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วันแรก ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - นครดูไบ (สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์)  
17.30 น. พร้อมคณะท่ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู9 เคาน์เตอร์ T สายการบนิเอมเิรสต์ แอร์

ไลน์   เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  
 

 
EK373 // EK101 

2035-0050+1 // 0345-0745 
 

20.35 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนินครดไูบ (สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์) โดยเท่ียวบนิท่ี EK373 
หมายเหตุ ทางบริษทัไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซื้อตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถ

โคช้, จองทีพ่กั, ร้านอาหาร สถานทีเ่ขา้ชมต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร์ กรณีทีเ่กิด
เหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเทีย่วบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเทีย่วบิน 
(ข้ึนเคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง 
ท าใหก้ารเดินทางล่าช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิในการเปลีย่นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีช่ าระแลว้ เพราะทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ 
และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดข้ึนนอกจากในรายการทวัร์ หวัหนา้ทวัร์จะแจ้งใหท้่าน
ทราบ เพราะเป็นส่ิงทีท่างบริษทั ฯ มิอาจรบัผิดชอบได้ 

วันที่สอง สนามบนิมาเพลซ่า มิลาน (อิตาลี) - ดูเมืองเจนัว - มองเตกาโล (รัฐโมนาโก)  
00.50 น. ถึงสนามบนินครดไูบ รอเปล่ียนเท่ียวบนิ  
03.45 น. ออกเดนิทางตอ่สูน่ครมลิาน โดยเท่ียวบนิท่ี  EK101  
08.25 น. ถึงสนามบนิมาเพลซ่า มลิาน ผา่นการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว รถโค้ชน า

คณะเข้าสูเ่มืองเจนวั (Genoa) ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศอิตาลี เมือง
บ้านเกิดของคริสโตเฟอร์ โคลมับสั นกัเดนิเรือผู้บุกเบกิและเป็นชาวยโุรปคนแรกท่ี
ค้นพบทวีปอเมริกา ถึงแม้เมืองเจนวัจะถกูบดบงัรัศมีจากเมืองอ่ืนท่ีมีช่ือเสียงมากกวา่
อย่างกรุงโรม หรือเวนิส แตอ่ย่าง ไรก็ตามเจนวั ก็เปรียบดงัไข่มกุของประเทศอิตาลี 
เมืองสดุคลาสสคิแห่งนีป้ระดบัประดาไปด้วยตกึรามบ้านช่อง ตกแตง่ด้วยสีสไตล์พาส
เทล โบสถ์เก่า แก่ดมีูมนต์ขลงั ถนนบางสายบง่บอกถึงอารยธรรมเก่ายคุโรมนั เมืองแห่ง
นีเ้ป็นดัง่ศนูย์กลางทางประวตัิศาสตร์ สะท้อนให้เห็นวฒันธรรมจากยคุอดีตมาสูปั่จจบุนั 
เร่ิมต้นการเดินเท่ียวชมเมืองจาก Galata Museo del Mare พพิธิภณัฑ์ทางทะเลแห่ง
แรกของเมดเิตอเรเนียน, Porto Antico ท่าเรือเก่าเป็นท่ีตัง้ของพพิิธภณัฑ์สตัว์น า้ 
(Aquarium) ท่ีใหญ่ท่ีสดุในยโุรป, เคร่ืองเลน่ Lift Bigo ท่ีท้าทายความหวาดเสียว. 
Palazzo San Giorgio งดงามด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้บนผนงัอาคาร เลา่เร่ืองราว
เก่ียวกบันกับญุเซนต์จอร์จปราบมงักร, Loggia di Banchi ตลาดแลกเปล่ียนสนิค้าแห่ง
แรกของอิตาลี, Cathedral สร้างในคริสต์ศตวรรษท่ี 12 และ 15 แดน่ักบญุจอห์นเดอะ
แบบตสิต์ ด้านหน้าเป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ผสม ผสานกบัสถาปัตยกรรมแบบ
โรมนัเนสก์อย่างลงตวั, Porta Soprana ประตสููเ่มืองฝ่ังตะวนัออกท่ีจะพาท่านไปสู่บ้าน
ของโคลมับสั, Palazzo Ducale ท่ีประทบัของดอทจ์ ผู้ปกครองสาธารณรัฐเจนวั, 
Palazzi dei Rolli ได้รับการดแูลให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2006 และ Strada Nuova 
หรือถนนสายใหม ่ มีกลุม่อาคารพพิิธภณัฑ์หลายแห่ง ดดัแปลงมาจากพระราช วงัเก่า 
ได้รับการดแูลจากองค์การยเูนสโก้ให้เป็นมรดกโลก 

(202 ก.ม.) 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บา่ย น าคณะออกเดนิทางสูร่าชรัฐโมนาโก หรือ ริเวียร่าแห่งเมดเิตอร์เรเนียน หลงัจากการ

เปล่ียนแปลงกฎหมายท าให้เมืองมองเตกาโล (Monte-Carlo) กลายเป็นเมืองหลวงแห่ง
การพนนัของยโุรปซึ่งเศรษฐีนิยมมาเท่ียวกนั อิสระให้ท่านช้อปปิง้สนิค้าแบรนด์ช่ือดงั
ตามอธัยาศยั 

(183 ก.ม.)  

