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GRAND SPAIN 10 DAYS (EK) 

เจาะลึก สเปน  
(มาดริด – บาร์เซโลน่า - เซวิลญ่า - คอร์โดบา – กรานาดา – โทเลโด้ – เซโกเวีย - รอนดา  ) 

10 วนั 7 คืน / BY EMIRATES AIRLINE (EK) 
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ไฮไลทข์องโปรแกรมทัวร>์> เส้นทางท่องเท่ียวประเทศสเปน ครบไฮไลท์ส าคัญ  
สะดวกสบายกว่า บินเครื่องภายใน 1 ครั้งประหยัดเวลาไม่ต้องนั่งรถนาน 

 

>> ชมกรุง MADRID เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวส ำคัญของสเปน 
>> ชมเมือง BARCELONA เมืองท่องเที่ยวส ำคัญของสเปน  
>> ชมเมือง TOLEDO อดีตเมืองหลวงเก่ำของสเปนสุดสวย  (UNESCO)   
>> ชมพระรำชวัง La Alhambra de Granada  พระรำชวังสีชมพู แห่งเมืองกรำนำด้ำ (UNESCO)   
>> ชมป้อมปรำกำร ALCAZAR แห่งเมือง SEVILLE ท่องเที่ยวส ำคัญของแคว้น Andalucia (UNESCO)   
>> ชมเมือง RONDA  เมืองริมหน้ำผำสุดสวย (UNSEEN)  
>> ชม สะพำนส่งน ้ำโรมัน แห่งเมือง SEGOVIA  (UNESCO)   
>> ชม ALCAZAR OF SEVILLE ป้อมปราการสุดสวยแห่งเมืองเซวีลญ่า (UNESCO)   

>> ชม MEZQUITA OF CORDOBA  สุเหร่าสุดสวยแห่งเมืองคอรโ์ดบา (UNESCO)   

>> ชมมหาวิหาร SAGRADA FAMILIA มหาวิหารสุดอลงัการ ผลงานของศิลปินเกาด้ี  

>> ชมหุบเขา Montserrat Mountain มหาวิหารศกัด์ิสิทธิ์ ในหุบเขา  

>> ชม GUELL PARK ผลงานศิลปินเกาด้ี 

>> เขา้ชม ROYAL PALACE พระราชวังหลวงสุดสวย 

>> ชอ้ปป้ิง OUTLET  

 
 

พักโรงแรมระดับ  4 ดำว  (พัก 2 คืน  2 คร้ังสบำยๆ ไม่ต้องย้ำยโรงแรมบ่อยๆ)  
พิเศษเมนู  

ข้ำวผัดสเปน / อำหำรไทย  
** ชมโชว ์ระบ า Framingo **  

รวมค่าคนขับรถในยุโรป/ 

รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า  

แจกน ้าด่ืมท่านละ  1 ขวด / วัน 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 
วันแรก (1) สนำมบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ 
18.00 น.          คณะพร้อมกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 4 เคำน์เตอร์ T ประตู 9-10 

สำยกำรบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับพร้อมอ านวยความ
สะดวก ดา้นสัมภาระ และบตัรที่นัง่ขึ้นเคร่ือง 

21.25 น.          ออกเดินทางสู่ นครดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เที่ยวบนิ EK 373 

