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วันแรก
17.30 น.
20.35 น.
หมายเหตุ

วันที่สอง
00.50 น.
03.45 น.
08.25 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น
วันที่สาม
08.00 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - นครดูไบ (สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ )
พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรสต์ แอร์
ไลน์ เจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางสูส่ นามบินนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) โดยเที่ยวบินที่ EK373
ทางบริ ษทั ได้เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื ่องบิน, เช่ารถ
โค้ช, จองทีพ่ กั , ร้านอาหาร สถานทีเ่ ข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบั กรุ๊ปทัวร์ กรณี ทีเ่ กิ ด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที ย่ วบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเทีย่ วบิน
(ขึ้นเครื ่องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิ เสธการเข้าเมือง
ทาให้การเดิ นทางล่าช้า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื ่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มี สิทธิ์ ในการเปลีย่ นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีช่ าระแล้ว เพราะทางบริ ษทั ฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว
และหากมี ค่าใช้จ่ายอื ่น ๆ เกิ ดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์ จะแจ้งให้ท่าน
ทราบ เพราะเป็ นสิ่งทีท่ างบริ ษทั ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
สนามบินมาเพลซ่ า มิลาน (อิตาลี) - ดูเมืองเจนัว - มองเตกาโล (รัฐโมนาโก)
ถึงสนามบินนครดูไบ รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางต่อสูน่ ครมิลาน โดยเที่ยวบินที่ EK101
ถึงสนามบินมาเพลซ่า มิลาน ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว รถโค้ ชนา
คณะเข้ าสูเ่ มืองเจนัว (Genoa) ซึ่งเป็ นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศอิตาลี เมือง
บ้ านเกิดของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรื อผู้บุกเบิกและเป็ นชาวยุโรปคนแรกที่
ค้ นพบทวีปอเมริกา ถึงแม้ เมืองเจนัวจะถูกบดบังรัศมีจากเมืองอื่นที่มีชื่อเสียงมากกว่า
อย่างกรุงโรม หรื อเวนิส แต่อย่าง ไรก็ตามเจนัว ก็เปรี ยบดังไข่มกุ ของประเทศอิตาลี
เมืองสุดคลาสสิคแห่งนี ้ประดับประดาไปด้ วยตึกรามบ้ านช่อง ตกแต่งด้ วยสีสไตล์พาส
เทล โบสถ์เก่า แก่ดมู ีมนต์ขลัง ถนนบางสายบ่งบอกถึงอารยธรรมเก่ายุคโรมัน เมืองแห่ง
นี ้เป็ นดัง่ ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ สะท้ อนให้ เห็นวัฒนธรรมจากยุคอดีตมาสูป่ ัจจุบนั
เริ่มต้ นการเดินเที่ยวชมเมืองจาก Galata Museo del Mare พิพธิ ภัณฑ์ทางทะเลแห่ง
แรกของเมดิเตอเรเนียน, Porto Antico ท่าเรื อเก่าเป็ นที่ตงของพิ
ั้
พิธภัณฑ์สตั ว์น ้า
(Aquarium) ที่ใหญ่ที่สดุ ในยุโรป, เครื่ องเล่น Lift Bigo ที่ท้าทายความหวาดเสียว.
Palazzo San Giorgio งดงามด้ วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ บนผนังอาคาร เล่าเรื่ องราว