19.00 น รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก FAIRMONT HOTEL, MONTE CARLO  หรือเทียบเท่าใน

ระดับเดียวกัน 
www.fairmont.com 

วันที่สาม โมนาโค - หมู่บ้าน Saint Paul de Vence - นีซ - ริเวียร่าแห่งฝร่ังเศส  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 

http://www.fairmont.com/
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09.00 น. น าชมโมนาโควลิล์ เมืองท่ีตัง้อยู่ท่ามกลางท้องทะเลสวย, หมูต่กึระฟา้และทิวเขาอนั
งดงาม เข้าสูม่หาวหิารท่ีเคยใช้จดังานพระราชพธีิอภิเษกสมรสของ เจ้าหญิงเกรซเคลลี
แห่งโมนาโค สตรีผู้สงูศกัดิท่ี์ชีวติเปรียบเสมือนเทพนิยายจากหญิงสาวธรรมดาท่ี
โชคชะตาพลกิผนัให้เป็นเจ้าหญิงในพระราชวงั วนันีเ้ธอเป็นต านานท่ีไมใ่ช่เพียงเจ้า
หญิงผู้เลอโฉม แตเ่ธอน าพาช่ือเสียงให้    โมนาโคเป็นท่ีรู้จกัด้านสาธารณะประโยชน์
องค์กรการกศุลตา่ง ๆ มากมาย แล้วไปถ่ายรูปกับ ปาเล เดอ แปรงซ์ (Palais De 
Princes) ปราสาทท่ีประทับของเจ้าชายแห่งรัฐ สร้างขึน้บนสว่นท่ีเป็นเดอะร็อก 
ท่ามกลางทิวทศัน์อนังดงาม แล้วไปชมววิทิวทศัน์ท่ีขนาบด้วยท่าเรือสองแห่งคือ Port 
De Fontvieille และ Port Hercule ท่าจอดเรือยอร์ชอนัหรูหราแสดงถึงความมัง่คัง่และ
ร ่ารวยของดนิแดนแห่งนี ้

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. น าคณะเดนิทางสู ่ แซงต์ปอล เดอ วองซ์ เมืองโบราณในโปรวองซ์ (Provence) เคยถกู

โรมนัยึดครอง ในยคุกลางเมืองถกูรุกรานจากสเปน กษัตริย์ฟรองซวัส์ท่ี 1 แห่งฝร่ังเศส 
โปรดให้สร้างก าแพงหินล้อมรอบเมือง ความขลงัและสวยงามดงึดดูศลิปินมารังสรรค์
งานท่ีน่ี ทัง้นกัเขียน นกักวี นกัแสดง กองถ่ายภาพยนตร์ ล้วนแตห่ลงเสน่ห์แซงต์ปอล 
เดอ วองซ์ หรือจะเรียกอีกนยัหนึ่งวา่ “ถิ่นศลิปิน” ก็ไม่ผดิ จากนัน้เข้าสูเ่มืองตากอากาศ
ช่ือดงัของฝร่ังเศส “นีซ” (Nice) มีความใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของฝร่ังเศสในแคว้นท่ีช่ือวา่ 
โพรวองซ์-แอลป์-โกต-ดาซูร์ (Provence-Alpes-Côte d'Azur) ริมฝ่ังทะเลเมดเิตอร์เร
เนียน มีชายหาดหินท่ีสวยงาม เตม็ไปด้วยนกัท่องเท่ียวท่ีจะมาเดนิกนัอยู่ท่ีถนนเรียบ
ชายหาด ลา-พรอมมนิาด-เด-ซองเกส (La Promenade des Anglais) เขตย่านเมือง
เก่า จดัได้วา่เป็นเมืองท่ีน่าเดนิชมบรรยากาศแบบชาวโพรวองซ์เป็นอย่างยิ่ง 

(41.5 ก.ม.) 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าโรงแรมที่พัก RADISSON BLU NICE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียว กัน 
www.radissonblu.com/Nice 

 
วันที่ ส่ี เที่ยวกราซ - โรงงานน า้หอมฟราโกนาร์ด - เมืองคานส์ - กอร์ด - เลโบเดอโพร 

วองซ์ - อาวีญง 
 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. เดนิทางสูเ่มืองกราซ (Grasse) เพ่ือให้ท่านได้เข้าชมโรงงานผลติน า้หอม ท่ีก่อตัง้ขึน้มา

ตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 16 ชมกระบวนการผลติน า้หอมด้วยการสกัดและการกลัน่ 
ตลอดจนห้องจดันิทรรศการแสดงประวตัคิวามเป็นมาของการผลติน า้หอมและคอลเลก็
ชัน่ขวดน า้หอมตา่ง ๆ อย่างมากมาย เมือง กราซ (Grasse) หรือท่ีรู้จกักนัในนาม “เมือง
หลวงแห่งโลกน า้หอม” การผลติน า้หอมทัง้หลายส่วนใหญ่เร่ิมต้นท่ีน่ี โรงงานผลติ
น า้หอมท่ีมีประวตั ิศาสตร์ยาวนาน เปิดให้ท่านได้ชมเร่ืองราวและขัน้ตอนการผลติ และ
โชว์รูมขายผลติภณัฑ์ให้ท่านได้เลือกซือ้เป็นของฝาก แล้วพาท่านเท่ียวชมเมืองคานส์ 
เมืองแห่งเทศกาลหนงันานาชาต ิ ท่ีจดัขึน้ประมาณเดือนพฤษภาคมของทกุปี หากใครท่ี
คลัง่ไคล้ดาราแล้วละก็พลาดไมไ่ด้ท่ีกบัการวดัรอยมือดาราคนโปรดท่ีหน้า ปาเล ่เด เฟส
ตวิาล (Palais des Festivals) ท่ีเหลา่ดาราช่ือดงัทัง้หลายได้ประทับรอยมือไว้ให้เป็นท่ี
ระลกึ เมืองคานส์ ยงัเตม็ไปด้วยกลิน่อายแห่งความหรูหราริมชายหาดริเวียร่า และถนน
ท่ีทอดยาวริมชายหาดท่ีเรียกอีกช่ือหนึ่งวา่ ลาโพรมานาด เดอ ลา ครัวเซท (La 
Promenade de la Croisette) นอกจากนีย้งัมีท่าจอดเรือยอร์ชล างาม ๆของบรรดามหา
เศรษฐีทัง้หลายด้วย 

(45 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บา่ย น าคณะเข้าสูบ่รรยากาศแห่งโปรวองซ์ ชม 2 หมูบ้่านท่ีสวยท่ีสดุในโปรวองซ์ท่ีศลิปินช่ือ

ดงัแวนโก๊ะห์ (Van Gogh) ยงัหลงใหลและใช้ชีวติผลิตงานศลิปะท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัไป
ทัว่โลก หมูบ้่านกอร์ด (Gordes) เมืองเก่าแก่ท่ีมากด้วยเสน่ห์น่าหลงใหลเป็นอีกเมืองท่ี
ตัง้อยู่บนยอดเขาในแถบเทือกเขา Luberon บนัทึกภาพจากจดุชมววิท่ีมองเห็นหมูบ้่าน
ในมมุท่ีสวยท่ีสดุ หมู่บ้านเลโบ-เดอ โพรวองซ์ Les Baux de Provence เมืองโบราณท่ี
ตัง้อยู่บนภเูขาสงู ซึ่งปัจจบุนัยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ของบ้านเรือน ชมุชน ตลอดจนศลิปะ
และวฒันธรรมโบราณเอาไว้ได้เป็นอย่างดี เป็นหมูบ้่านท่ีได้รับคดัเลือกให้เป็น “หนึ่งใน

(224 ก.ม.) 

 

http://www.splendid-nice.com/
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หมูบ้่านท่ีสวยท่ีสดุในฝร่ังเศส” แล้วเข้าสูเ่มืองอาวีญง (Avignon) เมืองประวตัศิาสตร์ริม
แมน่ า้โรห์น (Rhône) 

(53 ก.ม.) / (38.8 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าโรงแรมที่พัก HOTEL NOVOTEL AVIGNON หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
www.novotel.com  

วันที่ห้า อาวีญง - ท่อส่งน า้โรมันปงต์ดูการ์ - มงต์เปลลิเย่ร์- บาร์เซโลน่า   
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. น าท่านไปชมปงต์ ด ู การ์ (Pont du Gard) หนึ่งในสิง่มหศัจรรย์ท่ีชาวโรมนัสร้างเม่ือ 

2000 ปีมาแล้ว คือทางสง่น า้ซึ่งมีความยาว 275 เมตร สามารถสง่น า้ได้ 34.8 ล้านลติร
ตอ่วนั ปงดกูาร์ เป็นสะพานสง่น า้จดุหนึ่งในการสง่น า้ระหวา่ง เมือง Uzès และเมือง 
Nîmes ซึ่งมีระยะทางถึง 50 กิโลเมตร ได้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO เม่ือ
ปีค.ศ. 1985 เดนิทางสูเ่มือมงต์เปลลเิย่ร์ อีกหนึ่งเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและยงัเป็น
เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 8 ของประเทศฝร่ังเศส อีกทัง้ยงัเป็นเมืองท่ีมีการเติบโตเร็วท่ีสดุ
ในรอบ 25 ปีท่ีผา่นมาของประเทศฝร่ังเศส นอกจากนีแ้ล้ว เมืองมงต์เปลลเิย่ร์ ยงัเป็น
เมืองหลวงของจงัหวดัเอโร (Herault) ในแคว้นล็องก์ดอ็ก-รูซียง (Languedoc-
Roussillon) ประเทศฝร่ังเศส ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของประเทศ อีกทัง้ยงัเป็นท่ีตัง้ของ
มหาวทิยาลยัมงต์เปลลเิย่ร์ (Montpellier University) อีกหนึ่งมหาวทิยาลยัเก่าแก่ท่ีสดุ
ในโลกอีกด้วย 