วันที ่(2)  ดูไบ – บำร์เซโลนำ  -  มหำวิหำรมอนต์เซอร์รัต  - บำร์เซโลนำ  - มองต์จูอคิ 
 00.50 น. เดินทางถึงสนำมบินดูไบ (แวะเปลี่ยนเคร่ือง) 
03.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงบำร์เซโลนำ ประเทศสเปน โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK 255 
08.35 น.             เดินทางถึงกรุงบำร์เซโลนำ ประเทศสเปน น าท่าน ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปชม มหำวิหำรซำนตำมำเรีย มอนต์เซอร์รัต (Santa Maria de Montserrat) 
อีกหน่ึงมหาวิหารศกัด์ิสิทธ์ิที่ตั้งอยูบ่นระดบัความสูง 1,236 เมตรที่ตั้งอยูใ่นหุบเขามอนตเ์ซอร์รัต 
(Montserrat Mountain) ซานตามาเรีย เดอ มอนตเ์ซอร์รัต ไดก้ลายเป็นหน่ึงในจุดหมายปลายทาง
ยอดนิยมของนกัทอ่งเที่ยวจากทั้งในและต่างประเทศ เน่ืองจากภายในมหาวิหารยงัเป็นที่
ประดิษฐานของรูปป้ันพระแม่มารีด า (Black Madonna หรือ black virgin) และยงัมีความเช่ือว่า ใน
บริเวณมหาวิหารหรือในหุบเขาแห่งน้ี อาจเป็นที่ซ่อนของจอกศกัด์ิสิทธ์ิตามต านานความเช่ือใน
ศาสนาคริสตอ์ีกดว้ย น าท่านชมภายในวิหาร จากนั้นอิสระให้ท่านเก็บภาพความประทบัใจ  
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กลำงวัน           รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง 
จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองบำร์เซโลนำ (Barcelona) เมืองใหญเ่ป็นอนัดบัสองของ
ประเทศสเปน และเป็นเมืองหลวงแห่งแควน้ คาตาโลเนีย และเป็นท่าเรือส าคญัที่สุดในทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน จากนั้นน าท่านนัง่กระเชา้เพื่อ ชมทิวทศัน์บนเนินเขา มองต์จูอิค ( Mont Juic ) อีก
หน่ึงสถานที่ท่องเทีย่วที่ส าคญัอีกแห่งของเมืองบาร์เซโลน่า เป็นเนินเขาในบาร์เซโลน่าที่มี
ทศันียภาพอนังดงาม ทางดา้นตะวนัออกของเนินเขายงัมีหนา้ผาสูงชันซ่ึงท าหนา้ที่เป็นดัง่ก าแพง
เมือง ส่วนดา้นบนนั้นเป็นที่ตั้งของป้อมปราการหลายแห่ง ซ่ึงในปัจจุบนัที่เป็นที่รู้จกัของ
นกัท่องเที่ยว ไดแ้ก่ Palau Nacional ที่มีความงดงามดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลนี์โอบาโรก ซ่ึงแต่
เดิมนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อใชเ้ป็นสถานที่ส าหรับจดันิทรรศการต่าง ๆ และปัจจบุนัมนัไดก้ลายเป็นอีก
หน่ึงแลนด์มาร์กของบาร์เซโลน่าที่ทุกคนจะตอ้งแวะมาแชะภาพคู่กบัมนัดว้ย และดา้นหน้ายงัมี
น ้าพุ Font Magica de Montjuic ที่นกัทอ่งเที่ยวต่างถา่ยรูป นอกจากน้ี Montjuïc ยงัเคยถูกใชเ้ป็น
สถานที่ส าหรับการจดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกในปี ค.ศ. 1992 ดว้ยอิสระให้ท่านเก็บภาพความ
ประทบัใจ  

 
 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง  
ที่พัก          HILTON BARCELONA HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ  4 ดำว  (พัก 2คืน) 
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วันที ่(3)  บำร์เซโลนำ – ชมเมือง - ช้อปป้ิง 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

จากนั้นน าท่านชม  กรุงบำร์เซโลนำ (Barcelona) เป็นเมืองที่เต็มไปดว้ยเสน่ห์ของสถาปัตยกรรม
หลากยคุสมยั มีสวนสาธารณะส่ิงแวดลอ้มและการวางผงัเมืองที่ผสมผสานกนัอยา่งลงตวั ชม
ผลงานก่อสร้างในศิลปะแบบอาร์ตนูโว ที่แสดงความงดงามอยา่งมีชีวิตชีวา โดยฝีมือของศิลปินผู้
ยิ่งใหญ่นาม อนัโตนีโอ เกาด้ี (Antonio Gaudi) ผูท้ี่ท  าให้เมืองบาร์เซโลนา ไดร้ับฉายาว่า “City of 
Gaudi” น ำท่ำนเข้ำชม “สวนสำธำรณะ 
กูเอล” (Guell Park) ณ เชิงเขาคาร์เมล อนัเป็นผลงานในปี ค.ศ. 1900 ของ “เกาด้ี” ซ่ึงใชเ้วลา
ออกแบบตกแต่ง และเนรมิตร ความยิ่งใหญ่ของจินตนาการ ที่น ามาประยกุตก์บัธรรมชาติ อยา่ง
ยาวนานถึง 14 ปี เพลิดเพลินกบัจุดชมวิวบน ระเบยีงน่ังเล่น (Serpentine Bench) ที่ประดบัตกแต่ง
ลวดลายดว้ยกระเบื้องโมเสกนบัลา้นช้ิน สวนลอยฟ้าที่มี “เสำโดริก” รองรับอยา่งสวยงาม ชม
ประติมากรรม “มังกรโมเสก” Mosaic Dragon ไต่คลานบนบนัไดน ้ าพุ เป็นขวญัใจของ
นกัท่องเที่ยวจากทัว่โลก  

