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• เมืองลิสบอน เมืองหลวงของโปรตุเกสตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าํ เตจู้
• เคป เดอ ลา ร็อค แหลมที่ตั้งอยู่ปลายสุดทางทิศตะวันตกของทวีปยุโรป
• ชมมหาวิหารแห่งเซวิลญ่า วิหารแห่งเมืองเซบีญา มีขนาดใหญ่เป็ นอั นดับ3
• เมืองเซวิลญ่า ตั้งอยู่ในแคว้นอั นดาลูเซี ย เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรม
• มัสยิดเมซกีต้า มีขนาดใหญ่โตด้วยการใช้เสาหินจํานวนมากถึง850ต้น
•

ถ่ายรูปด้านหน้าสนามฟุ ตบอลซานเตียโก้เบอร์นาบิลทีมราชันชุดขาวรีลมาดริด

กําหนดการเดิ นทาง
25 พฤษภาคม – 2 มิถนุ ายน 2561
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
(ไทย)
22.00 น. คณะพร้อ มกัน ณ สนามบิ น สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9
แถว T สายการบิ นเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้ าที่ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
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วันที่สอง ดูไบ – มาดริ ด – เมรีดา
(ยูเออี-สเปน)
01.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 385
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
04.45 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
07.35 น. เดินทางสู่กรุงมาดริ ด ประเทศสเปน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 141(บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
13.25 น. เดินทางถึง กรุงมาดริ ด ประเทศสเปน ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว….นํ าท่านเดินทางสู่
เมืองเมรีดา เป็ นเมืองหลักของแคว้นเอกซ์เตรมาดูรา ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน ในปี ค.ศ. 2007
มีประชากร 54,893 คน เมืองเมรีดาได้รบั การก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ 25 ปี ก่อนคริสต์ศกั ราช ในชื่อภาษาละตินว่า เอ
เมรีตา เอากุสตา (Emerita Augusta) ชื่อเมือง "เมรีดา" กลายเสียงมาจากชื่อนี้ หลังจากที่จกั รพรรดิออกุส
ตุสแห่งจักรวรรดิโรมันได้มคี าํ สังให้
่ สร้างขึน้ เพื่อป้ องกันช่องทางและสะพานข้ามแม่น้ํากวาเดียนา โดยมีกอง
ทหารโรมัน 2 กลุ่มเป็ นผูต้ งั ้ ถิน่ ฐานเดิม
คํา่
รับประทานอาหาร คํ่า ณ ภัตตาคาร (1)
นําท่านสู่ทพ่ี กั ณ Velada Merida Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันที่สาม หอคอยเบเล็ง – มหาวิ หารเจอโรนิ โม – ลิ สบอน
(สเปน-โปรตุเกส)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(2) ...นํ าท่าน
เดินทางสู่ เมื องลิ สบอน (Lisbon) เมือ งหลวงของโปรตุ เกส
ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ํ าเตจู้ (Tejo) โดยผ่านเส้นทางมอเตอร์เวย์สาย
สํ า คัญ ที่ ท่ า นจะได้ เ พลิ ด เพลิน กับ ภาพชีว ิต ชนบท ชาวไร่
ชาวสวน และป่ าคอร์ค (Cock) ตลอดการเดินทางท่านจะได้ให้
ภูมปิ ระเทศที่แตกต่าง ทัง้ ริมฝั ง่ มหาสมุทรและ ฝั ง่ แผ่นดินใหญ่
ลิส บอนเป็ น เมือ งที่ม ีป ระวัติศ าสตร์ย าวนานกว่ า 800 ปี และเคยประสบกับ เหตุ ก ารณ์ แ ผ่ น ดิน ไหวใน
ศตวรรษที่ 17 จึงทําให้อาคารเก่าแก่โบราณได้รบั ความเสียหายเป็ นจํานวนมาก ผูน้ ํ าคนสําคัญของเมืองใน
