
 

 

 

 

 

 

 

แกรนดส์เปน 10 วนั 
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 บินสายการบินระดบัพรีเม่ียม เอทิฮดั แอรเ์วย ์แวะเปล่ียนเครื่องที่อาบูดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรสต ์ 

เสน้ทาง มาดริด-ซาราโกซ่า-ซาน เซบาสเตียน-บรูโ์กส-ซาลามงักา-โทเลโด-กรานาดา้-คอรโ์ดบา-เซบียา-เมรีดา 

พกัโรงแรม 4 ดาว มาตรฐานยุโรป  

ชม สถาปัตยกรรมอนัล ้าค่า มหาวิหารโทเลโด พระราชวงัอะลมับรา โรงละครโรมนั สะพานแบบโรมนัดั้งเดิม (ปู

เอนเต เด อลักานตารา) และเขตเมืองเก่า อิสระใหช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมกว่ารอ้ยรา้นคา้ที่ Las Rozas Village 

Outlet อยา่งจุใจ 

ก าหนดการเดินทาง 

พฤษภาคม 17 – 26 พฤษภาคม 2562 69,900.- 

ตารางเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา ระยะเวลาบิน 

วนัแรก กรุงเทพฯ-อาบูดาบี BKK-AUH EY401 20.45-00.10(+1) 06.35 ชม. 

วนัที่สอง อาบูดาบี-มาดริด AUH-MAD EY75 02.10-07.55 08.23 ชม. 

วนัที่เกา้ มาดริด-อาบูดาบี MAD-AUH EY76 10.10-19.20 08.37 ชม. 

วนัที่เกา้ อาบูดาบี-กรุงเทพฯ AUH-BKK EY402 21.35-07.10(+1) 05.45 ชม. 
วนัแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)- อาบูดาบี  

17.30 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู ้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว W 
เคาน์เตอรส์ายการบินเอทิฮดั แอรเ์วย ์ประตูทางเขา้ที่ 8 โดยมีเจา้หน้าท่ีของ

บริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับในการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

ใหก้บัท่าน 

 

20.45 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงอาบูดาบี” โดยสายการบินเอทิฮัด แอรเ์วย์ เท่ียวบินท่ี EY401 
(ใชเ้วลาบินประมาณ 06.35 ชัว่โมง รบัประทานอาหารและพกัผ่อน) 

 

วนัที่สอง อาบูดาบี-มาดริด-ซาราโกซ่า  

00.10 น. เดินทางถึงสนามบิน  Abu Dhabi International Airport  กรุงอาบดูาบี เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 

02.10 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงมาดริด” โดยสายการบินเอทิฮดั แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี EY75 
(ใชเ้วลาบินประมาณ 8.23 ชัว่โมง รบัประทานอาหารและพกัผ่อน) 

 

07.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมาดริดบาราคสั กรุงมาดริด ประเทศสเปน 

(เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

น าท่านชม กรุงมาดริด (Madrid) เมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก อีกทั้ง

เป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 3 ของทวีปยุโรป รองลงมาจากกรุงลอนดอน และกรุง

เบอรลิ์น ตั้งอยู่ใจกลางของแหลมไอบีเรียน ในระดบัความสูง 650 เมตร เป็น

มหานครอนัทนัสมยั ในปีค.ศ.1561กษัตริยฟิ์ลลิปท่ี 2 ไดท้รงยา้ยท่ีประทบัมา

จากเมืองโทเลโด และประกาศใหม้าดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ น าท่านชม

พระราชวงัหลวง (Palacio Real) ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝัง่แม่น ้าแมนซานาเรส มี

ความสวยงามโอ่อ่าอลงัการไมแ่พพ้ระราชวงัอ่ืนๆในทวีปยุโรป จากแนวความ คิด

เปรียบเทียบความใหญ่โตของแวรซ์ายส ์และความสวยงามของลูฟวใ์นฝรัง่เศส 

พระราชวงัหลวงแห่งน้ีถูกสรา้งดว้ยหินทั้งหลงัในปีค.ศ.1738  ในสไตลบ์าร็อก 
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โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรัง่เศสและอิตาเลียน ประกอบดว้ยหอ้ง

ต่างๆ มากมายถึง 2,830 หอ้ง ซ่ึงนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแลว้ ยงั