 
จำกน้ันน ำท่ำนเข้ำชม มหำวิหำรซำกรำดำ แฟมิเลีย (Sagrada Familia) สัญลกัษณ์แห่งส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิที่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอยา่งสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 เป็น
ผลงานชั้นยอดที่แสดงถึงอจัฉริยภาพของ อนัโตนี เกาด้ี สถาปนิกผูเ้ลื่องช่ือ มหาวิหารแห่งน้ี ตั้งอยู่
บนถนน Carrer de Mallorca งานช้ินน้ีมีความแปลกตาจากงาน ช้ินอื่นของเกาด้ี ตรงสีสันอนัเรียบ
น่ิงแบบโทนสีธรรมชาติ ให้ความรู้สึกที่สงบผ่อนคลายและเยือกเยน็ เพราะความที่เป็นสถานที่
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ศกัด์ิสิทธ์ิ และยงัคงรายละเอียดไวอ้ยา่งดี ดูจากลวดลายสลกัเสลาที่ดา้นนอกตวัโบสถแ์ละภายใน 
ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงแรงศรัทธาในศาสนาอยา่งท่วมทน้ สมกบัเป็นงานช้ินสุดทา้ยที่เขาอุทิศตน
ให้กบัศาสนจกัร ปัจจุบนัมหาวิหารแห่งน้ียงัคงด าเนินการก่อสร้าง และ คาดว่าจะแลว้เสร็จ
สมบูรณ์ใน ปี คศ. 2026 อิสระให้ท่านไดบ้นัทึกภาพความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารที่ยงัไม่แลว้เสร็จ
แห่งน้ี 
หมำยเหตุ : หำกตรงกับพิธีหรืองำนส ำคัญ ทำงวหิำรจะให้ถ่ำยรูปเฉพำะด้ำนนอกวิหำรเท่ำน้ัน 

 
กลำงวัน           รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย 

จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั Place de Catalunya ซ่ึงเป็นจุดนดัพบของบาร์เซโลน่าที่เช่ือมเมือง
เก่ากบัเมืองใหม่ไวด้ว้ยกนั จากนั้นน าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบัอาคาร Casa Milà ถูกสร้างขึ้นในปี 
ค.ศ. 1906 เป็นผลงานช้ินสุดทา้ยของอนัตอนี เกาดี  
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จากนั้นน าท่านสู่ถนน Passeig de Gracia  ถนนสายชอ้ปป้ิงที่ส าคญัและดีที่สุดในเมืองบาเซโลน่า
โดยสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ย shop สินคา้ทั้งแบรนด์ไฮเอน และแบรนด์ทอ้งถิ่น เช่น Chanel ,  
Louis Vuitton, Gucci ,Burberry, Zara , H&M  เป็นตน้ และถนนน้ียงัเช่ือมต่อกบั ถนนลารัมบลา  
(La Rambla)  ถนนสายเล็กๆ ที่มีความยาวเพียง 1.2 กิโลเมตร แต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทบัใจทั้ง
กลางวนัและกลางคืน อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั    

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง 
ที่พัก          HILTON BARCELONA HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ  4 ดำว   

วันที ่(4) บำร์เซโลน่ำ – บินภำยใน -  กรำนำด้ำ - พระรำชวังอัล ฮัมบรำ 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก  
  น าท่านเดินทางสู่สนำมบินบำร์เซโลนำ  
.... น.  จากนั้นน าออกเดินทางสู่เมือง กรำนำด้ำ (Granada ) โดยสำยกำรบิน Vueling Airline เที่ยวบินที่ 
  VY2012 
  ***หมายเหตุ ไฟลท์บินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*** 
….น.                 เดินทางถึงเมืองกรำนำด้ำ หลงัจากรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้  

น าท่านเดินทางสู่ตวัเมือง กรำนำด้ำ (GRANADA)  อดีตเมืองหลวงเก่าของชาวมุสลิม ก่อนที่จะ
โดนยึดคืนจากพระนางอิซาเบลที่ 2 ในปี 1492  เตั้งอยูตี่นเทือกเขาเซียร์ราเนวาดา (Sierra Nevada 
Mountains) ตรงบริเวณที่แม่น ้าดาร์โร (Darro) และแม่น ้าเฮนิล (Genil) มาบรรจบกนั ส่วนตวัเมือง
นั้นตั้งอยูท่ี่ระดบัความสูงประมาณ 738 เมตร จากระดบัน ้าทะเล จงัหวดักรานาดาอยูใ่นแควน้
ปกครองตนเองอนัดาลูเซียของประเทศสเปน นอกจากน้ีแลว้ เมืองกรานาดา้ยงัเป็นที่รู้จกักนัดีใน
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สเปนเน่ืองจากเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลยักรานาดาอนัทรงเกียรติ รวมทั้งชีวิตกลางคืน ซ่ึงจริง ๆ 
แลว้กล่าวกนัว่าเมืองน้ีเป็นหน่ึงในสามเมืองที่ดีที่สุดส าหรับเหล่านกัศึกษา 

กลำงวัน            รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 
น าท่านเขา้ชม พระรำชวังอัล ฮัมบรำหรือเรียกว่ำ พระรำชวังสีชมพู (La Alhambra de Granada)  
ป้อมปราการที่แข็งแกร่งของแขกมวัร์ น าทา่นชมภายในห้องทอ้งพระโรง ฮาเร็ม และเขต
พระราชฐาน ที่ประดบัประดาและตกแต่ง ดว้ยศิลปะแบบมวัร์ที่งดงามที่สุดในทวีปยโุรป และถอื
เป็นพระราชวงัสุดทา้ยของแขกมวัร์ดว้ย ก่อนที่จะถกูขบัไลอ่อกไปจากประเทสสเปน  