 
(99.2 ก.ม.)  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
บา่ย เดนิทางสูเ่มืองบาร์เซโลนาในประเทศสเปน ซึ่งได้รับการขนานนามให้เป็นนครหลวงใน

เมดเิตอร์เรเนียน ท่ีสวยงามเจริญรุ่งเรืองด้วยธรุกิจท่าเรือ และการค้าอีกทัง้ยงัผสมผสาน
ประวตัศิาสตร์ท่ีเก่าแก่และความทนัสมยัให้สมกบัเป็นเมืองโอลมิปิก เป็นท่ีช่ืนชอบของ
บรรดานกัท่องเท่ียวท่ีได้มาเยือน 

(347 ก.ม.) 
 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าโรงแรมที่พัก MELIA BARCELONA SKY HOTEL หรือเทียบเท่าใน

ระดับเดียวกัน 
www.melia.com 

วันที่หก บาร์เซโลน่า - เที่ยวชมเมือง - กรานาด้าแฟมิเลีย สนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว 
- ถนนลารัมบร้า - ชมระบ าฟลามิงโก  

 

07.00 น รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เท่ียวชมเมืองของเกาดี ้ ท่ีชาวบาร์เซภาคภมูิใจจนมีอีกช่ือเรียกหนึ่งวา่ City of Gaudi 

บนถนนกราเซีย ท่านจะได้พบกบังานสถาปัตยกรรมอันล า้คา่คือกาซ่า บตัโย ท่ีเกาดี ้
ออกแบบให้กบัเศรษฐีสิง่ทอในบาร์เซโลน่า อีกหนึ่งแห่งท่ีน่าชมคือกาซา มลิา เกาดี ้
ออกแบบให้กบันกัธรุกิจผู้มัง่คัง่ในปี ค.ศ.1906 แสดงถึงฐานะความมัง่คัง่, ความคดิ
สร้างสรรค์ซึ่งถือเป็นแฟชัน่ในยคุนัน้ แล้วไปชมสวนสาธารณะเกวล (Park Guell) เป็น
หนึ่งในงานสดุรักสดุหวงท่ีเกาดีอ้ทุิศให้กบัชาวเมือง ออกแบบตัง้แต่ปี ค.ศ.1900-1914 
สถานท่ีสดุท้ายของเกาดีค้ือโบสถ์ซากราด้า แฟมเิลีย ท่ียงัคงสร้างไมเ่สร็จจนถึงปัจจบุนั 
ความพเิศษในงานของเกาดีค้ือการรวบรวมรูปทรงและพืน้ผวิต่างๆในธรรมชาติมาใช้ 
และสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของยอดเขาและความสงูของมองต์เซร์ราต   

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 

http://www.novotel.com/
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บา่ย น าเข้าชมสนามฟตุบอล เอล กมัป์ โนว ของทีมบาร์เซโลน่า หรือคมัป์ น ู (Camp Nou) 
ความจ ุ 98,787 คน เป็นสนามฟตุบอลท่ีใหญ่ท่ีสดุในยโุรป ตัง้อยู่ในเมืองบาร์เซโลน่า 
นิตยสารฟอร์บส์ ได้จดัให้เป็นอนัดบั 2 ในฐานะท่ีเป็นสโมสรฟตุบอลท่ีมีฐานะร ่ารวย
มากสดุในโลก ประจ าปี 2558 รองจากทีมเรียล แมดริด น าชมความยิ่งใหญ่ของทีมใน
สว่นท่ีจดัแสดงเป็นมวิเซียม มีห้องถ้วยรางวลั, ห้องจดัแสดงประวตัิและเร่ืองราวของทีม, 
ห้องผลงานของเมสซี ท่ีรวบรวมแมทช์และการท าประตอูนัน่าประทบัใจ บางเร่ืองราว
บอกผา่นด้วยระบบมลัติมีเดีย รวมถึงการชมแมทช์การแขง่ขนัแบบพาโนรามา ห้อง
แถลงขา่ว และห้องเก็บตวัของนกัฟตุบอลช่ือดงัระดบัโลก (ในกรณีวนัเขา้ชมตรงกบัการ
แข่งขนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าเขา้ชม) เข้าสูจ่ตัรัุสกาตาลนุญา จดุเร่ิมของย่าน
ถนนคนเดนิ Las Ramblas ถนนท่ีมีชีวติชีวามากท่ีสดุในบาร์เซโลน่า มีทัง้สนิค้านานา
ชนิด, แผงดอกไม้, ศลิปินเร่และละครใบ้ เชือ้เชิญให้นกัท่องเท่ียวเดนิชมอย่างไมรู้่เบ่ือ 
ปลายสดุของถนนเป็นอนสุาวรีย์โคลมับสั นกัเดนิเรือผู้ค้นพบโลกแถบใหมห่มูเ่กาะเวสต์
อินดีส 