เป็นท่ีเก็บภาพเขียนช้ินส าคญัท่ีวาดโดยศิลปินในยุคน้ันรวมทั้งส่ิงของมีค่าต่างๆ 

อาทิ พดัโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ,  เคร่ืองใช,้ อาวุธ ฯลฯ แลว้ชมอุทยานหลวงท่ี

มีการเปล่ียนพนัธุไ์มทุ้กฤดูกาล ดอกไมง้ดงามตลอดปีน าชม อนุเสาวรียน์ ้าพุไซ

เบเลส (The Cibeles Fountain) ซ่ึงอยู่ท่ีจตัุรสัรสัซิเบเลส (Plaza de Cibeles) 

ซ่ึงเป็นวงเวียนส าคญัและสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของกรุงมาดริด ภายในบริเวณน้ียงั

เป็นท่ีตั้งของอาคารสวยงามและส าคญัประจาอยู่ทั้ง 4 มุม อาทิเช่น ธนาคาร

แห่งชาติสเปน, กองบญัชาการทหารบก, ท่ีทาการใหญ่ไปรษณีย,์ ประตูชยัอาคา

ล่า และศูนยว์ฒันธรรมทวีปอเมริกา ชมประตูชยัอาคาล่า (Splendid puerta de 

alcala) สรา้งขึ้ นในปี 1599 ประตชูยัแห่งน้ีสรา้งขึ้ นเพ่ือถวายแด่พระเจา้ชารล์ ท่ี 

3 ซ่ึงตั้งอยูท่างตะวนัออกของใจกลางเมือง แวะถ่ายรูปกบัรูปป้ันหมีเกาะตน้เชอ

รี่ (The bear and the cherry tree in Madrid)อนัเป็นสญัลกัษณส์ าคญัอีกแห่ง

ของกรุงมาดริด จากน้ันนาท่านสู่ พลาซ่า มายอร ์ (Plaza Mayor of Madrid) 

จตุรสัใจกลางเมืองท่ีเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรท่ีศูนย)์ และยงั

เป็นศูนยก์ลางรถไฟใตดิ้นและรถเมลทุ์กสาย นอกจากน้ียงัเป็นจุดตัดของถนน

สายส าคญัของเมืองท่ีคราคร่า ไปดว้ยรา้นคา้และหา้งสรรพสินคา้มากมาย 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  อาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาราโกซ่า (Zaragoza) ซ่ึงเป็นเมืองหลักของ

อาณาจกัรอารากอน อยู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของสเปน ริมฝั่งแม่น ้าเอ

โบรและแควสาขาอวยร์บาและกาเยโก ในหุบเขาตอนกลางมีภูมิทัศน์ ท่ี

หลากหลาย ทั้งทะเลทราย ป่าหนาทึบ ทุ่งหญา้ ไปจนถึงทิวเขา ระหว่างทางท่าน

จะไดส้ัมผัสกับธรรมชาติอันหลากหลาย ถึง เมืองซาราโกซ่า น าท่านเขา้ชม 

วิหารแม่พระแห่งเสาศกัด์ิสิทธ์ิ (Basilica of Our Lady of The Pillar) หรือท่ี

รูจ้กัในนาม ซานตามาเรียเดอรฟิ์ลลาร์  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม อาหารพ้ืนเมือง 

 DiAGONAL PLAZA  หรือเทียบเท่า ZARAGOZA 

วนัที่สาม ซาราโกซ่า-ซาน เซบาสเตียน  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น. จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองซาน เซบาสเตียน (San Sebastian) อีกหน่ึงเมือง

ท่องเท่ียวท่ีมีประวติัศาสตรย์าวนานเมืองหน่ึงของประเทศสเปน โดยตวัเมืองน้ัน

ตั้งอยู่ในจงัหวัดกีปุซโกอา (Gipuzkoa) ของ แควน้บาสก ์(Basque Country) 

เขตปกครองท่ีตั้งอยูท่างตอนเหนือของสเปนนัน่เอง เมืองซาน เซบาสเตียน เมือง

หลวงของจังหวดักีปุซโกอา จังหวดัท่ีตั้งอยู่ทางภาคเหนือของแควน้บาสก์ เป็น

เมืองชายฝั่งท่ีตั้งอยู่ริมชายฝั่งใตข้องทะเลกันตาเบรีย ชายฝั่งท่ีสวย งามท าให้
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เมืองน้ีเป็นสถานตากอากาศชายหาดท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงในประเทศนอกจากน้ี