 
จากนั้นน าทา่น ชมสวนลอยฟ้าที่สุลต่านใชเ้ป็นที่ประทบัในฤดูร้อน (GENERALIFE) 
นอกจากนั้นพระราชวงัอลั ฮมับรา (AL ALHAMBRA) ไดร้ับการยกย่องว่ำให้เป็นส่ิงมหัศจรรย์
อันดับ 8 ของโลกแห่งยุคกลำงด้วย อิสระใหท้่านเดินเลือกซ้ือสินคา้ที่ระลกึตามอธัยาศยั 



GRAND SPAIN 10 DAY (EK)  เจาะลึก สเปน 10 วนั                                                             9 | P a g e  

 

 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมือง 
ที่พัก                   MELIA GRANADA HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ  4 ดำว  

วันท่ี (5)  กรำนำด้ำ - รอนดำ - เซวิลญ่ำ  
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง รอนดำ (Ronda) (ระยะทาง 180 กม. ใชเ้วลา 2.15 ชม.) เมืองเล็ก ๆ 
ในจงัหวดัมาลากา แควน้อนัดาลูเซีย ทางตอนใตข้องประเทศสเปน คือหน่ึงในสถานที่ที่ซ่อนเสน่ห์
และเอกลกัษณ์เอาไว ้ทั้งความงดงามของธรรมชาติและกลิ่นอายวฒันธรรมโบราณที่หลอมรวมกนั 
จนกลายเป็นหน่ึงในเมืองที่สวยที่สุดในสเปน และอาคารบา้นเรือนแทบทั้งเมืองเป็นสีขาว จึงไดช่ื้อ
ว่า El Pueblo Blanco โดยเมืองรอนดาถือก าเนิดขึ้นในยคุโรมนัโบราณ นบัยอ้นไปไดต้ั้งแต่ราว 
200 ปี ก่อนคริสตกาล ต่อมาในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 15 -16 รอนดาตกอยูใ่ตอ้ิทธิพลของอาณาจกัร
อาหรับ ท าให้ส่ิงก่อสร้างในเมืองแห่งน้ีมีความผสมผสานกนัอยา่งลงตวัระหว่างวฒันธรรมโรมนั
โบราณ นีโอคลาสสิก คาธอลิก และอิสลาม ตวัเมืองตั้งอยูริ่มผา สูง 750 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล 
ส่ิงที่โดดเด่นมากนอกจากนครสีขาวก็คือ สะพานหินโบราณ 3 แห่งอนัเลื่องช่ือ นัน่ก็คือ Puente 
Romano หรือ สะพานโรมนั สร้างในสมยัโรมนัและถูกบูรณะในช่วงอิสลามรุ่งเรือง ต่อมาคือ 
Puente Viejo หรือ Puente San Miguel เรียกกนัว่า สะพานเก่า และ Puente Nuevo หรือ สะพาน
ใหม่ สร้างขึ้นในปี 1751 ความสูง 120 เมตร ทอดตวัเหนือโกรกธารที่ไหลตดัผ่านตวัเมือง และ
เมืองรอนดายงัเป็นที่ตั้งของ Corrida Goyesca สนามแข่งววักระทงิที่เก่าแก่ที่สุดในสเปน  น าท่าน
ชมเมืองรอนดา ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบับบรรยากาศความเก่าแก่ของเมือง 
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กลำงวัน           รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง  

จากนั้นน าช่วงบ่ายๆ ท่านเดินทางสู่เมือง เซวิลญ่ำ (Seville) (ระยะทาง 130 กม. ใชเ้วลา 1.45 ชม.) 
ซ่ึงตั้งอยูใ่นแควน้อนัดาลูเซีย เป็นเมืองที่มีมรดกทางวฒันธรรม เป็นเมืองที่เต็มไปดว้ยความเขียว
ขจีพื้นที่โลง่สวนสาธารณะและสวนดอกไม ้งานเทศกาลที่จดัขึ้นในเมืองเซบีญ่าไดร้ับการกล่าว
ขานมากที่สุด เน่ืองจากเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวามากที่สุดในแควน้อลัดาลูซีย เมืองน้ีเคยอยูภ่ายใตก้าร
ปกครองของแขกมวัร์มานานกว่า 800 ปี จึงไดร้ับอิทธิพลศิลปะแบบแขกมวัร์ค่อนขา้งมาก 
ระหว่างให้ท่านไดช้มวิวทิวทศัน์สองขา้งทาง  จากนั้นน าท่านเขา้สู่แลนด์มาร์คที่ส าคญัอีกแห่ง 
Plaza De Espana  จตุรัสอนัใหญ่โตและงดงามประจ าเมืองและติดอนัดบัจตุรัสที่สวยที่สุดใน
ยโุรป สร้างขึ้นในปี 1928 ปัจจุบนัเป็นที่นบัพบปะของชาวเมือง เดินเล่น ชอ้ปป้ิง และจตุรัสแห่งน้ี
ยงัเคยเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตเ์ร่ือง Starwars อกีดว้ย  อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอธัยาศยั 
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ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง พร้อมชมโชว์ระบ ำฟลำมิงโก FRAMINGO 