สมัยนัน้ คือมาร์คิส เดอร์ ปองปาล(Marquis de Pombal)ได้เริม่ บูรณะและจัดวางผังเมืองลิสบอนใหม่ให้
ทันสมัย เกิดการสร้างถนนและอาคารสมัยใหม่กลายเป็ นเมืองลิสบอนทีส่ วยงามมีเอกลักษณ์เป็ นของตนเอง
จนถึง ปั จ จุ บ ัน ...นํ า ท่ า นถ่ า ยรูป หอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดิม สร้า งไว้ ก ลางนํ้ า เพื่ อ เป็ นป้ อม
รักษาการณ์ ดูแลการเดินเรือ เป็ นจุดเริม่ ต้นของการเดินเรือออกไปสํารวจ และค้นพบโลกของ วาสโก ดา
กามา และนักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็ นอีกหนึ่งสถาปั ตยกรรมแบบมานู เอลไลน์ทส่ี วยงาม จากนัน้ นํ าท่าน
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บัน ทึก ภาพกับ อนุ ส าวรีย์ด ิส คัฟ เวอรี่ สร้า งขึ้น ในปี ค .ศ.1960 เพื่ อ ฉลองการครบ 500 ปี แห่ ง การ
สิน้ พระชนม์ของ เจ้าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นําท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิ หารเจอโร นิ โม ทีส่ ร้างขึน้ เพื่อเป็ นเกียรติแก่ วาสโก ดากามา ซึง่ ได้เดินเรือ
สู่ป ระเทศอิน เดียได้เป็ นผลสํ าเร็จในปี ค .ศ.1498 ซึ่งมหาวิห ารแห่ งนี้ เป็ น ผลงานอัน เยี่ยมยอดของงาน
สถาปั ตยกรรมแบบมานู เอลไลน์ (Manueline) ใช้เวลาก่อสร้างทัง้ สิ้นถึง 70 ปี จึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ และ
ได้รบั การรับรองจากองค์การยูเนสโกขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (4)
นําท่านสู่ทพ่ี กั ณ NH Lisboa Campo Grande หรือระดับเดียวกัน
เคป เดอ ลา ร็อค – ซิ นทรา – เซวิ ลญ่า
(โปรตุเกส-สเปน)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(5)
...นํ าท่านชม เคป เดอ ลา ร็อค (Cabo da roca) อัน
เป็ นแหลมที่ตงั ้ อยู่ปลายสุดทางทิศตะวันตกของทวีป
ยุโรป ถัด ไปเป็ น มหาสมุท ร แอตแลนติก ....นํ าท่ าน
เดิน ทางสู่ เมื อ งซิ น ทรา (Sintra) อีก หนึ่ ง เมือ งตาก
อากาศยอดนิ ย มของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว เป็ นที่ ต ั ้ง ของ
พระราชวังที่สวยงามที่ได้รบั การรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลก ความร่มรื่นของเขตอุทยาน
เป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจในวันหยุดของชาวเมือง เป็ นอีกเมืองที่มสี ถาปั ตยกรรมที่ค่อนข้างมีความโดดเด่น
ของแคว้นแกรนด์ลสิ บอน ประเทศโปรตุเกส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(6)
นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ เมื อ งเซวิ ล ญ่ า (Seville) ซึ่ง ตัง้ อยู่ ใ นแคว้น อัน ดาลู เ ซีย เป็ นเมือ งที่ม ีม รดกทาง
วัฒนธรรม เป็ นเมืองที่เต็มไปด้วยความเขียวขจี สวนสาธารณะและสวนดอกไม้ งานเทศกาลที่จดั ขึ้นใน
เมืองเซบีญ่าได้รบั การกล่าวขานมากทีส่ ุด เนื่องจากเป็ นเมืองทีม่ ชี วี ติ ชีวามากทีส่ ุดในแคว้นอัลดาลูซยี เมือง
นี้ เ คยอยู่ภ ายใต้ ก ารปกครองของแขกมัว ร์ม านานกว่ า 800 ปี จึง ได้ ร บั อิท ธิพ ลศิล ปะแบบแขกมัว ร์
ค่อนข้างมาก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (7)
นําท่านสู่ทพ่ี กั ณ Hotel Alcora Sevilla หรือระดับเดียวกัน
มหาวิ หารเซวิ ลญ่า – หอคอยฆีรลั ดา – คอร์โดบา – มัสยิ ดเมซกีต้า