ยงัเป็นเมืองท่ีมีความโดดเด่นไปดว้ยอาคารทางประวติัศาสตรจ์ านวนหลายแห่ง 

อีกดว้ย 

บ่าย รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร  อาหารพ้ืนเมือง 

 น าท่านเดินทางสู่เขตเมืองเก่าพารเ์ท เวียจา (Parte Vieja) ซ่ึงเป็นย่านเก่าแก่

ท่ีในอดีตเคย ถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงสูง ซ่ึงต่อมาในปี 1863 ก าแพงไดถู้กร้ือ

เพ่ือใหพ้ื้นท่ีเมืองเก่าไดเ้ช่ือมต่อกับชายหาดของเมือง จากน้ันน าท่านชมดา้น

นอก อาคารซิตี้ ฮอลล (City Hall) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสภาเมืองซาน เซบาสเตียน 

โดยอาคารท่ีถูกสรา้งขึ้ นในปี 1887 ในอดีตอาคารแห่งน้ีถูกใชเ้ป็นคา สิโนท่ีมีช่ือ   

แห่งหน่ึงของเมอืง จากน้ันน าท่านถ่ายรปูดา้นนอกโบสถเ์ซ็นตแ์มรี่ ออฟ คอรสั 

(Basilica of Saint Mary of the Chorus) อีกหน่ึงโบสถค์าทอลิกท่ีมีความเก่าแก่

ของเมืองซาน เซบาสเตียน ส าหรบัวนั เดือนปีท่ีไดเ้ร่ิมสรา้งน้ันไม่สามารถระบุ

ได ้แต่ทราบว่าแลว้เสร็จ ในปี 1774 โดยอาคารของโบสถ์ถูกสรา้งขึ้ นในแบบ

สไตลบ์าร็อค นับว่าเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวนิยมแวะเวียนมาเยี่ยมชม

เสมอ จากน้ันเดินทางไปชมสะพานมาเรีย คริสตินา ( Maria Cristina Bridge) 

อีกหน่ึงสะพานแห่งประวติัศาสตรท่ี์มีช่ือเสียงของเมือง โดยสะพานถูกสรา้งขึ้ น

ในช่วงปี 1893 เหนือ แม่น ้าเออรูเมีย (Urumea river) ซ่ึงในอดีตถูกสรา้งขึ้ น

ดว้ยไม ้ปัจจุบนัสะพานถูกสรา้งขึ้ นใหม่ดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก จากน้ันน าท่าน

เขา้ชม มหาวิหารซาน เซบาสเตียน (San Sebastian Cathedral) เป็นอาคาร

ทางศาสนาท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมืองซาน เซบาสเตียน โดยมหาวิหารถูก สรา้งขึ้ น

ในช่วงปี 1881 และแลว้เสร็จราวๆปี 1897 โดยตัวอาคารน้ันถูกสรา้งขึ้ นใน

รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบฟ้ืนฟูกอธิค (Gothic Revival) ซ่ึงท่ีโดดเด่นท่ีสุดก็คง

จะเป็นอาคารหอคอยยอดแหลม ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของหอระฆงั ท่ีมี ความสูงประมาณ 

75 เมตร (246 ฟุต)     

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   อาหารพ้ืนเมือง 

 BARCELO COSTA VASCA  หรือเทียบเท่า SAN SEBASTAIN 

วนัที่สี่ ซาน เซบาสเตยีน-บูรโ์กส-ซาลามงักา  

gเชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.30 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองบูรโ์กส (Burgos)เป็นเมืองหลวง ทางประวติัศาสตรข์อง

แควน้คาสติลญ่า อีกทั้งยงัเป็นบา้นเกิดของเอลซิด (El Cid) อศัวินผูย้ิ่งใหญ่แห่ง

อาณาจกัร คาสติลญ่าในช่วงศตวรรษท่ี 11 

 

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร อาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย น าท่านเขา้ชมมหาวิหารบูรโ์กส (Catedral de Burgos) ตั้งอยู่ท่ีเมืองบูรโ์กส 

ประเทศสเปน มหาวิหารแห่งน้ีถือเป็นมหาวิหารขนาดใหญ่มีสถาปัตยกรรมท่ี

เป็นเอกลักษณ์ การก่อสร้างเร่ิมขึ้ นในปี 1221 เสร็จสมบูรณ์ในปี 1567 

   