อันเลื่องช่ือ 
ที่พัก          MELIA HOTEL SEVILLE  หรือระดับเทียบเท่ำ  4 ดำว   

วันที ่(6)  เซวิลญ่ำ -มหำวิหำรเซวิลญ่ำ - หอคอยกิร์ลด้ำ - ป้อมอัลคำซำร์ -   คอร์โดบำ –  
  มัสยิดเมซกีต้ำ 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

จากนั้นน ำท่ำนเข้ำชม มหำวิหำรแห่งเมืองเซวิลญ่ำ (Seville Catherdral) ซ่ึงมีขนาดใหญ่เป็น
อนัดบัสาม รองจากมหาวิหารเซนตปี์เตอร์ที่กรุงโรม และเซนตป์อลที่ลอนดอน และใหญ่ที่สุดใน
สเปน สร้างดว้ยศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแต่งไดอ้ยา่งวิจิตรตระการตา สร้างขึ้นแทนที่ตั้งของ
สุเหร่าเดิม โดยตอ้งการให้ยิ่งใหญแ่บบไม่มีใครเทียบเทียมได ้ในห้องเก็บทรัพยส์มบตัิล  ้าค่า มีทั้ง
ภาพเขียน เคร่ืองใชใ้นศาสนพิธี ที่ท  ามาจากทองค าและเงินลว้นแต่ประเมินค่ามิได ้ตอนกลาง
โบสถเ์ป็นที่ตั้งของสุสำน คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ซ่ึงสร้างอยา่งยิง่ใหญ่สมเกียรติยศ น าท่านถ่ายรูป
กบั หอคอย กิร์ลด้ำ (Giralda Tower) หอศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ีเป็นหอคอยที่สร้างขึ้นโดยชาวมุสลิม 
เป็นตึกทรงรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา้สูง 93 เมตร ติดกนักบัมหาวิหารเป็นลานส้มและน ้าพุ เพื่อใชใ้นพิธี
ช าระร่างกายของชาวมุสลิม  ( ท่านไหนมีความประสงคจ์ะขึ้นหอคอยชมวิว กรุณาติดต่อหวัหนา้
ทวัร์ ไม่แนะน าส าหรับผูสู้งอาย)ุ จากนั้นน ำท่ำนเข้ำชม ป้อมอัลคำซำร์ (Alcazar) หรือพระราชวงั
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ที่ประทบัของสุลต่านที่มีการตกแต่งดว้ย สถาปัตยกรรมแบบมวัริช ตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ไดอ้ยา่ง
วิจิตรบรรจงสวยงามยิ่งนกั ปัจจุบนัยงัเป็นที่ประทบัของราชวงศแ์ห่งสเปน    

 
กลำงวัน           รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 

น าท่านเดินทางสู่เมือง คอร์โดบำ (Cordoba) (ระยะทาง 140 กม. ใชเ้วลา 1.45 ชม.) ครั้ งหน่ึงเคยถกู 
ครอบครองโดยชาวโรมนัและชาวมวัร์จากอาหรับ เมืองคอร์โดบาตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ากวัดลักีเบีย 
เป็นเมืองศูนยก์ลางของวฒันธรรมมุสลิมในประเทศสเปน องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศให้เมืองคอร์
โดบาเป็นเมืองมรดกโลกของประเทศสเปน เมืองน้ีเป็นเมืองในระบบกาหลบิที่มีความเจริญรุ่งเรือง
ที่สุดของยโุรปในสมยัศตวรรษที่ 10 มีการสร้างมหาวิทยาลยัเนน้การเรียนรู้ดา้นวรรณกรรม
วิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย ์จากนั้นน าท่านเขา้ชม สุเหร่ำเมซกีต้ำ (Mezquita)ที่มีขนาด
ใหญ่โตและออกแบบอยา่งวิจิตร ดว้ยการใชเ้สาหินจ านวนมากถึง 850 ตน้ ต่อยอดเสาดว้ย
โครงสร้างคานโคง้แบบศิลปะโรมนั ผสมกบัลวดลายแบบมวัริช ประดบัดว้ยเคร่ืองกระเบื้อง
เคลือบ อิฐ และหินฉลุลาย ทัว่ทั้งอาคาร ดา้นในสุดของมสัยิดจะสร้าง “มีหรับ” อนัเป็นคร่ืองหมาย
แสดงทิศทางของเมืองเมกกะ ต่อมาเม่ือชาวคริสตเ์ขา้มายึดครองเมืองคอร์โดบา จึงไดมี้การสร้าง
โบสถข์ึ้นบริเวณก่ึงกลางของมสัยิด และสร้างหอระฆงัสูง 93 เมตร ขึ้นในบริเวณสวนส้มและลาน
น ้าพุ   
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 แวะถ่ายรูปกบัสะพานโรมนัโบราณ Puento romano อีกหน่ึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญั  