(สเปน)
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รับ ประทานอาหารเช้า ณ ห้ อ งอาหารของโรงแรม (8)...นํ าท่ านชมมหาวิ ห ารแห่ งเซวิ ล ญ่ า (seville
cathedral) วิหารแห่งเมืองเซบีญา มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ3 รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ทก่ี รุงโรม และ
เซนต์ปอลที่ลอนดอน และใหญ่ ท่สี ุดในสเปนสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแต่งได้อย่างงามวิจติ ร
สร้างขึ้นแทนที่ต งั ้ ของสุเหร่าเดิม โดยต้อ งการให้ยงิ่ ใหญ่ แบบไม่มใี ครเทียบเทียมได้ ในห้อ งเก็บทรัพ ย์
สมบัตลิ ้าํ ค่า มีทงั ้ ภาพเขียน,เครื่องใช้ในพิธขี องศาสนาที่ทํามาจากทองคําและเงิน ล้วนแต่ประเมินค่ามิได้
อีกทัง้ ยังเป็ นที่เก็บศพของโคลัมบัสอีกด้วย....นําท่ านถ่ายรูปหอคอยฆี รลั ดา (giralda) หอคอยฆีรลั ดา
ตึกทรงรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าสูง 93 เมตร (ไม่แนะนํ าสําหรับท่านทีส่ ุขภาพไม่เอื้ออํานวย) ติดกันกับมหาวิหาร
เป็ นลานส้มและนํ้ าพุ เพื่อใช้ในพิธชี ําระร่างกายของอิสลาม ด้านหน้ าเป็ นลานกว้างมีปราสาทอัลคาซาร์
สถาปั ต ยกรรมที่ย งั คงมีค ราบเงาความบรรเจิด และความคิด สร้างสรรค์ของชาวมัว ร์ ในอดีต เคยเป็ น
พระราชวังของกษัตริยส์ เปนมาก่อน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
เดิน ทางสู่ เมื อ งคอร์โ ดบา (Cordoba) ครัง้ หนึ่ ง เคยถู ก
ครอบครองโดยชาวโรมันและชาวมัวร์จากอาหรับ เมืองคอร์
โดบาตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ํ ากัวดัลกีเบีย เป็ นเมืองศูนย์กลางของ
วัฒ นธรรมมุ ส ลิ ม ในประเทศสเปน องค์ ก ารยู เ นสโกได้
ประกาศให้เมืองคอร์โดบาเป็ นเมืองมรดกโลกของประเทศสเปน เมืองนี้เป็ นเมืองในระบบกาหลิบทีม่ คี วาม
เจริญรุ่งเรืองที่สุดของยุโรปในสมัยศตวรรษที่ 10 มีการสร้างมหาวิทยาลัยเน้ นการเรียนรูด้ ้านวรรณกรรม,
วิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย์....นํ าท่านชมมัสยิ ด เมซกี ต้า ที่มขี นาดใหญ่ โตและออกแบบอย่าง
วิจติ ร ด้วยการใช้เสาหินจํานวนมากถึง 850 ต้น ต่อยอดเสาด้วยโครงสร้างคานโค้งแบบศิลปะโรมัน ผสม
กับลวดลายแบบมัวริช ประดับด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบ อิฐ และหินฉลุลาย ทัวทั
่ ง้ อาคาร ด้านในสุดของ
มัสยิดจะสร้างมีหรับ อันเป็ นครื่องหมายแสดงทิศทางของเมืองเมกกะ ต่อมาเมื่อชาวคริสต์เข้ามายึดครอง
เมืองคอร์โดบา จึงได้มกี ารสร้างโบสถ์ขน้ึ บริเวณกึ่งกลางของมัสยิด และสร้างหอระฆังสูง 93 เมตร ขึน้ ใน
บริเวณสวนส้มและลานนํ้าพุ
รับประทานรอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (10)
นําท่านสู่ทพ่ี กั ณ Ayre Cordoba Hotel หรือระดับเดียวกัน
โทเลโด – มหาวิ หารโทเลโด – มาดริด – นํ้าพุไซเบเลส – พลาซ่า มายอร์
(สเปน)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(11) ...นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด (Toledo) อดีต
เมืองหลวงเก่ าของสเปนตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 เป็ นเมืองแห่งศูนย์กลางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ของสเปน ชื่อเมืองหมายถึงการผสมผสานของ 3 วัฒนธรรม คือ คริสเตียน, อิสลามและฮีบรู ตัวเมืองตัง้ อยู่
บนหน้าผาสูงเบือ้ งล่างล้อมรอบไปด้วยแม่น้ําตาโค (Tajo) ซึง่ เหมาะแก่การป้ องกันการรุกรานจากข้าศึก นํ า