 
 

5 
 

สถาปนิกผูส้รา้งมหาวิหารในช่วงแรกเป็นชาวฝรัง่เศส และในคริสต์ศตวรรษท่ี 

15 เป็นชาวเยอรมนี รปูแบบดา้นหน้าของมหาวิหารเป็นแบบกอธิคแบบฝรัง่เศส 

ในปี1984 มหาวิหารบูรโ์กสไดร้บัเลือกจากองคก์ารยูเนสโกใหข้ึ้ นทะเบียนเป็น

มรดกโลกจากน้ันน าท่านชมปราสาทบูรโ์กส (Burgos Castle) เป็นปราสาทท่ีมี

ความสง่างามตั้งอยู่บนท่ีราบสูง สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 884 โดย Conde Diego 

Rodriguez Porcelos และถูกบรูณะในรชัสมยัของ พระเจา้อลัฟองโซท่ี 8 แห่งคาส

ติลญ่าและพระเจา้เอนริเกท่ี้ 4 ตามล าดับ แต่ก็ไดถู้กท าลายจนเกือบหมดโดย

กองทพัฝรัง่เศสของ นโปเลียน ในปี ค.ศ. 1813   

น าท่านเดินทางสู่เมืองซาลามังกา (Salamanca) เมืองน้ีตั้งอยู่ทางภาคตะวนัตก

ของประเทศสเปน บนท่ีราบสูงริมแม่น ้ าตอร์เมส ในอดีตเมืองซาลามงักาเป็น

เมืองท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นศูนยก์ลางการคา้ขายเมื่อครั้ ง

สมยัโรมนัยงัเรืองอ านาจอยู ่เป็นหน่ึงในเมืองของเขตแควน้คาสทิล แอนด ์ลิออง 

(Castile and Lyon) ซ่ึงเป็นเขตปกครองอิสระท่ีใหญ่ท่ีสุดในสเปน และดว้ยความ

ท่ีสามารถรักษาความเก่าแก่แห่งสถาปัตยกรรมในอดีตไวไ้ดอ้ย่างดี เมืองน้ีจึง

ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1988 

(Unesco) ไดร้บัสมญานามวา่ กรุงโรมนอ้ย ( Roman Chica)   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม อาหารพ้ืนเมือง 

 VICCI SALAMANCA HOTEL หรือเทียบเท่า SALAMANCA 

วนัที่หา้ ซาลามงักา-โทเลโด  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น. จากน้ันน าท่านชม พลาซ่า มายอร ์(Plza Mayor Square) จตุัรสัท่ีไดร้บัการ

ยอมรับว่าสวยท่ีสุดในประเทศสเปน ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางเมืองเก่าท่ีสรา้งขึ้ นในปี 

ค.ศ. 1619 โดยกษัตริยฟิ์ลลิปท่ี 3 ดว้ยศิลปะผสม ออสเตรีย-สเปน น าท่าน

ถ่ายรูปกบัสถาปัตยกรรมต่างๆบริเวณจตุรสัพลาซ่า มายอร ์ตั้งแต่ Casa de las 

Conchas (บา้นหอย ) เป็นศิลปะแบบโกธิค สรา้งในปลายศตวรรษท่ี 15 

ตกแต่งด้วยปูนป้ันรูปหอย จ านวนมากกว่า 400 ตัว  น าท่านถ่ายรูปกับLa 

catedrales (มหาวิหารคู่แห่งเมืองซาลามังกา ) ซาลามงักามีมาวิหาร 2 แห่ง

คือ Catedra Vieja(มหาวิหารเก่า)และ Catedra Nueva ( มหาวิหารใหม่) 

น าท่านเดินทางสู่เมืองโทเลโด (Toledo) อดีตเมืองหลวงเก่าของสเปนตั้งแต่

คริสต์ศตวรรษท่ี 13 เป็นเมืองแห่งศูนยก์ลางประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรมของ

สเปน   

 

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร อาหารพ้ืนเมือง 

 น าท่าน ขา้มสะพานแบบโรมันดั้งเดิม (ปูเอนเต เด อลักานตารา / Puente 

de Alcántara) บนเนินเขาท่านจะเห็นกสัตโีย เด ซาน เซรบ์านโด ป้อมปราการ 

ขนาดใหญ่ท่ีชาวโรมนัสรา้งขึ้ นเพ่ือปกปักษ์รกัษาเมือง 
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น าท่านสู่เขตเมืองเก่าผ่านประตูเมือง ปูเอรต์าเดบิซากรา  1 ในประตูเมืองท่ีมี