เกี่ยวกับนักบุญเซนต์จอร์ จปราบมังกร, Loggia di Banchi ตลาดแลกเปลี่ยนสินค้ าแห่ง
แรกของอิตาลี, Cathedral สร้ างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 และ 15 แด่นักบุญจอห์นเดอะ
แบบติสต์ ด้ านหน้ าเป็ นสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ผสม ผสานกับสถาปัตยกรรมแบบ
โรมันเนสก์อย่างลงตัว, Porta Soprana ประตูสเู่ มืองฝั่ งตะวันออกที่จะพาท่านไปสู่บ้าน
ของโคลัมบัส, Palazzo Ducale ที่ประทับของดอทจ์ ผู้ปกครองสาธารณรัฐเจนัว,
Palazzi dei Rolli ได้ รับการดูแลให้ เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2006 และ Strada Nuova
หรื อถนนสายใหม่ มีกลุม่ อาคารพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง ดัดแปลงมาจากพระราช วังเก่า
ได้ รับการดูแลจากองค์การยูเนสโก้ ให้ เป็ นมรดกโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะออกเดินทางสูร่ าชรัฐโมนาโก หรื อ ริเวียร่าแห่งเมดิเตอร์ เรเนียน หลังจากการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายทาให้ เมืองมองเตกาโล (Monte-Carlo) กลายเป็ นเมืองหลวงแห่ง
การพนันของยุโรปซึ่งเศรษฐี นิยมมาเที่ยวกัน อิสระให้ ท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์ชื่อดัง
ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก FAIRMONT HOTEL, MONTE CARLO หรือเทียบเท่ าใน
ระดับเดียวกัน
โมนาโค - หมู่บ้าน Saint Paul de Vence - นีซ - ริเวียร่ าแห่ งฝรั่งเศส
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
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นาชมโมนาโควิลล์ เมืองที่ตงอยู
ั ้ ่ท่ามกลางท้ องทะเลสวย, หมูต่ กึ ระฟ้าและทิวเขาอัน
งดงาม เข้ าสูม่ หาวิหารที่เคยใช้ จดั งานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของ เจ้ าหญิงเกรซเคลลี
แห่งโมนาโค
สตรี ผ้ สู งู ศักดิท์ ี่ชีวติ เปรี ยบเสมือนเทพนิยายจากหญิงสาวธรรมดาที่
โชคชะตาพลิกผันให้ เป็ นเจ้ าหญิงในพระราชวัง วันนี ้เธอเป็ นตานานที่ไม่ใช่เพียงเจ้ า
หญิงผู้เลอโฉม แต่เธอนาพาชื่อเสียงให้
โมนาโคเป็ นที่ร้ ูจกั ด้ านสาธารณะประโยชน์
องค์กรการกุศลต่าง ๆ มากมาย แล้ วไปถ่ายรูปกับ ปาเล เดอ แปรงซ์ (Palais De
Princes) ปราสาทที่ประทับของเจ้ าชายแห่งรัฐ สร้ างขึ ้นบนส่วนที่เป็ นเดอะร็อก
ท่ามกลางทิวทัศน์อนั งดงาม แล้ วไปชมวิวทิวทัศน์ที่ขนาบด้ วยท่าเรื อสองแห่งคือ Port
De Fontvieille และ Port Hercule ท่าจอดเรื อยอร์ ชอันหรูหราแสดงถึงความมัง่ คัง่ และ
ร่ ารวยของดินแดนแห่งนี ้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเดินทางสู่ แซงต์ปอล เดอ วองซ์ เมืองโบราณในโปรวองซ์ (Provence) เคยถูก
โรมันยึดครอง ในยุคกลางเมืองถูกรุกรานจากสเปน กษัตริย์ฟรองซัวส์ที่ 1 แห่งฝรั่งเศส
โปรดให้ สร้ างกาแพงหินล้ อมรอบเมือง ความขลังและสวยงามดึงดูดศิลปิ นมารังสรรค์
งานที่นี่ ทังนั
้ กเขียน นักกวี นักแสดง กองถ่ายภาพยนตร์ ล้ วนแต่หลงเสน่ห์แซงต์ปอล
เดอ วองซ์ หรื อจะเรี ยกอีกนัยหนึ่งว่า “ถิ่นศิลปิ น” ก็ไม่ผดิ จากนันเข้
้ าสูเ่ มืองตากอากาศ