 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง 
ที่พัก                   NH HOTEL CORDOBA หรือระดับเทียบเท่ำ  4 ดำว  
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วันที ่(7)  คอร์โดบำ – โทเลโด - มำดริด  
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

น าท่านเดินทางสู่เมือง โทเลโด (Toledo) (ระยะทาง 340 กม. ใชเ้วลา 4 ชม.)  อดีตเมืองหลวงเก่า
ของสเปนตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษที่ 13 เป็นเมืองแห่งศูนยก์ลางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมของ
สเปน ช่ือเมืองหมายถึงการผสมผสานของ 3 วฒันธรรม คริสเตียน, อิสลามและฮีบรู ตวัเมืองตั้งอยู่
บนหนา้ผาสูงเบื้องล่างลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้าตาโค (Tajo) ซ่ึงเหมาะแก่การป้องกนัการรุกรานจาก
ขา้ศึก ให้ท่านช่ืนชมวิวทิวทศัน์สองขา้งทาง 

กลำงวัน            รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 
น าท่านเที่ยวชมเมือง ขา้มสะพานแบบโรมนัดั้งเดิม (ปูเอนเต เด อลักานตารา) บนเนินเขาท่านจะ
เห็นกสัตีโย เด ซาน เซร์บานโด ป้อมปราการ ขนาดใหญ่ที่ชาวโรมนัสร้างขึ้นเพื่อปกปักษร์ักษา
เมือง น าท่านสู่เขตเมืองเก่า ผ่ำนประตูเมือง ปูเอร์ตำเดบิซำกรำ 1 ในประตูเมืองที่มีความส าคญั
ที่สุด น าท่านชมการผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบอารบิค, มูเดฆาร์โกธิค และเรอเนสซองส์ 
จากนั้นน าท่านเข้ำชม มหำวิหำรโทเลโด (Toledo Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิง่ใหญ่
สวยงามแห่งหน่ึงของโลก ใชเ้วลาสร้างยาวนาน แต่เดิมชาวมุสลิมใชเ้ป็นสุเหร่า ต่อมาไดก้่อสร้าง
รูปทรงแบบโกธิคในปี 1226 และเพิ่มศิลปะแบบมูเดฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิค จนแลว้เสร็จ
สมบูรณ์ในอีก 300 ปีถดัมา ภายในมีการตกแต่งอยา่งงดงามวิจิตรดว้ยไมแ้กะสลกัและภาพสลกัหิน
อ่อน มุมดา้นในเป็นอลัคาซาร์ ผลงานของสถาปนิกระดบัสุดยอดในสมยัศตวรรษที่ 16 ไดร้บัการ
บูรณะและเป็นพิพิธภณัฑใ์นปัจจุบนั หมายเหตุ : หากทางโบสถมี์พิธีส าคญั จะงดให้เขา้ชมภายใน
จะให้ชมเพียงดา้นนอกเท่านั้น จำกน้ันน ำท่ำนแวะถ่ำยรูปบริเวณจุดชมวิวเพื่อชมทิวทัศน์ของเมือง 
โทเลโด ซ่ึงเป็นทิวทศัน์ที่จิตรกรช่ือดงัของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco) ไดเ้คยจ าลองลงบนแผ่น
ภาพอยา่งสวยงาม   
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จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ กรุงมำดริด (MADRID) (ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลา  1 
ชม.)  เมืองหลวงของประเทศสเปนเป็นมหานครอนัทนัสมยัล ้ายคุ ที่ซ่ึงกษตัริยฟิ์ลลิปที่ 2 ไดท้รง
ยา้ยที่ประทบัจากเมืองโทเลโดมาไวท้ี่น่ีและประกาศให้มาดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ มาดริดไดช่ื้อว่า
เป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงในโลก 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมือง 
ที่พัก                   NH HOTEL MADRID หรือระดับเทียบเท่ำ  4 ดำว  

วันท่ี (8)  โทเลโด  - กรุงมำดริด - พรำะรำชวังหลวง - ชมเมือง  
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

น าท่านเขา้ชม พระรำชวังหลวง (Royal Palace) ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขาริมฝ่ังแม่น ้าแมนซานาเรส มี
ความสวยงามโอ่อ่าอลงัการไม่แพพ้ระราชวงัใดในทวีปยโุรป พระราชวงัหลวงแห่งน้ีถกูสร้างในปี 
ค.ศ. 1738 ดว้ยหินทั้งหลงัในสไตลบ์าร็อค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรัง่เศสและอิตา
เลียน ประกอบดว้ยห้องต่างๆกว่า 2,830 ห้อง ซ่ึงนอกจากจะมีการตกแต่งอยา่งงดงามแลว้ ยงัเป็น
คลงัเก็บภาพเขยีนช้ินส าคญัที่วาดโดยศิลปินในยคุนั้น รวมทั้งส่ิงของมีค่าต่างๆอาทิ พดัโบราณ, 
นาฬิกา, หนงัสือ, เคร่ืองใช,้ อาวุธ น าท่านชม อุทยำนหลวง ที่มีการเปลี่ยนพนัธ์ุไมทุ้กฤดูกาล
ดอกไมง้ดงามตลอดปี ชม อนุสำวรีย์เซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปนที่ตั้งอยูเ่หนืออนุสาวรียด์อน
กิโฆเต ้ในสวนสาธารณะ 
หมำยเหตุ : หำกพระรำชวังหลวงปิด ซ่ึงทำงพระรำชวังจะไม่มีกำรแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ บริษัท
จะจัดให้ท่ำนได้เข้ำชม พระรำชวัง ฤดูร้อน อรำนคูเอซ (Placio Real De Aranjuez) แทน ซ่ึง
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พระรำชวังดังกล่ำว เป็นอดีตพระรำชวังฤดูร้อนของกษัตริย์สเปน สร้ำงขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ำ
ฟิลลิปที่ 2 แทน 

