่ งหนึ่งในโลก
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้ เมือง
NH HOTEL MADRID หรื อระดับเทียบเท่ำ 4 ดำว

วันที่ (8)

โทเลโด - กรุงมำดริด - พรำะรำชวังหลวง - ชมเมือง

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเข้าชม พระรำชวังหลวง (Royal Palace) ซึ่งตั้งอยูบ่ นเนินเขาริ มฝั่งแม่น้ าแมนซานาเรส มี
ความสวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังใดในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูกสร้างในปี
ค.ศ. 1738 ด้วยหินทั้งหลังในสไตล์บาร็อค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรัง่ เศสและอิตา
เลียน ประกอบด้วยห้องต่างๆกว่า 2,830 ห้อง ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็ น
คลังเก็บภาพเขียนชิ้นสาคัญที่วาดโดยศิลปิ นในยุคนั้น รวมทั้งสิ่งของมีค่าต่างๆอาทิ พัดโบราณ,
นาฬิกา, หนังสือ, เครื่ องใช้, อาวุธ นาท่านชม อุทยำนหลวง ที่มีการเปลี่ยนพันธุ์ไม้ทุกฤดูกาล
ดอกไม้งดงามตลอดปี ชม อนุสำวรีย์เซอร์ แวนเตส กวีเอกชาวสเปนที่ต้งั อยูเ่ หนืออนุสาวรี ยด์ อน
กิโฆเต้ ในสวนสาธารณะ
หมำยเหตุ : หำกพระรำชวังหลวงปิ ด ซึ่งทำงพระรำชวังจะไม่มีกำรแจ้งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ บริษัท
จะจัดให้ ท่ำนได้เข้ำชม พระรำชวัง ฤดูร้อน อรำนคูเอซ (Placio Real De Aranjuez) แทน ซึ่ง
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พระรำชวังดังกล่ำว เป็ นอดีตพระรำชวังฤดูร้อนของกษัตริย์สเปน สร้ ำงขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ำ
ฟิ ลลิปที่ 2 แทน

กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านผ่านชมน้ำพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ที่สร้างอุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน ใช้
เป็ นสถานที่เฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆของเมือง และอาคารสวยงามใกล้ๆกันคือที่ทาการ
ไปรษณีย์ ผ่ำนชมประตูชัยอำคำล่ำ (Puerta De Alcala) ที่สร้างถวายพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 นาท่านเข้า
สู่ พลำซ่ ำ มำยอร์ (Plaza Mayor) ใกล้เขตปูเอต้าเดลซอล หรื อประตูพระอาทิตย์ซ่ึงเป็ น จัตุรัสใจ
กลำงเมือง จุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย์ ) ยังเป็ นศูนย์กลางรถไฟใต้ดินและ
รถเมล์ทกุ สาย และยังเป็ นจุดตัดของถนนสายสาคัญของเมือง ที่หนาแน่นด้วยร้านค้าและ
ห้างสรรพสินค้าใหญ่อีกด้วย
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ค่ำ
ที่พัก

แวะถ่ายรู ปกับอนุสำวรีย์หมีกับต้นมำโดรนำ อันเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง
ย่าน SOL ซึ่งถือเป็ นย่านที่มีร้านค้าหลากหลายทั้งแบรนด์ และสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหารต่างๆ
มากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
NH HOTEL MADRID หรื อระดับเทียบเท่ำ 4 ดำว

วันที่ (9)