ชื่อดังของฝรั่งเศส “นีซ” (Nice) มีความใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของฝรั่งเศสในแคว้ นที่ชื่อว่า
โพรวองซ์-แอลป์ -โกต-ดาซูร์ (Provence-Alpes-Côte d'Azur) ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์ เร
เนียน มีชายหาดหินที่สวยงาม เต็มไปด้ วยนักท่องเที่ยวที่จะมาเดินกันอยู่ที่ถนนเรี ยบ
ชายหาด ลา-พรอมมินาด-เด-ซองเกส (La Promenade des Anglais) เขตย่านเมือง
เก่า จัดได้ วา่ เป็ นเมืองที่น่าเดินชมบรรยากาศแบบชาวโพรวองซ์เป็ นอย่างยิ่ง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าโรงแรมที่พัก RADISSON BLU NICE HOTEL หรือเทียบเท่ าในระดับ
เดียว กัน
เที่ยวกราซ - โรงงานนา้ หอมฟราโกนาร์ ด - เมืองคานส์ - กอร์ ด - เลโบเดอโพร
วองซ์ - อาวีญง
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสูเ่ มืองกราซ (Grasse) เพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมโรงงานผลิตน ้าหอม ที่ก่อตังขึ
้ ้นมา
ตังแต่
้ สมัยศตวรรษที่ 16 ชมกระบวนการผลิตนา้ หอมด้ วยการสกัดและการกลัน่
ตลอดจนห้ องจัดนิทรรศการแสดงประวัตคิ วามเป็ นมาของการผลิตน ้าหอมและคอลเล็ก
ชัน่ ขวดน ้าหอมต่าง ๆ อย่างมากมาย เมือง กราซ (Grasse) หรื อที่ร้ ูจกั กันในนาม “เมือง
หลวงแห่งโลกน ้าหอม” การผลิตน ้าหอมทังหลายส่
้
วนใหญ่เริ่มต้ นที่นี่ โรงงานผลิต
น ้าหอมที่มีประวัติ ศาสตร์ ยาวนาน เปิ ดให้ ท่านได้ ชมเรื่ องราวและขันตอนการผลิ
้
ต และ
โชว์รูมขายผลิตภัณฑ์ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อเป็ นของฝาก แล้ วพาท่านเที่ยวชมเมืองคานส์
เมืองแห่งเทศกาลหนังนานาชาติ ที่จดั ขึ ้นประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี หากใครที่
คลัง่ ไคล้ ดาราแล้ วละก็พลาดไม่ได้ ที่กบั การวัดรอยมือดาราคนโปรดที่หน้ า ปาเล่ เด เฟส
ติวาล (Palais des Festivals) ที่เหล่าดาราชื่อดังทังหลายได้
้
ประทับรอยมือไว้ ให้ เป็ นที่
ระลึก เมืองคานส์ ยังเต็มไปด้ วยกลิน่ อายแห่งความหรูหราริมชายหาดริ เวียร่า และถนน
ที่ทอดยาวริมชายหาดที่เรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า ลาโพรมานาด เดอ ลา ครัวเซท (La
Promenade de la Croisette) นอกจากนี ้ยังมีท่าจอดเรื อยอร์ ชลางาม ๆของบรรดามหา
เศรษฐี ทงหลายด้
ั้
วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเข้ าสูบ่ รรยากาศแห่งโปรวองซ์ ชม 2 หมูบ่ ้ านที่สวยที่สดุ ในโปรวองซ์ที่ศลิ ปิ นชื่อ
ดังแวนโก๊ ะห์ (Van Gogh) ยังหลงใหลและใช้ ชีวติ ผลิตงานศิลปะที่มีชื่อเสียงโด่งดังไป
ทัว่ โลก หมูบ่ ้ านกอร์ ด (Gordes) เมืองเก่าแก่ที่มากด้ วยเสน่ห์น่าหลงใหลเป็ นอีกเมืองที่
ตังอยู
้ ่บนยอดเขาในแถบเทือกเขา Luberon บันทึกภาพจากจุดชมวิวที่มองเห็นหมูบ่ ้ าน
ในมุมที่สวยที่สดุ หมู่บ้านเลโบ-เดอ โพรวองซ์ Les Baux de Provence เมืองโบราณที่
ตังอยู
้ ่บนภูเขาสูง ซึ่งปัจจุบนั ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของบ้ านเรื อน ชุมชน ตลอดจนศิลปะ
และวัฒนธรรมโบราณเอาไว้ ได้ เป็ นอย่างดี เป็ นหมูบ่ ้ านที่ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ น “หนึ่งใน
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19.00 น.
วันที่หก
07.00 น
08.00 น.