ความส าคญัท่ีสุด น าท่านชมการผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบอารบิค , มู

เดฆารโ์กธิค และเรอเนสซองส์    

น าท่านเขา้ชมมหาวิหารโทเลโด (Toledo Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิค

ท่ียิ่งใหญ่สวยงามแห่งหน่ึงของโลก ใชเ้วลาสรา้งยาวนาน แต่เดิมชาวมุสลิมใชเ้ป็น

สุเหร่า ต่อมาได้ก่อสรา้งรูปทรงแบบโกธิคในปี 1226 และเพ่ิมศิลปะแบบมู

เดฆาร ์บาร็อค และนีโอคลาสสิค จนแลว้เสร็จสมบรูณใ์นอีก 300 ปีถดัมา 

น าท่านแวะถ่ายรูปบริเวณจุดชมวิวเพ่ือชมทิวทัศน์ของเมืองโทเลโด ซ่ึงเป็น

ทิวทศัน์ท่ีจิตรกรช่ือดงัของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco) ไดเ้คยจ าลองลงบน

แผ่นภาพอยา่งสวยงาม 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม อาหารพ้ืนเมือง 

 EUROSTARS TOLEDO หรือเทียบเท่า TOLEDO 

วนัที่หก โทเลโด-กรานาดา้  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองกรานาด้า (GRANADA) อดีตเมืองหลวงเก่าของ

อาณาจกัรมุสลิม ก่อนท่ีจะโดนยึดคืนโดยพระนางอิซาเบลท่ี 2 ในปี 1492 

 

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร   อาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย น าท่านสู่ พระราชวงัอะลมับรา (AL ALHAMBRA) ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกท่ีไม่มี

อนัดับอย่างเป็นทางการ ความสุดยอดแห่งจินตนาการและความสามารถทาง

ศิลปะของมวัร ์ตั้งอยู่บริเวณสนัเขาบนเนินเขียวขจี ไม่มีค าบรรยายใดจะเปรียบ

เปรยความวิจิตรพิสดารและความประณีตสมดุลอนัน่าท่ึงน้ีได ้พระราชวงัแห่งน้ี

มิไดย้ิ่งใหญ่เฉพาะภายนอกแต่อลงัการไปดว้ยฝีมืออนัประณีตจากช่างฝีมือในยุค

ก่อนท่ีไดส้รา้งสรรคก์ารตกแต่งอยา่งวิจิตร   

น าคณะเขา้ชม พระราชวังหลวง (Nasrid Palace) โดดเด่นไปดว้ยลวดลาย

แกะสลกับนเพดานไม ้ลายเครือเถาบนปูนป้ันท่ีประดับผนัง ลายลดาวลัย ์และ

ลายลูกไมฉ้ลุบนเรียวโคง้ของเสาหินอ่อน ดา้นนอกเป็นสวนสวยราวกบัจ าลอง

สวนสวรรคม์าไวบ้นดิน ลานดอกเมอรเ์ทิล ขนาบดว้ยแนวพุ่มดอกเมอรเ์ทิล, ซา

ลอน เดโลส เอมบาฆาโดเรส หอ้งส าหรบัเขา้เฝ้ากษัตริยแ์ละสุดปลายทางใตเ้ป็น

ลานสิงโตสรา้งขึ้ นรอบน ้าพุโบราณขนาดใหญ่ หอ้งพกัท่ีเคยตอ้นรบันักเขียนช่ือดงั 

วอชิงตนั เออรว์ิง ในปี 1829 ท่ีเคยพ านักในพระราชวงัแห่งน้ีนานถึง 3 เดือน 

แ ล ะ จุ ด สุ ดท้ า ย ท่ี ไ ม่ ค ว ร พ ล าด ชม ก็ คื อ  พร ะ ร าช วั ง เ ฆ เน ร า ลิ เ ฟ 

(GENERALIFE)เดิมเป็นพระราชวงัฤดูรอ้นของสุลต่าน ความงดงามของอุทยาน

สวนอันร่มร่ืนและเขียวขจี ประดับดว้ยน ้ าพุและสระน ้าสมกับความหมายท่ีว่า

อุทยานสถาปนิก   

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   อาหารพ้ืนเมือง 
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 LUNA DE GRANADA หรือเทียบเท่า GRANADA 