 
 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 หลงัอาหาร น าคณะชมโชว์ระบ าฟลามงิโก้ การแสดงท่ีเร่าร้อนประกอบเสียงเพลงดนตรี

พืน้บ้าน สวยงามสนกุสนานเร้าใจ 

 
 น าท่านเข้าโรงแรมที่พัก MELIA BARCELONA SKY HOTEL หรือเทียบเท่าใน

ระดับเดียวกัน 
www.melia.com 

วันที่เจด็ บาร์เซโลน่า - ซาราโกซ่า - รถไฟด่วน AVE สู่แมดริด  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าโค้ชท่านออกเดนิทางสู ่ เมืองซาราโกซ่า (ZARAGOZA) ซึ่งเป็นเมืองหลกัของแคว้น

และของราชอาณาจกัรอารากอน ตัง้อยู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศสเปน 
ระหวา่งทางท่านจะได้สมัผสักบัธรรมชาตอินัหลากหลาย และงดงามแปลกตา 

(308 ก.ม.) 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Local 
บา่ย เท่ียวเมืองซาราโกซ่า เมืองเลก็ๆ เก่าแก่ท่ีส าคญัแห่งหนึ่งของสเปน ไฮไลท์ของเมืองนีน้่า

อยู่ท่ีโบสต์ซานตามาเรีย เดอฟิลลาร์ ซึ่งเป็นโบสต์ประจ าเมืองท่ีสวยงาม และเป็นท่ี
เคารพศกัการะของชาวคริสต์ เพราะเช่ือกนัวา่พระแม่มารีเคยมาปรากฎกายให้เห็นบน
เสาภายในโบสต์แห่งนี ้ จตัรัุสเอสปันญ่า ศนูย์กลางของเมืองมีอนสุาวรีย์ และอาคาร
สถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสกิ ผ่านชมพระราชวงั Aljafería ถกูสร้างขึน้ในช่วง
ศตวรรษท่ี 11 เป็นพระราชวงัฤดรู้อนส าหรับผู้ปกครองมสุลมิในสมยัอดีต และย่านเมือง
เก่า ท่ีมีซากปรักหกัพงั ก าแพงโรมนั ปราสาทมวัร์ (Moorish castle) ท่ียงัคงหลงเหลือ
อยู่จนถึงปัจจบุนั 

 

 รถไฟดว่น  AVE (HIGH SPEED TRIAN) น าคณะเดินทางสูก่รุงแมดริด เมืองหลวงท่ี
เก่าแก่และสวยท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก (ใช้เวลาเดนิทาง 1.15 ชัว่โมง)  AVE TRAIN เปิด
ให้บริการเฉพาะการเดนิทางในประเทศสเปนเท่านัน้   

(315 ก.ม.) 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าโรงแรมที่พัก SILKEN PUERTA AMERICA MADRID HOTEL หรือ

เทียบ เท่าในระดับเดียวกัน 
www.hoteles-silken.com 

วันที่แปด เมืองโตเลโด้ - แมดริด  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองโตเลโด้ อดีตเมืองหลวงเก่าตัง้แตค่ริสต์ศตวรรษท่ี 13 ศนูย์กลาง

ประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมของสเปน ช่ือเมืองหมายถึงการผสมผสานของสาม 
วฒันธรรม คริสเตียน, อิสลามและฮีบรู ตวัเมืองตัง้อยู่บนหน้าผาสงูเบือ้งลา่งล้อมรอบ
ไปด้วยแมน่ า้ตาโฆเหมาะแก่การปอ้งกนัการรุกรานจากข้าศกึ  เร่ิมต้นการเท่ียวชมเมือง
จากหน้าสถานีรถไฟแบบนีโอมเูดฆาร์ ท่ีรูปทรงทางสถาปัตยกรรมท่ีแปลกตา ข้าม
สะพานแบบโรมนัดัง้เดมิ (ปเูอนเต เด อลักานตารา) บนเนินเขาท่านจะเห็นกสัตีโย เด 
ซาน เซร์บานโด ปอ้มปราการขนาดใหญ่ท่ีชาวโรมนัสร้างขึน้เพ่ือปกปักษ์รักษาเมือง 

(80 ก.ม.) 