12.00 น.

หมูบ่ ้ านที่สวยที่สดุ ในฝรั่งเศส” แล้ วเข้ าสูเ่ มืองอาวีญง (Avignon) เมืองประวัตศิ าสตร์ ริม
แม่น ้าโรห์น (Rhône)

(53 ก.ม.) / (38.8 ก.ม.)

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าโรงแรมที่พัก HOTEL NOVOTEL AVIGNON หรือเทียบเท่ าในระดับ
เดียวกัน
อาวีญง - ท่ อส่ งนา้ โรมันปงต์ ดูการ์ - มงต์ เปลลิเย่ ร์- บาร์ เซโลน่ า
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านไปชมปงต์ ดู การ์ (Pont du Gard) หนึ่งในสิง่ มหัศจรรย์ที่ชาวโรมันสร้ างเมื่อ
2000 ปี มาแล้ ว คือทางส่งน ้าซึ่งมีความยาว 275 เมตร สามารถส่งน ้าได้ 34.8 ล้ านลิตร
ต่อวัน ปงดูการ์ เป็ นสะพานส่งน ้าจุดหนึ่งในการส่งน ้าระหว่าง เมือง Uzès และเมือง
Nîmes ซึ่งมีระยะทางถึง 50 กิโลเมตร ได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจาก UNESCO เมื่อ
ปี ค.ศ. 1985 เดินทางสูเ่ มือมงต์เปลลิเย่ร์ อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและยังเป็ น
เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ 8 ของประเทศฝรั่งเศส อีกทังยั
้ งเป็ นเมืองที่มีการเติบโตเร็วที่สดุ
ในรอบ 25 ปี ที่ผา่ นมาของประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี ้แล้ ว เมืองมงต์เปลลิเย่ร์ ยังเป็ น
เมืองหลวงของจังหวัดเอโร (Herault) ในแคว้ นล็องก์ดอ็ ก-รูซียง (LanguedocRoussillon) ประเทศฝรั่งเศส ตังอยู
้ ่ทางตอนใต้ ของประเทศ อีกทังยั
้ งเป็ นที่ตงของ
ั้
มหาวิทยาลัยมงต์เปลลิเย่ร์ (Montpellier University) อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สดุ
ในโลกอีกด้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูเ่ มืองบาร์ เซโลนาในประเทศสเปน ซึ่งได้ รับการขนานนามให้ เป็ นนครหลวงใน
เมดิเตอร์ เรเนียน ที่สวยงามเจริญรุ่งเรื องด้ วยธุรกิจท่าเรื อ และการค้ าอีกทังยั
้ งผสมผสาน
ประวัตศิ าสตร์ ที่เก่าแก่และความทันสมัยให้ สมกับเป็ นเมืองโอลิมปิ ก เป็ นที่ชื่นชอบของ
บรรดานักท่องเที่ยวที่ได้ มาเยือน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าโรงแรมที่พัก MELIA BARCELONA SKY HOTEL หรือเทียบเท่ าใน
ระดับเดียวกัน
บาร์ เซโลน่ า - เที่ยวชมเมือง - กรานาด้ าแฟมิเลีย สนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว
- ถนนลารัมบร้ า - ชมระบาฟลามิงโก
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เที่ยวชมเมืองของเกาดี ้ ที่ชาวบาร์ เซภาคภูมิใจจนมีอีกชื่อเรี ยกหนึ่งว่า City of Gaudi
บนถนนกราเซีย ท่านจะได้ พบกับงานสถาปัตยกรรมอันล ้าค่าคือกาซ่า บัตโย ที่เกาดี ้
ออกแบบให้ กบั เศรษฐี สงิ่ ทอในบาร์ เซโลน่า อีกหนึ่งแห่งที่น่าชมคือกาซา มิลา เกาดี ้
ออกแบบให้ กบั นักธุรกิจผู้มงั่ คัง่ ในปี ค.ศ.1906 แสดงถึงฐานะความมัง่ คัง่ , ความคิด
สร้ างสรรค์ซึ่งถือเป็ นแฟชัน่ ในยุคนัน้ แล้ วไปชมสวนสาธารณะเกวล (Park Guell) เป็ น
หนึ่งในงานสุดรักสุดหวงที่เกาดี ้อุทิศให้ กบั ชาวเมือง ออกแบบตังแต่
้ ปี ค.ศ.1900-1914
สถานที่สดุ ท้ ายของเกาดี ้คือโบสถ์ซากราด้ า แฟมิเลีย ที่ยงั คงสร้ างไม่เสร็จจนถึงปัจจุบนั
ความพิเศษในงานของเกาดี ้คือการรวบรวมรูปทรงและพื ้นผิวต่างๆในธรรมชาติมาใช้
และสะท้ อนให้ เห็นถึงอิทธิพลของยอดเขาและความสูงของมองต์เซร์ ราต
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บ่าย

18.00 น.