วนัที่เจ็ด กรานาดา้-คอรโ์ดบา-เซบียา  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่คอรโ์ดบา (CORDOBA) เมืองโรมนัเก่า ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของ

บาติกา (BATICA) อดีตศูนยก์ลางการปกครองยุคอิสลามเรืองอ านาจ น าท่าน

ชมเมืองคอรโ์ดบา เมืองท่ีมีศิลปะวัฒนธรรมระหว่างมุสลิมและคริสเตียน น าชม

เมซฆิตา (Mezquita Mosque) ศาสนสถานขนาดใหญ่ท่ีเคยเป็นสุเหร่าท่ีใหญ่

ท่ีสุดในสเปน ก่อนท่ีจะถูกดัดแปลงใหเ้ป็นโบสถ์คริสต์ในสมยัของพระนางอิซา

เบลลาท่ี 2 เดินเล่นย่านเมืองเก่า ชุมชนชาวยิวท่ีเป็นเอกลษัณข์องแควน้อนัดาลู

เซีย 

 

บ่าย รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร   อาหารพ้ืนเมือง 

 ออกเดินทางสู่เมืองเซวิลลห์รือเซบียา (Seville) เมืองใหญ่อนัดบั 4 ของสเปน

และเป็นเมืองหลวงของแควน้อนัดาลูเซีย เมืองท่ีเต็มไปดว้ยความเขียวขจีพ้ืนท่ี

โล่ง สวนสาธารณะ และสวนดอกไม ้เมืองในฝันส าหรบัผูต้อ้งการสมัผัสชีวิตราตรี

อนัเร่ารอ้น น าท่านเขา้ชมวิหารแห่งเมืองเซบียา (Seville  Cathedral) มีขนาด

ใหญ่เป็นอันดับสามรองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ท่ีกรุงโรม และเซนต์ปอลท่ี

ลอนดอน และใหญ่ท่ีสุดในสเปน สรา้งดว้ยศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแต่งได้   

อยา่งงามวิจิตร สรา้งขึ้ นแทนท่ีตั้งของสุเหร่าเดิม โดยตอ้งการใหย้ิ่งใหญ่แบบไม่มี

ใครเทียบเทียมได ้ในหอ้งเก็บทรพัยส์มบติัล ้าค่า มีทั้งภาพ เขียน, เคร่ืองใชใ้นพิธี

ของศาสนา ท่ีท ามาจากทองค าและเงิน ลว้นแต่ประเมินค่ามิได ้อีกทั้งยงัเป็นท่ี

เก็บศพของโคลมับสัอีกดว้ย จากน้ันน าท่านชมดา้นนอกหอคอยฆีรลัดา ตึกทรง

รูปส่ีเหล่ียม ผืนผา้สูง 93 เมตร (ไม่แนะน าส าหรบัท่านท่ีสุขภาพไม่เอ้ืออ านวย) 

ติดกนักบัมหาวิหารเป็นลานสม้และน ้าพุเพ่ือใชใ้นพิธีช าระร่างกายของอิสลาม 

ดา้นหน้าเป็นลานกวา้งมี ปราสาทอลัคาซาร ์สถาปัตยกรรมท่ียงัคงมีคราบเงา

ความบรรเจิดและความคิดสรา้ง สรรค์ของชาวมวัร์ ในอดีตเคยเป็นพระราชวงั

ของกษัตริยส์เปนมาก่อน น าท่านไปชมส่ิงก่อสรา้งท่ีงดงามดว้ยสถาปัตยกรรม

การออกแบบของ ปลาซา เดอ เอสปาญา (Plaza de Espana) อาคารรูปคร่ึง

วงกลมเรียงต่อกนัเป็นแนวยาว แต่ละโคง้ประตูมีตราประจ าจงัหวดัไล่เรียงตาม

ตัวอักษร ฝั่งตรงขา้มเป็นอุทยานมาเรียลุยซ่า ร่มร่ืนงดงามตระการตาและแฝง

ความโรแมนติก  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  พรอ้มชมและเพลิดเพลินกบัดนตรีและ 