 

http://www.eurostarsmadridtower.com/
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แล้วเข้าสูเ่ขตเมืองเก่า โดยผา่นประตเูมืองปเูอร์ตา เด บซิากรา หนึ่งในประตเูมืองท่ีมี
ความส าคญัท่ีสดุ ทกุแห่งของเมืองท่านจะได้ช่ืนชมกับความแตกตา่งของสถาปัตยกรรม
แบบอารบคิ, มเูดฆาร์, โกธิคและเรอเนสซองส์ เม่ือท่านมาเยือนโตเลโด้แล้วต้องแวะชม
คือ มหาวหิารแห่งโตเลโด้ สถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ียิ่งใหญ่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก 
ใช้เวลาสร้างยาวนาน เดมิมสุลมิใช้เป็นสเุหร่าตอ่มาได้ก่อสร้างรูปทรงแบบโกธิคในปี
ค.ศ. 1226 และเพิม่ศลิปะแบบมเูดฆาร์ บาร็อกและนีโอคลาสสคิ จนเสร็จสมบูรณ์ในอีก 
300 ปีถดัมา นบัเป็นมรดกแสดงความเป็นเมืองศาสนาของสเปน ภายในมหาวหิารมี
การตกแตง่อย่างงดงามวจิิตรด้วยไม้แกะสลกัและภาพสลกัหินอ่อน อีกด้านหนึ่งท่านจะ
เห็นปอ้มอลัคาซาร์เป็นผลงานของสถาปนิกระดบัสดุยอดในสมยัศตวรรษท่ี 16 ได้รับ
การบรูณะและเป็นพพิธิภณัฑ์ในปัจจบุนั แล้วมีเวลาให้ท่านหาซือ้ของท่ีระลกึในย่าน
กลางเมืองเป็นงานฝีมือท่ีรู้จกักนัดีมีช่ือเสียงของนครโตเลโด้คือดาบและมีดเหลก็กล้า 
แบบเคลือบด าฝังเงินทองและลวดทองแดง นอกจากนีย้งัมีงานเซรามคิทกุประเภทให้
ท่านได้สะสมเป็นของประดบับ้านอีกด้วย  

 

 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Local 
บา่ย ก่อนอ าลาเมืองแวะจดุชมววิ เพ่ือชมทิวทศัน์ของเมืองโตเลโด้ทัง้เมือง ซึ่งเป็นทิวทัศน์ท่ี

จิตรกรช่ือดงัของสเปนเอล เกรโก (EI Greco) ได้จ าลองลงในแผน่ภาพท่ีงดงามยิ่งกว่า
ของจริง  

 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร the oldest restaurant in the world Local 
 น าท่านเข้าโรงแรมที่พัก SILKEN PUERTA AMERICA MADRID HOTEL หรือ

เทียบ เท่าในระดับเดียวกัน 
www.hoteles-silken.com 

วันที่เก้า เที่ยวกรุงแมดริด - พระราชวังหลวง - น า้พุไซเบเลส - ปูเอต้า เดอ โซล - อิสระ 
ช้อปป้ิง - สนามบนิแมดริด - เดนิทางกลับกรุงเทพฯ 

 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเท่ียวกรุงแมดริด เมืองหลวงของประเทศสเปนเก่าแก่นบัพนัปี ตัง้อยู่ใจกลาง

แหลมไอบีเรียน ในระดบัความสงู 650 เมตร เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก 
เข้าชมพระราชวงัหลวง (Palacio Real) ตัง้อยู่บนเนินเขาริมฝ่ังแมน่ า้แมนซานาเรส มี
ความสวยงามโอ่อ่าอลงัการไมแ่พ้พระราชวงัอ่ืนๆในทวีปยโุรป จากแนวความคดิ
เปรียบเทียบความใหญ่โตของแวร์ซายส์ และความสวยงามของลฟูว์ในฝร่ังเศส พระราช 
วงัหลวงแห่งนีถ้กูสร้างด้วยหินทัง้หลงัในปีค.ศ.1738 ในสไตล์บาร็อก โดยการผสมผสาน
ระหวา่งศลิปะแบบฝร่ังเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องตา่งๆ มากมายถึง 2,830 
ห้อง ซึ่งนอกจากจะมีการตกแตง่อย่างงดงามแล้ว ยังเป็นท่ีเก็บภาพเขียนชิน้ส าคญัท่ี
วาดโดยศลิปินในยคุนัน้ รวมทัง้สิง่ของมีคา่ตา่งๆ อาทิ พดัโบราณ, นาฬกิา, หนงัสือ,  
เคร่ืองใช้, อาวธุ ฯลฯ แล้วชมอทุยานหลวงท่ีมีการเปล่ียนพนัธุ์ไม้ทกุฤดกูาล ดอกไม้
งดงามตลอดปี ใกล้กนัเป็นปลาซา เดอ เอสปันญา (Plaza de Espana) ชมอนสุาวรีย์
เซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปน ท่ีตัง้อยู่เหนืออนสุาวรีย์ดอนกิโฆเต้ในสวนสาธารณะ 

 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Thai 
บา่ย น าเท่ียวชมน า้พไุซเบเลส (Cibeles Fountain) ท่ีสร้างอุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน ใช้เป็น