นาเข้ าชมสนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว ของทีมบาร์ เซโลน่า หรื อคัมป์ นู (Camp Nou)
ความจุ 98,787 คน เป็ นสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สดุ ในยุโรป ตังอยู
้ ่ในเมืองบาร์ เซโลน่า
นิตยสารฟอร์ บส์ ได้ จดั ให้ เป็ นอันดับ 2 ในฐานะที่เป็ นสโมสรฟุตบอลที่มีฐานะร่ ารวย
มากสุดในโลก ประจาปี 2558 รองจากทีมเรี ยล แมดริด นาชมความยิ่งใหญ่ของทีมใน
ส่วนที่จดั แสดงเป็ นมิวเซียม มีห้องถ้ วยรางวัล, ห้ องจัดแสดงประวัติและเรื่ องราวของทีม,
ห้ องผลงานของเมสซี ที่รวบรวมแมทช์และการทาประตูอนั น่าประทับใจ บางเรื่ องราว
บอกผ่านด้ วยระบบมัลติมีเดีย รวมถึงการชมแมทช์การแข่งขันแบบพาโนรามา ห้ อง
แถลงข่าว และห้ องเก็บตัวของนักฟุตบอลชื่อดังระดับโลก (ในกรณี วนั เข้าชมตรงกับการ
แข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินค่าเข้าชม) เข้ าสูจ่ ตั รุ ัสกาตาลุนญา จุดเริ่มของย่าน
ถนนคนเดิน Las Ramblas ถนนที่มีชีวติ ชีวามากที่สดุ ในบาร์ เซโลน่า มีทงสิ
ั ้ นค้ านานา
ชนิด, แผงดอกไม้ , ศิลปิ นเร่และละครใบ้ เชื ้อเชิญให้ นกั ท่องเที่ยวเดินชมอย่างไม่ร้ ูเบื่อ
ปลายสุดของถนนเป็ นอนุสาวรี ย์โคลัมบัส นักเดินเรื อผู้ค้นพบโลกแถบใหม่หมูเ่ กาะเวสต์
อินดีส
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาคณะชมโชว์ระบาฟลามิงโก้ การแสดงที่เร่าร้ อนประกอบเสียงเพลงดนตรี
พื ้นบ้ าน สวยงามสนุกสนานเร้ าใจ