 
กลำงวัน            รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง 

จากนั้นน าท่านผ่านชมน ้ำพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ที่สร้างอุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน ใช้
เป็นสถานที่เฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆของเมือง และอาคารสวยงามใกล้ๆ กนัคือที่ท  าการ
ไปรษณีย ์ผ่ำนชมประตูชัยอำคำล่ำ (Puerta De Alcala) ที่สร้างถวายพระเจา้ชาร์ลส์ที่ 3 น าท่านเขา้
สู่ พลำซ่ำ มำยอร์ (Plaza Mayor) ใกลเ้ขตปเูอตา้เดลซอล หรือประตูพระอาทิตยซ่ึ์งเป็น จัตุรัสใจ
กลำงเมือง จุดนบักิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย์) ยงัเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตดิ้นและ
รถเมลท์กุสาย และยงัเป็นจุดตดัของถนนสายส าคญัของเมือง ที่หนาแน่นดว้ยร้านคา้และ
ห้างสรรพสินคา้ใหญ่อีกดว้ย  
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แวะถ่ายรูปกบัอนุสำวรีย์หมีกับต้นมำโดรนำ อนัเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง
ยา่น SOL ซ่ึงถือเป็นยา่นที่มีร้านคา้หลากหลายทั้งแบรนด์ และสินคา้พื้นเมือง ร้านอาหารต่างๆ 
มากมาย อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง 
ที่พัก                 NH HOTEL MADRID หรือระดับเทียบเท่ำ  4 ดำว  

วันที ่(9) กรุงมำดริด  - เซโกเวีย - มำดริด  - ช้อปป้ิง LAS  ROZAS OUTLET – สนำมบิน  
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก  

น าท่านเดินทางสูเมือง เซอโกเบีย (Segovia) (ระยะทาง 90 กม. ใชเ้วลา  1.15 ชม.) เมืองท่องเที่ยว
อีกเมืองหน่ึงของสเปน และยงัไดร้ับการขึ้นทะเบียน (UNESCO) ยงัไดข้ึ้นทะเบียนให้เมืองน้ีเป็น
เมืองมรดกโลกในปี 1985 ชมรำงส่งน ้ำโรมัน (Acueducto de Segovia) ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 
1 โดยไม่มีการใชก้าวหรือวสัดเุช่ือมหิน แต่ละกอ้นแต่อยา่งใด จึงได ้รบัการยกยอ่งว่าเป็น
ส่ิงก่อสร้างทางวิศวกรรมโดยชาวโรมนัที่ส าาคญัที่สุดของสเปน และยงัมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดอีก
ดว้ย รางส่งน ้าาประกอบขึ้นจากหินแกรนิตกว่า 25,000 กอ้น มีความยาว 818 เมตร มีโคง้ 170 โคง้ 
จุดที่สูงที่สุดสูงถึง 29 เมตร จุดเร่ิมตน้ของราง ส่งน ้าตั้งแต่นอกเมือง แลว้ล าเลียงส่งนา้เขา้มาใน
เมือง รางส่งน ้าแห่งน้ีถือไดว้่าเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองเซอโกเบีย และเป็นไฮไลทห์ลกัของเมือง น า
ท่านเดินเล่นในเขตเมืองเก่า ซ่ึงเต็มไปดว้ยสินคา้นานาชนิดตลอดสองขา้งทาง อิสระให้ท่านเดิน
ตามอธัยาศยั 
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กลำงวัน            รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง  เมนูหมูหัน  

น าท่านเดินทางสู่ กรุงมำดริด (MADRID) (ระยะทาง 90 กม. ใชเ้วลา  1.15 ชม. )  จากนั้นน าท่านช้
อปป้ิง ณ LAS  ROZAS OUTLET เป็น OUTLET ขนาดใหญ่มีสินคา้ราคาพิเศษให้ท่านเลือกซ้ือ
มากมาย อาทิ Burberry, Hugo , Kenzo , Versace ,TAG Heuer  เป็นตน้  อิสระให้ทุกท่านเลอืกซ้ือ
สินคา้ตามอธัยาศยั  
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** อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง **  
จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  เพื่อมีเวลาให้ท่านท า Tax Refund  