ท่านเทีย่ วชมเมือง ข้ามสะพานแบบโรมันดัง้ เดิม (ปูเอนเต เด อัลกานตารา) บนเนินเขาท่านจะเห็นกัสตีโย
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เด ซาน เซร์บานโด ป้ อมปราการ ขนาดใหญ่ทช่ี าวโรมันสร้างขึน้ เพื่อปกปั กษ์รกั ษาเมือง นํ าท่านสู่เขตเมือง
เก่า ผ่าน ประตูเมืองปูเอร์ตาเดบิซากรา หนึ่งในประตูเมืองทีม่ คี วามสําคัญทีส่ ุด นํ าท่านชมการผสมผสาน
ของสถาปั ตยกรรมอารบิค, มูเดฆาร์โกธิค เรเนสซองส์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
นํ าท่ า นถ่ ายรูป ด้า นหน้ ามหาวิ ห ารโทเลโด (Toledo Cathedral) สถาปั ต ยกรรมแบบโกธิค ที่ย ิ่ง ใหญ่
สวยงามแห่งหนึ่งของโลก ใช้เวลาสร้างยาวนาน แต่เดิมชาวมุสลิมใช้เป็ นสุเหร่า ต่อมาได้ก่อสร้างรูปทรง
แบบโกธิคในปี 1226 และเพิม่ ศิลปะแบบมูเดฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิค จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ในอีก 300
ปี ถดั มา ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจติ รด้วยไม้แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน มุมด้านในเป็ นอัลคา
ซาร์ ผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัยศตวรรษที1่ 6….จากนัน้ นํ าท่านแวะถ่ายรูปบริเวณจุดชมวิว
เพื่อชมทิวทัศน์ ของเมืองโทเลโด ซึ่งเป็ นทิวทัศน์ ท่จี ติ รกรชื่อดังของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco) ได้เคย
จําลองลงบนแผ่นภาพอย่างสวยงาม....จากนัน้ เดินทางสู่ กรุงมาดริ ด (Madrid) เมืองหลวงของประเทศ
สเปน ตัง้ อยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็ นมหานครอันทันสมัยลํ้ายุค ที่ซ่ึง
กษัตริยฟ์ ิ ลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายทีป่ ระทับจากเมืองโทเลโดมาทีน่ ่ี และประกาศให้มาดริดเป็ นเมืองหลวงใหม่
ยกเว้นในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมื่อพระเจ้าฟิ ลลิปที่ 3 ได้ยา้ ยเมืองหลวงไปที่เมืองวัลลาโดลิด
มาดริดได้ช่อื ว่าเป็ นเมืองหลวงทีส่ วยทีส่ ุดแห่งหนึ่งในโลก และสูงสุดแห่งหนึ่งในยุโรป นําท่านผ่านชม นํ้าพุ
ไซเบเลส (Cibeles Fountain) ที่สร้างอุทศิ ให้แก่ เทพธิดาไซเบลีน เป็ นสถานที่ท่ใี ช้ในการเฉลิมฉลองใน
เทศกาลต่างๆของเมือง ผ่านชมประตูชยั อาคาล่า (Puerta De Alcala) ทีส่ ร้างถวายพระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 3 นํ า
ท่านสู่ พลาซ่ า มายอร์ (Plaza Mayor) ใกล้เขตปูเอต้าเดลซอล หรือประตูพ ระอาทิตย์ ซึ่งเป็ นจตุ รสั ใจ
กลางเมือง นับเป็ นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรทีศ่ ูนย์) และยังเป็ นศูนย์กลางรถไฟใต้ดนิ และ
รถเมล์ ทุ ก สาย นอกจากนี้ ย ัง เป็ นจุ ด ตั ด ของถนนสายสํ า คัญ ของเมือ งที่ ห นาแน่ น ด้ ว ยร้า นค้ า และ
ห้างสรรพสินค้าใหญ่มากมาย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (13)
นําท่านสู่ทพ่ี กั ณ Axor Feria Hotel หรือระดับเดียวกัน
เซโกเวีย – มหาวิ หารแห่งเมืองเซโกเวีย – Las Rozas Village Outlet – วระบําฟลาเมงโก้
(สเปน)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม(14) ...นํ า
ท่านเดินทางสู่เมืองเซโกเวีย เป็ นเมืองหลักของจังหวัดเซโก
เบี ย ในแคว้ น คาสตี ล และเลออนของประเทศสเปน ตัง้ อยู่
บริเวณจุดบรรจบระหว่างแม่น้ํ าเอเรสมา กับแม่น้ํ ากลาโมเรสณ
เชิงเขากวาดาร์รามา โดยขณะที่อ ยู่ภ ายใต้ ก ารปกครองของ
ชาวโรมันและชาวมัว ร์ เมือ งนี้ จงึ มีช่ อื เรียกว่ า เซโกเบีย...นํ า