นาท่ านเข้ าโรงแรมที่พัก MELIA BARCELONA SKY HOTEL หรือเทียบเท่ าใน
ระดับเดียวกัน
วันที่เจ็ด
บาร์ เซโลน่ า - ซาราโกซ่ า - รถไฟด่ วน AVE สู่แมดริด
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
08.00 น.
นาโค้ ชท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาราโกซ่า (ZARAGOZA) ซึ่งเป็ นเมืองหลักของแคว้ น
และของราชอาณาจักรอารากอน ตังอยู
้ ่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสเปน
ระหว่างทางท่านจะได้ สมั ผัสกับธรรมชาติอนั หลากหลาย และงดงามแปลกตา
13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เที่ยวเมืองซาราโกซ่า เมืองเล็กๆ เก่าแก่ที่สาคัญแห่งหนึ่งของสเปน ไฮไลท์ของเมืองนี ้น่า
อยู่ที่โบสต์ซานตามาเรี ย เดอฟิ ลลาร์ ซึ่งเป็ นโบสต์ประจาเมืองที่สวยงาม และเป็ นที่
เคารพศักการะของชาวคริสต์ เพราะเชื่อกันว่าพระแม่มารี เคยมาปรากฎกายให้ เห็นบน
เสาภายในโบสต์แห่งนี ้ จัตรุ ัสเอสปันญ่า ศูนย์กลางของเมืองมีอนุสาวรี ย์ และอาคาร
สถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิก ผ่านชมพระราชวัง Aljafería ถูกสร้ างขึ ้นในช่วง
ศตวรรษที่ 11 เป็ นพระราชวังฤดูร้อนสาหรับผู้ปกครองมุสลิมในสมัยอดีต และย่านเมือง
เก่า ที่มีซากปรักหักพัง กาแพงโรมัน ปราสาทมัวร์ (Moorish castle) ที่ยงั คงหลงเหลือ
อยู่จนถึงปัจจุบนั
รถไฟด่วน AVE (HIGH SPEED TRIAN) นาคณะเดินทางสูก่ รุงแมดริด เมืองหลวงที่
เก่าแก่และสวยที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก (ใช้ เวลาเดินทาง 1.15 ชัว่ โมง) AVE TRAIN เปิ ด
ให้ บริการเฉพาะการเดินทางในประเทศสเปนเท่านัน้
20.00 น.
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าโรงแรมที่พัก SILKEN PUERTA AMERICA MADRID HOTEL หรือ
เทียบ เท่ าในระดับเดียวกัน
วันที่แปด
เมืองโตเลโด้ - แมดริด
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
09.00 น.
ออกเดินทางสูเ่ มืองโตเลโด้ อดีตเมืองหลวงเก่าตังแต่
้ คริสต์ศตวรรษที่ 13 ศูนย์กลาง
ประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมของสเปน
ชื่อเมืองหมายถึงการผสมผสานของสาม
วัฒนธรรม คริ สเตียน, อิสลามและฮีบรู ตัวเมืองตังอยู
้ ่บนหน้ าผาสูงเบื ้องล่างล้ อมรอบ
ไปด้ วยแม่น ้าตาโฆเหมาะแก่การป้องกันการรุกรานจากข้ าศึก เริ่มต้ นการเที่ยวชมเมือง
จากหน้ าสถานีรถไฟแบบนีโอมูเดฆาร์ ที่รูปทรงทางสถาปัตยกรรมที่แปลกตา ข้ าม
สะพานแบบโรมันดังเดิ
้ ม (ปูเอนเต เด อัลกานตารา) บนเนินเขาท่านจะเห็นกัสตีโย เด
ซาน เซร์ บานโด ป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ชาวโรมันสร้ างขึ ้นเพื่อปกปักษ์รักษาเมือง
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แล้ วเข้ าสูเ่ ขตเมืองเก่า โดยผ่านประตูเมืองปูเอร์ ตา เด บิซากรา หนึ่งในประตูเมืองที่มี
ความสาคัญที่สดุ ทุกแห่งของเมืองท่านจะได้ ชื่นชมกับความแตกต่างของสถาปัตยกรรม
แบบอารบิค, มูเดฆาร์ , โกธิคและเรอเนสซองส์ เมื่อท่านมาเยือนโตเลโด้ แล้ วต้ องแวะชม
คือ มหาวิหารแห่งโตเลโด้ สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก
ใช้ เวลาสร้ างยาวนาน เดิมมุสลิมใช้ เป็ นสุเหร่าต่อมาได้ ก่อสร้ างรูปทรงแบบโกธิคในปี
ค.ศ. 1226 และเพิม่ ศิลปะแบบมูเดฆาร์ บาร็อกและนีโอคลาสสิค จนเสร็จสมบูรณ์ในอีก
300 ปี ถดั มา นับเป็ นมรดกแสดงความเป็ นเมืองศาสนาของสเปน ภายในมหาวิหารมี
การตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรด้ วยไม้ แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน อีกด้ านหนึ่งท่านจะ
เห็นป้อมอัลคาซาร์ เป็ นผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัยศตวรรษที่ 16 ได้ รับ
การบูรณะและเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ในปัจจุบนั
แล้ วมีเวลาให้ ท่านหาซื ้อของที่ระลึกในย่าน
กลางเมืองเป็ นงานฝี มือที่ร้ ูจกั กันดีมีชื่อเสียงของนครโตเลโด้ คือดาบและมีดเหล็กกล้ า
แบบเคลือบดาฝังเงินทองและลวดทองแดง นอกจากนี ้ยังมีงานเซรามิคทุกประเภทให้
ท่านได้ สะสมเป็ นของประดับบ้ านอีกด้ วย
13.00 น.
บ่าย
20.00 น.
วันที่เก้ า
08.00 น.
09.00 น.