กรุงมำดริด - เซโกเวีย - มำดริด - ช้ อปปิ้ ง LAS ROZAS OUTLET – สนำมบิน

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสูเมือง เซอโกเบีย (Segovia) (ระยะทาง 90 กม. ใช้เวลา 1.15 ชม.) เมืองท่องเที่ยว
อีกเมืองหนึ่งของสเปน และยังได้รับการขึ้นทะเบียน (UNESCO) ยังได้ข้ นึ ทะเบียนให้เมืองนี้เป็ น
เมืองมรดกโลกในปี 1985 ชมรำงส่ งน้ำโรมัน (Acueducto de Segovia) ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่
1 โดยไม่มีการใช้กาวหรื อวัสดุเชื่อมหิน แต่ละก้อนแต่อย่างใด จึงได้ รับการยกย่องว่าเป็ น
สิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันที่สาาคัญที่สุดของสเปน และยังมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดอีก
ด้วย รางส่งน้ าาประกอบขึ้นจากหินแกรนิตกว่า 25,000 ก้อน มีความยาว 818 เมตร มีโค้ง 170 โค้ง
จุดที่สูงที่สุดสูงถึง 29 เมตร จุดเริ่ มต้นของราง ส่งน้ าตั้งแต่นอกเมือง แล้วลาเลียงส่งน้าเข้ามาใน
เมือง รางส่งน้ าแห่งนี้ถือได้ว่าเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเซอโกเบีย และเป็ นไฮไลท์หลักของเมือง นา
ท่านเดินเล่นในเขตเมืองเก่า ซึ่งเต็มไปด้วยสินค้านานาชนิดตลอดสองข้างทาง อิสระให้ท่านเดิน
ตามอัธยาศัย
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กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง เมนูหมูหัน
นาท่านเดินทางสู่ กรุงมำดริด (MADRID) (ระยะทาง 90 กม. ใช้เวลา 1.15 ชม. ) จากนั้นนาท่านช้
อปปิ้ ง ณ LAS ROZAS OUTLET เป็ น OUTLET ขนาดใหญ่มีสินค้าราคาพิเศษให้ท่านเลือกซื้อ
มากมาย อาทิ Burberry, Hugo , Kenzo , Versace ,TAG Heuer เป็ นต้น อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้อ
สินค้าตามอัธยาศัย
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22.05 น.

** อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง **
จากนั้นได้เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อมีเวลาให้ท่านทา Tax Refund
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ (EK) เที่ยวบินที่ EK144

วันที่ (10)

ดูไบ - สนำมบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ

07.15 น.
09.40 น.
19.15 น.

เดินทางถึงสนำมบินดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่ อง)
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK 372
เดินทำงถึงสนำมบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ
*** ขอบพระคุณที่ใช้ บริกำรของเรำ และหวังว่ำจะมีโอกำสรับใช้ ท่ำนในครั้งต่อไป ***
************************************
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อัตรำค่ำบริกำร
กำหนดกำรเดินทำง

ผูใ้ หญ่
พักห้องคู่

เด็กต่ากว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

เด็กมากกว่า
7 ปี
กับ 2 ผูใ้ หญ่
มีเตียงเสริ ม

เด็กต่ากว่า 7ปี
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียง
เสริ ม

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

21 – 30 ตุลำคม 2565

145,900

145,900

135,000

134,900

30,000

18 – 27 พฤศจิกำยน 2565

145,900

145,900

135,000

134,900

30,000

2 – 11 ธันวำคม 2565

145,900

145,900

135,000

134,900

30,000

28 ธันวำคม 2565 –
6 มกรำคม 2566

149,900

14,900

135,000

134,900

30,000

** รำคำนี้เป็ นรำคำทัวร์ ต้งั แต่ 15 ท่ำนขึน้ ไป **
** หำกต่ำกว่ำ 15 ท่ำน มีค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มเติม หรือทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรงดออกกำรเดินทำง **
เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขึ้นไปจะต้องนอนมีเตียงเสริ ม
บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรี ยนแนะนาว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
** ท่ ำนใดที่จะออกตั๋วภำยในประเทศ กรุ ณำแจ้ งเจ้ ำหน้ ำทัวร์ ก่อน มิเช่ นนั้นทำงบริษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณีที่ออกตั๋วไปแล้ว**

** รำคำอำจมีปรับขึน้ -ลง ตำมรำคำน้ำมันที่ปรับขึน้ -ลง แต่จะปรับตำมควำมเป็ นจริงที่สำยกำรบินประกำศปรับ
และที่มีเอกสำรยืนยันเท่ำนั้น / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี** **
อัตรำนี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุ
วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่ำน / วัน
9. พนักงงำนยกกระเป๋ำโรงแรมที่พัก
10. น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่ำน
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อัตรำนี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตอ้ งการใบกากับภาษี
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ

กำรจองและกำรชำระ
a. กรุณำชำระมัดจำท่ำนละ 50,000 บำท ภำยใน 3 วัน นับวันจำกวันจอง
b. จำกวันจองและชำระส่ วนที่เหลือก่อนเดินทำง 14 วัน
c. กรุณำจัดเตรียมเอกสำรและหนังสื อเดินทำง ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้ อย 25 วัน
หมำยเหตุ
*** กรณีวีซ่ำยังไม่ทรำบผลก่อนเดินทำง 15 วันทำกำร ทำงบริษัทฯต้องขอเก็บค่ำทัวร์ ท้ังหมดก่อนตำมกำหนด
เงื่อนไขกำรชำระเงิน แต่หำกวีซ่ำของท่ำนไม่ ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกทำงสถำนฑูต ไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดก็ตำม
ทำงบริษัทจะคืนเงินค่ำทัวร์ ให้ท่ำน โดยทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักค่ำใช่ จ่ำยที่เกิดขึน้ จริงเท่ำนั้น
*** หำกท่ำนจองและส่ งเอกสำรในกำรทำวีซ่ำเข้ำประเทศล่ำช้ ำ ไม่ทันกำหนดกำรออกตั๋วกับทำงสำรกำรบิน
และผลของวีซ่ำของท่ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คืนเงินค่ำมัดทั้งหมด
กำรยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 45 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วัน หักค่ามัดจา 20,000 บาท (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 26-44 วัน)
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน ไม่คืนมัดจา (30,000) (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 20- 25 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 -9 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์ (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 4- 19 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 5 วัน หักค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า – ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที หักค่าใช้จ่าย 100%
- กรณี ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรื อมัดจามาแล้ว
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าบริ การค่ายื่นวีซ่า และค่าใช้จา่ ยบางส่วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป อาทิ กรณี
ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หรื อได้ชาระค่าบริ การในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริ ษทั
ขอสงวนสิ ทธิ๋ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
***** การยกเลิก ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินมัดจาทุกๆ กรณี *****
*****เมื่อท่ ำนจองทัวร์ และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ ำนยอมรับในข้ อควำมและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้ งข้ ำงต้ น ***
ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่ องตั๋วเครื่ องบิน
◊ ในกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่าง
ของสายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ และกำรจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั มาสามรถเข้าไปแทรกแซง
ได้
◊ กรณียกเลิกกำรเดินทำง ได้ทาการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ Refund) ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่ องโรงแรมที่พัก
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◊ เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน อาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจไม่ติดกัน
◊ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศจะมีในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น
◊ กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมาก และห้องพักในโรงแรมเต็ม บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
◊ โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะ Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งอยู่ในการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่าน
สามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้องแบบ Double Single Use ได้
◊ กำรอนุมัติวีซ่ำเป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถำนฑูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริ การอานวยความ
สะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็ นผูเ้ ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ ผ่ำน
ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริ การจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณี ใดๆทั้งสิ้น และทางสถานฑูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการ
ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
◊ กรณีที่ท่ำนวีซ่ำผ่ ำน แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืน
เงินค่ำวีซ่ำและค่ ำบริกำรจำกตัวแทนยื่นให้ กับท่ ำน เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็ นผูเ้ รี ยกเก็บ และท่านสามารถนาวีซ่าไปใช้
เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่ องกระเป๋ำ
◊ สาหรับน้ าหนักของกระเป๋ าที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ตอ้ งมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สู ง ไม่เกิน
115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
◊สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 23 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด/Economy Class
Passenger) การเรี ยกค่าระว่างน้ าหนักเพิม่ เป็ นสิ ทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ (ต้องชาระในส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิม่ )
◊ ทางบริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบกรณี เกิดการสู ญเสี ย,สู ญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร
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