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ท่านถ่ายรูปกับ มหาวิ หารแห่ งเมืองเซโกเวีย และสะพานส่งนํ้ าโรมันที่มชี ่อื เสียง นํ าชมเขตเมืองเก่าซึ่ง
ล้อมรอบด้วยกําแพงทีส่ ร้างขึน้ ตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 8 และได้รบั การบูรณะในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 15
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (15)
นําท่านเดินทางสู่ Las Rozas Village Outlet อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเลือกซือ้ สินค้ามีกว่าร้อยร้านค้า อาทิ
เ ช่ น Amani, Barbour, Coach, Diesel, Furla, Onisuka Tiger,Polo Ralph lauren, Hugo Boss,
Samsonite, Camper, Burbury, Superdry, Tag Heuer, Bvlgari, Calvin Klein ฯลฯ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร(16)
หลังอาหารนําท่านชมการแสดงระบําฟลาเมงโก้ โชว์ช่อื ดังซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของประเทศสเปน
นําท่านสู่ทพ่ี กั ณ Axor Feria Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่แปด มาดริ ด – วพระราชวังหลวง – สนามฟุตบอลซานเตี ยโก้เบอร์นาบิ ล – อนุสาวรียห์ มีกบั ต้ นมาโดร
นา
(สเปน-ยูเออี)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(17) ...นํ าท่ านชมภายในพระราชวังหลวงแห่งสเปน
แห่งกษัต ริย์ฮ วน คาร์ลอส มีค วามสวยงามโอ่ อ่ าอลังการไม่แพ้พ ระราชวังอื่นๆ ในทวีปยุโรป เนื่องจาก
แนวความคิดเปรียบเทียบความใหญ่โตของพระราชวังแวร์ซายส์ และความสวยงามของพระราชวังลูฟว์ ใน
ฝรังเศส
่
ตัง้ อยู่บ นเนิ น เขาริม ฝั ง่ แม่ น้ํ า แมนซานาเรส สร้างขึ้น ในปี ค.ศ.1735 ใช้เวลาสร้างถึง 25 ปี
ออกแบบโดยสถาปนิ ก ชาวอิต าเลีย น โดยการผสมผสานระหว่ า งศิ ล ปะแบบฝรังเศสและอิ
่
ต าเลีย น
ประกอบด้วยห้อ งต่ างๆ มากมายถึง 2,830 ห้อ ง (แต่ เปิ ด ให้เข้าชมเพียง12ห้อ ง) ซึ่งนอกจากจะมีก าร
ตกแต่ งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็ นที่เก็บภาพเขียนชิ้นสําคัญ ที่วาดโดยศิลปิ นในยุคนัน้ รวมทัง้ สิง่ ของมีค่า
ต่างๆ อาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เครือ่ งใช้, อาวุธ ฯลฯ พร้อมชมความสวยงามของ อุทยานหลวง
อุทยานไม้ดอกไม้ประดับทีม่ กี ารเปลีย่ นพันธุไ์ ม้ทุกฤดูกาลทําให้มคี วามสวยงามทัง้ ปี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(18)
บ่าย
นํ าท่านถ่ ายรูปด้านหน้ าสนามฟุตบอลซานเตี ยโก้ เบอร์นาบิ ล ของทีมราชันชุดขาวรีลมาดริด ซึ่งเป็ น
สนามฟุตบอลทีม่ ชี ่อื เสียงระดับโลก มีนักเตะที่มชี ่อื เสียงเล่นอยู่มากมาย อาทิเช่น คริสเตียโน่ โรนัลโด้, ดา
วิด บีญ่า, กาก้า ฯลฯ ให้คณะได้เลือกซือ้ เลือกชมสินค้ามากมายอาทิเช่น ผ้าพันคอ, หมวก, เสื้อฟุตบอล,
ลูก ฟุ ต บอล, แก้วนํ้ า, มาสคอตของทีม ฯลฯ ซึ่งเป็ นสินค้าของแท้จากสโมสรรีลแมดริด ไว้เป็ นที่ระลึก....
จากนัน้ นํ าท่านแวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์หมีกบั ต้ นมาโดรนา สัญลักษณ์ ของเมือง มีเวลาให้ท่านอิสระ
และช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ถึงเวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน
22.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่ EK144
บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน
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07.15 น.
11.45 น.