13.00 น.
บ่าย

17.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ก่อนอาลาเมืองแวะจุดชมวิว เพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองโตเลโด้ ทงเมื
ั ้ อง ซึ่งเป็ นทิวทัศน์ที่
จิตรกรชื่อดังของสเปนเอล เกรโก (EI Greco) ได้ จาลองลงในแผ่นภาพที่งดงามยิ่งกว่า
ของจริง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร the oldest restaurant in the world
นาท่ านเข้ าโรงแรมที่พัก SILKEN PUERTA AMERICA MADRID HOTEL หรือ
เทียบ เท่ าในระดับเดียวกัน
เที่ยวกรุงแมดริด - พระราชวังหลวง - นา้ พุไซเบเลส - ปูเอต้ า เดอ โซล - อิสระ
ช้ อปปิ ้ ง - สนามบินแมดริด - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเที่ยวกรุงแมดริด เมืองหลวงของประเทศสเปนเก่าแก่นบั พันปี ตังอยู
้ ่ใจกลาง
แหลมไอบีเรี ยน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็ นเมืองหลวงที่สวยที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก
เข้ าชมพระราชวังหลวง (Palacio Real) ตังอยู
้ ่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น ้าแมนซานาเรส มี
ความสวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้ พระราชวังอื่นๆในทวีปยุโรป
จากแนวความคิด
เปรี ยบเทียบความใหญ่โตของแวร์ ซายส์ และความสวยงามของลูฟว์ในฝรั่งเศส พระราช
วังหลวงแห่งนี ้ถูกสร้ างด้ วยหินทังหลั
้ งในปี ค.ศ.1738 ในสไตล์บาร็อก โดยการผสมผสาน
ระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้ วยห้ องต่างๆ มากมายถึง 2,830
ห้ อง ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ ว ยังเป็ นที่เก็บภาพเขียนชิ ้นสาคัญที่
วาดโดยศิลปิ นในยุคนัน้ รวมทังสิ
้ ง่ ของมีคา่ ต่างๆ อาทิ พัดโบราณ, นาฬกิ า, หนังสือ,
เครื่ องใช้ , อาวุธ ฯลฯ แล้ วชมอุทยานหลวงที่มีการเปลี่ยนพันธุ์ไม้ ทกุ ฤดูกาล ดอกไม้
งดงามตลอดปี ใกล้ กนั เป็ นปลาซา เดอ เอสปันญา (Plaza de Espana) ชมอนุสาวรี ย์
เซอร์ แวนเตส กวีเอกชาวสเปน ที่ตงอยู
ั ้ ่เหนืออนุสาวรี ย์ดอนกิโฆเต้ ในสวนสาธารณะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาเที่ยวชมน ้าพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ที่สร้ างอุทิศให้ แก่เทพธิดาไซเบลีน ใช้ เป็ น
สถานที่เฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆ ของเมืองและอาคารสวยงามใกล้ ๆ กันคือ ที่ทาการ
ไปรษณีย์ ผ่านประตูชยั อาคาล่า (Puerta de Alcala) ที่สร้ างถวายพระเจ้ าชาร์ ลส์ที่ 3
นาคณะเข้ าสูป่ ลาซา มายอร์ (Plaza Mayor) จัตรุ ัสสาคัญของกรุงมาดริด อาคารเก่าแก่
สวยงามด้ วยสถาปัตยกรรมศตวรรษที่ 17 และอดีตที่ทาการเมือง ติดกันเป็ นตลาดซันมี
เกล (San Miquel) ปัจจุบนั ย่านนี ้เป็ นถนนคนเดิน เต็มไปด้ วยร้ านกาแฟน่ารัก เข้ าสูป่ ู
เอต้ า เดล ซอล หรื อประตูพระอาทิตย์ จัตรุ ัสใจกลางเมือง ซึ่งนอกจากจะเป็ นจุดนับ
กิโลเมตรแรกของสเปนแล้ ว (กิโลเมตรที่ศนู ย์) ยังเป็ นศูนย์กลางรถไฟใต้ ดนิ และรถเมล์
ทุกสาย และยังเป็ นจุดตัดของถนนสายสาคัญของเมืองที่หนาแน่นด้ วยร้ านค้ ามากมาย
และห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ El Corte Ingles ชมอนุสาวรี ย์หมีกบั ต้ นมาโดรนา
สัญลักษณ์ของเมือง จากนันอิ
้ สระให้ ท่านเดินเที่ยวย่าน Walking Street ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
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หลังอาหาร นาคณะออกเดินทางสูส่ นามบิน Barajas กรุงแมดริด เพื่อเตรี ยมเดินทาง
กลับสูก่ รุงเทพฯ
21.40 น.
ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ EK144
วันที่สิบ
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
07.40 น.
ถึงนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
EK144 // EK370
2205-0710+1
// 0850-1815
08.50 น.
ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ EK418
18.15 น.
นาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวัน
เดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วนจะส่งให้ ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน)
้
Tour Fare
Child 4-11 Child 4-6
DBL
No TKT
Period
SGL Supp
Adults
With Bed
No Bed SGL USED
ADL / CHD

7-16 เมษายน 2560

116,000.-

105,000.-

93,000.-

17,000.-

12,000.-

5-14 พฤษภาคม 2560
2-11 มิถนุ ายน 2560
16-25 มิถนุ ายน 2560
1-10 กรกฎาคม 2560
21-30 กรกฎาคม 2560

-29,500.- /
-21,500.-

114,000.-

103,000.-

92,000.-

17,000.-

12,000.-

-27,500.-/
-20,000.-

ค่าทัวร์ รวม :

ค่าทัวร์ ไม่รวม :