สถานท่ีเฉลมิฉลองในเทศกาลตา่งๆ ของเมืองและอาคารสวยงามใกล้ๆ กนัคือ ท่ีท าการ
ไปรษณีย์ ผา่นประตชูยัอาคาลา่ (Puerta de Alcala) ท่ีสร้างถวายพระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 3 
น าคณะเข้าสูป่ลาซา มายอร์ (Plaza Mayor) จตัรัุสส าคญัของกรุงมาดริด อาคารเก่าแก่
สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมศตวรรษท่ี 17 และอดีตท่ีท าการเมือง ตดิกนัเป็นตลาดซนัมี
เกล (San Miquel) ปัจจบุนัย่านนีเ้ป็นถนนคนเดนิ เต็มไปด้วยร้านกาแฟน่ารัก เข้าสูปู่
เอต้า เดล ซอล หรือประตพูระอาทิตย์ จตัรัุสใจกลางเมือง ซึ่งนอกจากจะเป็นจดุนบั
กิโลเมตรแรกของสเปนแล้ว (กิโลเมตรท่ีศนูย์) ยงัเป็นศนูย์กลางรถไฟใต้ดนิและรถเมล์
ทกุสาย และยงัเป็นจดุตดัของถนนสายส าคญัของเมืองท่ีหนาแน่นด้วยร้านค้ามากมาย 
และห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ El Corte Ingles ชมอนสุาวรีย์หมีกบัต้นมาโดรนา 
สญัลกัษณ์ของเมือง จากนัน้อิสระให้ท่านเดนิเท่ียวย่าน Walking Street ตามอธัยาศยั 

 

17.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 

http://www.eurostarsmadridtower.com/
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 หลงัอาหาร น าคณะออกเดนิทางสูส่นามบนิ Barajas กรุงแมดริด เพ่ือเตรียมเดนิทาง
กลบัสูก่รุงเทพฯ 

 

21.40 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิเอมเิรสต์ แอร์ไลน์ โดยเท่ียวบนิท่ี EK144  
วันที่สิบ เดนิทางกลับถึงกรุงเทพฯ  
07.40 น. ถึงนครดไูบ (สหรัฐอาหรับเอมเิรสต์) เพ่ือรอเปล่ียนเท่ียวบนิ EK144 // EK370 

2205-0710+1 // 0850-1815 08.50 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิเอมเิรสต์ แอร์ไลน์ โดยเท่ียวบนิท่ี EK418 
18.15 น. น าท่านเดนิทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  
 (หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียวซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการจดัโปรแกรมของแตล่ะวนั

เดนิทางจะไมเ่หมือนกนั  โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วนจะสง่ให้ท่าน 7 วนั ก่อนการเดนิทางเท่านัน้) 

Period Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL USED SGL Supp No TKT 

ADL / CHD 

7-16 เมษายน 2560 116,000.- 105,000.- 93,000.- 17,000.- 12,000.-  -29,500.- /  
-21,500.- 

5-14 พฤษภาคม 2560 

114,000.- 103,000.- 92,000.- 17,000.- 12,000.-  -27,500.-/ 
-20,000.- 

2-11 มิถนุายน 2560 
16-25 มิถนุายน 2560 
1-10 กรกฎาคม 2560 
21-30 กรกฎาคม 2560 

คา่ทวัร์รวม :  
  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัท่ี 5 มกราคม 2560 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
 คา่เข้าปงต์ดกูาร์ / คา่เช้าชมโบสถ์ ซากราด้า แฟมเิลีย / คา่เข้าชมสนามฟตุบอล Camp Nou / คา่เข้าชมพระราชวงั

หลวง (Palacio Real)   
 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดู

รายละเอียดแนบท้ายในหวัข้อ  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 
 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนูและให้ท่านได้เลศิรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ท่ี 2€ / ท่าน / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซ่าสเปน (เชงเก้น) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 คา่บริการน าทัวร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้ มีประสบการณ์น าเท่ียวและคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 1 ท่าน 
 คา่ประกนัการเดนิทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER 

PLAN.คุ้มครองการสญูเสียชีวติ/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุส าหรับผู้เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 
3,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิด
จากโรคประจ าตวั 
–หากมีความประสงค์จะเพิม่ความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความล่าช้าของสมัภาระ
และเท่ียวบนิกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 23 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเองไมเ่กิน 
7 กิโลกรัม  

คา่ทวัร์ไม่รวม : 
  คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 คา่ทิปหวัหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น 
 คา่ท าหนงัสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกัและค่าอาหารท่ีสัง่มาในห้องพกั คา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มท่ีสัง่พเิศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากท่าน
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดนิทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาตดิตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือท่ีท่านรู้จกั

และเช่ือถือได้ ซึ่งจะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพ่ือเป็นการยืนยันการเดนิทางของท่าน กรุณา
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จองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึ่งเงินมดัจ า
ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดนิทาง หากท่าน
ไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมมี่เง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี  ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้เดนิทางท่ีบง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดนิทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤตไิมเ่หมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ท่ีดื่มสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบ

คาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ ท่ี
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดนิทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครัง้อาจจะมี
ผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอ่ืนหรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
  ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 59-45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 44-30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29-15 วนัก่อนการเดนิทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 14-1 วนัก่อนการเดนิทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากท่านยกเลกิการเดนิทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึ่ง แตท่่านสามารถหาผู้เดนิทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวีซ่า

ได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคดิคา่ใช้จ่ายเพิม่คือคา่วีซ่า และคา่เปล่ียนช่ือตัว๋เท่านัน้ และต้องไมอ่ยู่ใน
เง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากท่านยกเลกิการเดนิทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของท่านไมไ่ด้รับการพจิารณาอนมุตัิวีซ่า ไม่
วา่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซึ่งการยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด 
ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจวา่จะได้รับการพิจารณา
อนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านย่ืนขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการย่ืนขอวีซ่าแบบ
กรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ เดนิทาง ต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้เดนิทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิด
เหตจุ าเป็นสดุวสิยัดงันี ้การล่าช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต ุฯลฯ โดย
สทิธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิม่เตมิแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global 
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ท่ีระบคุวามรับผดิชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้นีจ้ะค านึงถึง
ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากท่ีสดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 
หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผดิกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และ
จะไมค่ืนเงินคา่ทัวร์ท่ีท่านช าระมาแล้ว 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดนิทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะต้อง

ช าระคา่ใช้จ่ายส่วนตา่งท่ีสายการบนิเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัท
ฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว ผู้
เดนิทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่านไมแ่น่ใจในวนัเดนิทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบ
กบัเจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบนิสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบนิ (Mileage Claim ) 
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 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของสายการบนิเอมเิรสต์ แอร์ไลน์ในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์ 50% ของสายการบนิเอมิ
เรสต์ได้เท่านัน้  ซึ่งการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบนิเท่านัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คดิตามอตัราท่ีทางสายการบนิปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี 5 มกราคม 2560 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั 

ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพิม่ท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพกัแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเด่ียวขนาดเลก็ 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพกัแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพกัแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 

เตียง / ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละ
ประเทศ)  

 ห้องพกัแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 

1 ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึ่งมกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึ่งอาจจะท าให้ท่านไมไ่ด้ห้องตดิกนัตามท่ีต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไมมี่อ่าง
อาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทัวร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิด

ท าการ หรือ ปิดโดยมไิด้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไม่สามารถจอง
ผา่นระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพ่ือให้ท่านได้เข้าชมสถานท่ีดงักล่าวได้ แตห่ากมีการล่าช้า หรือเหตหุนึ่งเหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็น
ผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนัเดนิทางของท่านก่อน
ช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิม่เติม ท่าน

จะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลง
ได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบนิท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 23 
กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสิทธิของ
สายการบนิท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนตเิมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร 
(18 นิว้) 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดนิทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผดิชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร อนั

เกิดจากสายการบนิ ทางสายการบนิผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึ่งจะรับผดิชอบ
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ตอ่การสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ท่าน 
การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดท่ีชดัเจน

ในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคนส่วนรวม 
การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 

เดก็, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศสเปน ใช้เวลาย่ืนประมาณ 16 วันท าการ 

(การขอวีซ่าประเทศสเปนผู้ เดินทางทกุท่านต้องมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศนูย์รับค าร้องขอวีซ่าประเทศสเปน) 
อาคารสลีมคอมเพลก็  ชัน้ 15  ถนนสลีม (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง) 

 พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอาย ุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไม่วา่จะเคยมีวีซ่าในกลุม่ประเทศเชง
เก้นหรือประเทศอ่ืน ต้องน าไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัวีิซ่า 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวด า, ห้ามสแกน และห้ามใช้รูปถ่ายเก่าท่ีเคยใช้ขอวีซ่ามาแล้ว) มีอายุ
ไมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า /ส าเนาสตูบิตัร 
ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  

 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัท่ีท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัรา
เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกับบริษัทนีแ้ละช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดนิทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างาน
ตามปกตหิลงัครบก าหนดลา   

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

 หนงัสือรับรองจากธนาคาร และส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนัท่ีย่ืนค าร้องขอวีซ่า 
ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบั
คา่ใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีท่ีเดนิทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ่งในการย่ืนขอวีซ่า ต้องออก
หนงัสือรับรองคา่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีท่ีบริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผดิชอบคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางให้กบัผู้เดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 - 6 แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบช่ืุอผู้เดนิทางและ
เหตผุลท่ีจดัการเดนิทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีท่ีเดก็อายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบั บดิาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบดิา, มารดา จะต้องไป

ย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดนิทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบดิเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิห้เดนิทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไม่คืนคา่ธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแตง่
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเตมิ ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกัน 

 กรณีท่ีท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมมี่นโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผา่นการพจิารณาวีซ่าไม่วา่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม ท่าน
ไมมี่สทิธ์ิเรียกร้องคืนคา่วีซ่าได้ 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