ระบ าฟลามิงโก อนัเร่ารอ้นสไตลอ์นัดาลูเซีย 

อาหารพ้ืนเมือง 

 SILKEN ALANDALUS HOTEL หรือเทียบเท่า SEVILLE 

วนัที่แปด เซบียา-เมรีดา-มาดริด  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองเมรีดา (Merida) เป็นเมืองหลกัของแควน้เอกซ์

เตรมาดูรา ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน ในปี ค.ศ. 2007 มีประชากร 

54,893 คน เมืองเมรีดาไดร้บัการก่อตั้งขึ้ นเมื่อ 25 ปีก่อนคริสตศ์ักราช ในช่ือ

ภาษาละตินว่า เอเมรีตา เอากุสตา (Emerita Augusta) ช่ือเมือง "เมรีดา" 

กลายเสียงมาจากช่ือน้ี หลังจากท่ีจักรพรรดิออกุสตุสแห่งจักรวรรดิโรมนัได้มี

ค าสัง่ใหส้รา้งขึ้ นเพ่ือป้องกนัช่องทางและสะพานขา้มแม่น ้ากวาเดียนา โดยมีกอง

ทหารโรมนั 2 กลุ่มเป็นผูต้ั้งถ่ินฐานเดิม น าท่านเขา้ชม โรงละครโรมัน (Teatro 

Romano) ซ่ึงสามารถจุคนไดถึ้ 6,000 คน โดยสรา้งตามแบบโรงละครโรมนัใน

เมืองปอมเปอี 

 

บ่าย รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร   อาหารพ้ืนเมือง 

 น าท่านเดินทางสู่ Las Rozas Outlet Village  เอาทเ์ลทขนาดใหญ่ใกลก้รุงมาดริด 

จุใจกบัสินคา้แบรนดเ์นมกว่ารอ้ยรา้นคา้ อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงอย่างจุใจกบัสินคา้

แบรนด์เนมสากลและทอ้งถ่ินมากมาย อาทิเช่น Armani, Burberry, Bvlgari, 

Gucci, Geox, Lacoste, Loewe, Michael Kors, New Balance, Onitsuka Tiger, 

Polo Ralph Lauren, Samsonite, Timberland, etc   

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงมาดริด   

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการชอ๊ปป้ิงของท่าน  

 ELBA ALCALA HOTEL หรือเทียบเท่า MADRID 

วนัที่เกา้ มาดริด-อาบูดาบี-กรุงเทพฯ  

เชา้ตรู่ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

07.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตมิาดริดบาราคสั กรุงมาดริด  

10.10 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงอาบดูาบี” โดยสายการบินเอทิฮดั แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี EY76 

(ใชเ้วลาบินประมาณ 08.37 ชัว่โมง รบัประทานอาหารและพกัผ่อน) 
 

19.20 น. เดินทางถึงสนามบิน  Abu Dhabi International Airport  กรุงอาบดูาบี เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 

21.35 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบินเอทิฮดั แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี EY402 
(ใชเ้วลาบินประมาณ 05.45 ชัว่โมง รบัประทานอาหารและพกัผ่อน) 

 

วนัที่สิบ กรุงเทพฯ// สรุวรรณภูมิ  

07.10 น. 

 

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 
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ค่าทวัรต์อ่ท่าน : อตัราค่าบริการน้ีส  าหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่15 ท่าน ข้ึนไป 

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ ท่านละ 
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 

69,900.- 
10,000.- 
18,000.-          

2,200.-    
ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคาน ้ามนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบิน 

ประกาศปรบั และที่มีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 11 ก.พ. 2562 ) 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมัดจ  าล่วงหนา้ 30,000 

บาท/ท่าน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ี
เหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าทวัรร์วม : 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อาบดูาบี-มาดริด-อาบดูาบี-กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน

เอทิฮดั แอรเ์วย ์

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 

 ค่าโรงแรมท่ีพกั 7 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ  
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ ประเทศสเปน ส าหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรค์นไทยคอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการ

เดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาล

ในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 

  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 ยโูร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 8 วนั คิดเป็น 40 ยโูร 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย วนัละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 10 วนั คิดเป็น 30 ยูโร (ขึ้ นอยู่กบั

ความพึงพอใจของท่าน) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน
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หอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้

จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมี

ค่าใชจ้่ายเพ่ิม 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กก./1ใบ/ท่าน) 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 

 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิก : 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่น
และตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ี