22.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เที่ยวบินที่ EK144  

วันท่ี (10)    ดูไบ - สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
07.15 น. เดินทางถึงสนำมบินดูไบ (แวะเปลี่ยนเคร่ือง) 
09.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK 372 
19.15 น. เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ  

*** ขอบพระคุณที่ใช้บริกำรของเรำ และหวังว่ำจะมีโอกำสรับใช้ท่ำนในคร้ังต่อไป *** 
                                                  ************************************ 
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อัตรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผูใ้หญ่ 

พกัห้องคู ่
เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกว่า   
7 ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากว่า 7ปี 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไมม่ีเตียง
เสริม 

พกัเดี่ยว 
จ่ายเพ่ิม 

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 

 

** รำคำนี้เป็นรำคำทัวร์ตั้งแต่  15 ท่ำนขึน้ไป ** 
** หำกต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม หรือทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรงดออกกำรเดินทำง ** 

เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยุโรป บงัคบัให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 
บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า 

** ท่ำนใดที่จะออกต๋ัวภำยในประเทศ กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำทัวร์ก่อน มิเช่นนั้นทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ออกต๋ัวไปแล้ว**  
** รำคำอำจมีปรับขึน้-ลง ตำมรำคำน ้ำมนัที่ปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริงที่สำยกำรบินประกำศปรับ  

และที่มีเอกสำรยืนยันเท่ำนั้น / ต๋ัวกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี** ** 
 
อัตรำนี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
3. ค่าห้องพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัอุบตัิเหตุ 

วงเงนิไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่ำน / วัน  
9. พนักงงำนยกกระเป๋ำโรงแรมที่พัก 
10. น ้ำด่ืมวันละ 1 ขวด / ท่ำน 
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อัตรำนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มส่ังพิเศษ 

กำรจองและกำรช ำระ  
a. กรุณำช ำระมัดจ ำท่ำนละ 50,000 บำท ภำยใน 3 วัน  นับวนัจำกวันจอง 
b. จำกวันจองและช ำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทำง 14 วัน 
c. กรุณำจัดเตรียมเอกสำรและหนังสือเดินทำง ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 25 วัน   

หมำยเหตุ 
*** กรณีวีซ่ำยังไม่ทรำบผลก่อนเดินทำง 15 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯต้องขอเก็บค่ำทัวร์ทั้งหมดก่อนตำมก ำหนด 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน แต่หำกวีซ่ำของท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกทำงสถำนฑูต ไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดก็ตำม  
ทำงบริษัทจะคืนเงินค่ำทัวร์ให้ท่ำน โดยทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักค่ำใช่จ่ำยที่เกิดขึน้จริงเท่ำนั้น 

*** หำกท่ำนจองและส่งเอกสำรในกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศล่ำช้ำ ไม่ทันก ำหนดกำรออกตั๋วกับทำงสำรกำรบิน  
และผลของวีซ่ำของท่ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คืนเงินค่ำมัดทั้งหมด 

 
กำรยกเลิก 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เก็บค่าใชจ้่าย (ช่วงหน้าเทศกาลวนัหรือหยุดยาว เช่น  เป็น 45 วัน) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หักค่ามดัจ า 20,000 บาท (ช่วงหน้าเทศกาลวนัหรือหยุดยาว เช่น  เป็น 26-44 วนั) 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจ า (30,000)  (ช่วงหน้าเทศกาลวนัหรือหยุดยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หักค่าใชจ้่าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหน้าเทศกาลวนัหรือหยุดยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หักค่าใชจ้่าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หน้าที หักค่าใชจ้่าย 100% 
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้ับการอนุมติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าบริการค่ายื่นวีซ่า และค่าใชจ้า่ยบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 
 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 
 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหักเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่ำนจองทัวร์และช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งข้ำงต้น *** 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 
◊ ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่าง
ของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และกำรจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไปแทรกแซง
ได ้ 
◊ กรณียกเลิกกำรเดินทำง ไดท้ าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมที่พัก 
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 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ

ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 

ฤดรู้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพกัในโรงแรมเต็ม บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะ Traditional Building ห้องทีเ่ป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยู่ในการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่าน

สามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  กำรอนุมัติวีซ่ำเป็นเอกสิทธิ์ของสถำนฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความ

สะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าทา่น ไม่ผ่ำน 

ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการ

ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

      ◊ กรณีที่ท่ำนวีซ่ำผ่ำน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน

เงินค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรจำกตัวแทนย่ืนให้กับท่ำน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใช้

เดินทางได ้หากวีซ่ายงัไม่หมดอายุ 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองกระเป๋ำ 
     ◊   ส าหรับน ้าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

    ◊ส าหรับน ้ าหนกักระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 23 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/Economy Class 
Passenger) การเรียกค่าระว่างน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
     ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