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนา้ มันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 5 มกราคม 2560
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าเข้ าปงต์ดกู าร์ / ค่าเช้ าชมโบสถ์ ซากราด้ า แฟมิเลีย / ค่าเข้ าชมสนามฟุตบอล Camp Nou / ค่าเข้ าชมพระราชวัง
หลวง (Palacio Real)
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double **กรุณาดู
รายละเอียดแนบท้ ายในหัวข้ อ “โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)”
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในยุโรปกาหนดมาตรฐานไว้ ที่ 2€ / ท่าน / วัน
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสเปน (เชงเก้ น)
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%
 ค่าบริการนาทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นาเที่ยวและคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER
PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวติ /อวัยวะจากอุบตั เิ หตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้ อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน
3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้ เกิด
จากโรคประจาตัว
–หากมีความประสงค์จะเพิม่ ความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของสัมภาระ
และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบจองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน
7 กิโลกรัม

 ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพักและค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก ค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพเิ ศษ เช่น หากท่าน
ทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิม่
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ท่านรู้จกั
และเชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้ วยขันตอนที
้
่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณา
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จองทัวร์ และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหนึ่งท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจา
ดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่าน
ไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ
คาย สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่ วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครัง้ อาจจะมี
ผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทังหมด
้
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน
หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-1 วันก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่า
ได้ ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิม่ คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่ อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยู่ใน
เงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่า ไม่
ว่าด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อมกันทังหมด
้
ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณา
อนุมตั วิ ีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนาให้ ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบ
กรุ๊ป
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ
ล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่
้ สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิด
เหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั เิ หตุ ฯลฯ โดย
สิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิม่ เติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทังนี
้ ้จะคานึงถึง
ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และ
จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระมาแล้ ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ อง
ชาระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึ่งทางบริษัท
ฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้
เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบ
กับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
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การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์ในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์ 50% ของสายการบินเอมิ
เรสต์ได้ เท่านัน้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 5 มกราคม 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง
ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิม่ ที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)

 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3
เตียง / สาหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้ อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก
1 ท่าน

 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความ
แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มี เครื่ อ งปรั บอากาศเนื่ อ งจากอยู่ในแถบที่ มีอุณ หภูมิต่า เครื่ อ งปรั บอากาศที่ มี จ ะ
ให้ บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่าง
อาบน ้า ซึ่งขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่าน
ต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ น
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ด
ทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับ
โปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ น
ผลทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน เนื่องจากได้ ชาระ
Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อน
ชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิม่ เติม ท่าน
จะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริการในการยกกระเป๋ าขึ ้นลง
ได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบินท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 23
กิโลกรัม (สาหรับผู้โดยสารชันประหยั
้
ด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิของ
สายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร
(18 นิ ้ว)
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร อัน
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริการจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบ
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ต่อการสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช , โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกาหนดที่ชดั เจน
ในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความ
จาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศสเปน ใช้ เวลายื่นประมาณ 16 วันทาการ

(การขอวีซ่าประเทศสเปนผู้เดินทางทุกท่านต้ องมา สแกนลายนิว้ มือด้ วยตนเอง ณ ศูนย์รับคาร้ องขอวีซ่าประเทศสเปน)
อาคารสีลมคอมเพล็ก ชั ้น 15 ถนนสีลม (ใกล้ สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง)

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซ่าในกลุม่ ประเทศเชง
เก้ นหรื อประเทศอื่น ต้ องนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ีซ่า
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบ พื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดา, ห้ ามสแกน และห้ ามใช้ รูปถ่ายเก่าที่เคยใช้ ขอวีซ่ามาแล้ ว) มีอายุ
ไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทัง้ 2 รูป
 สาเนาทะเบียนบ้ าน /สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ / สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สาเนาทะเบียนสมรส, หย่า /สาเนาสูตบิ ตั ร
ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริบรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ง , อัตรา
เงินเดือนในปัจจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่มทางานกับบริษัทนีแ้ ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั
้
บมาทางาน
ตามปกติหลังครบกาหนดลา
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ย้ อนหลัง 6 เดือน
 หนังสือรับรองจากธนาคาร และสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน ต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปัจจุบนั ที่ยื่นคาร้ องขอวีซ่า
ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับ
ค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออก
หนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมด
้
นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1 - 6 แล้ ว ทางบริษัท
จะต้ องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและ
เหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บดิ า, มารดา จะต้ องไป
ยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอ หรื อ
ผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทังนี
้ ้บริษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่าน
ไม่มีสทิ ธิ์เรี ยกร้ องคืนค่าวีซ่าได้
หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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