เ ดิ น ท า ง ช่ ว ง วั น ห ยุ ด ห รื อ เ ท ศ ก า ล 

(สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม 

และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบัทางสาย

การบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ าท่ี

พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนใน

ประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน

เงินได)้ 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้

มี) 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั  หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน 

(ถา้มี) 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 

การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่า : 

1.หนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หากหมดอายุกรุณาน าไปต่ออายุก่อน

น าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (ส าหรบัท่านท่ีมีพาสปอรต์เล่มเก่า ขอความกรุณา แนบมาดว้ย เพ่ือ

น าไปอา้งอิงกบัทางสถานทตู) 

2.รปูถ่ายสีหนา้ตรงปัจจุบนั พ้ืนฉากหลงัรปูตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รปูจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดั หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมีเงา หา้ม

ถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 35 mm x  45 mm 

หรือ 1.5 x 2 น้ิว 2 รปู (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง) 

3.ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประชาชนอย่างละ 1 ใบ  

4.ส าเนาใบสูติบตัรกรณีท่ีเด็กท่ีมีอายุต า่กว่า 20 ปี (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 

5.ส าเนาทะเบียนสมรส  

6.ส าเนาใบหย่าหรือส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)  

7.ส าเนาใบเปล่ียนช่ือและเปล่ียนนามสกุล (ถา้มี)  

8.หลกัฐานการเงิน โดยตอ้งขอจากทางธนาคารเท่านั้น พรอ้มถ่ายส าเนาจากสมุดเงิน

ฝากส่วนตวัยอ้นหลงั 3 เดือน พรอ้มหน้าบญัชีหน้าแรก (หากมีการต่อเล่ม กรุณาส าเนาหน้าแรกของเล่มท่ีต่อพรอ้มกบั
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ตวัเลขบญัชีเงินฝากเป็นปัจจุบนั)  

9.หลกัฐานการท างาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่าน้ัน) 

กรณีเป็นพนักงาน  

 จดหมายรบัรองการท างานจากบริษัท ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน และช่วงเวลาท่ีอนุมติัใหล้าหยุด พรอ้ม

ประทบัตราของบริษทั 

กรณีเป็นขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ  

 จดหมายรบัรองจากหน่วยงานและส าเนาบตัรราชการ พรอ้มประทบัตราองคก์ร 

เกษียณอายุราชการ ส าเนาบตัรขา้ราชการเกษียณอายุ 1 ชุด 

กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

 ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พรอ้มทั้งเซ็นช่ือ

รบัรองส าเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไมเ่กิน 3 เดือน)  

กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่าน้ัน) 

 จดหมายรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันท่ีก าลังศึกษาอยู่ และส าเนาบัตรนักศึกษาพรอ้มทั้งเซ็นช่ือรับรองส าเนา 

พรอ้มประทบัตราสถาบนั 

เด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี  

 จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา หรือหากเด็ก

เดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา หรือถา้เด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา จะตอ้งมีจดหมายยินยอมให้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พรอ้มมีการรบัรองค่าใชจ้่ายใหก้บับุตร ท่านท่ีบุตรเดินทางไปดว้ย ตอ้ง

ไปท าท่ีส านักงานเขตท่ีท าเบียนบา้นอยู ่(พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบิดาและมารดา) และตอ้งไปเซ็นเอกสารต่อหนา้

เจา้ที่รบัยืน่วีซ่า 

กรณีเป็นแมบ่า้น  

 ส าเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) ใชห้ลกัฐานการเงินของตวัเองหรือของสามีก็ได ้ในกรณี

ท่ีไมไ่ดเ้ดินทางไปกบัสามี จะตอ้งมีจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายจากสามี เป็นภาษาองักฤษ (พรอ้มกบัเขียนช่ือ-นามสกุล วนั

เดือนปีเกิด ของสามี และบุตร ท่ีมีดว้ยกนั) 

หมายเหตุ : 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง ต  า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้ 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ี

เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี 

บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไป ในทางเส่ือมเสีย หรือ
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ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองที่นัง่บนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไมร่บัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจ่าย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ 

บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ

นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด

ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน 

หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบ

ค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ  าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า

ใหท่้านไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิต า่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือตดิตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้ นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกันในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการ

บินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง 

ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 
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(Business) ดงัน้ันจึงไมแ่นะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสญูหาย บริษัทฯ ไมส่ามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงัน้ันท่าน

ตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน

ระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็น

หมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 

ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