ดูไบ – กรุงเทพฯ
ถึง สนามบิ นเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 370
(บริการอาหารและ เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
21.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
************************************************
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน)
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่ เด็กอายุ 2-11 ปี
เด็กอายุ 2-11 ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่
พักร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่าน มีเตียง
2 ท่านไม่มีเตียง
25 พฤษภาคม – 2 มิ ถนุ ายน

49,900

49,900

47,900

(ยูเออี-ไทย)

พักเดี่ยว

12,000

อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์
2.
ค่าทีพ่ กั (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
3.
ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรมมเนี ยมทุกกรณี )
4.
ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
5.
ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
6.
ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
7.
ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ ไกด์ทอ้ งถิน่ (พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริการท่องเทีย่ วตามรายการ
8.
ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
U

อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างอาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม
2.
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเกินจากทีส่ ายการบินกําหนด 30 ก.ก. ต่อ 1 คน
3.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิตบิ ุคคล)
4.
ค่าภาษีนกั ท่องเทีย่ ว (ถ้ามี)
5.
คนขับรถท้องถิน่ (2 ยูโร / วัน / คน)
6.
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ (2 ยูโร / วัน / คน)
7.
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ตํ่า 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)
8.
ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มทีส่ งพิ
ั ่ เศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีท่ างบริษทั ฯ จัดให้
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ค่าแปลเอกสารสําหรับยืน่ วีซ่าในกรณีทเ่ี อกสารเป็ นภาษาไทย

เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี(หลังจองภายใน3วัน) พร้อมสําเนาหนังสือ
เดินทาง
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จ่ายเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 30 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
หมายเหตุ
1. เด็ก หมายถึง เด็กทีม่ อี ายุระหว่าง 5-11 ขวบ
2. กรุป๊ ยืนยันการเดินทางตามราคาทีร่ ะบุ เมือ่ มีผเู้ ดินทางครบ 30 ท่าน ขึน้ ไป
3. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ าในกรณีท่ผี ู้เดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
4. อัตราค่าบริก ารคิดคํานวนจากอัต ราแลกเปลี่ยน และราคาตั ๋วเครื่อ งบินในปั จจุบนั บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรับเปลี่ยนราคาค่าบริก ารในกรณีที่มกี ารขึน้ ราคาค่าตั ๋วเครื่อ งบิน ธรรมเนียมเชื้อ เพลิง ค่าประกันวินาศภัย
ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้ปรับขึน้ ในช่วงใกล้วนั เดินทาง
5. ในกรณี ท่ีท่ า นจะใช้ ห นั ง สือ เดิน ทางราชการ (เล่ ม สีน้ํ าเงิน ) เดิน ทางกับ คณะทัว ร์ บริษั ท สงวนสิท ธิท์ ่ีจ ะไม่
รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
6. หากท่านถูก เจ้าหน้ าที่ต รวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็
ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยู่นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะไม่คนื เงินทัง้ หมดหรือ
บางส่วน
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7.

บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ
ในกรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
8. ในระหว่างท่องเที่ยวนี้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทัง้ หมด ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่สามารถ
เรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
9. ค่าบริการทีท่ ่านชําระกับทางบริษทั เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ได้ชําระให้กบั บริษทั ตัวแทนแต่ละ
แห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดทีท่ ําให้ท่านไม่ได้ท่องเทีย่ วพร้อมคณะตามรายการทีร่ ะบุไว้
ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้ทุกกรณี
10. เมื่อท่ านได้ชําระเงินมัด จําหรือ ทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่ านตัวแทนของบริษัทหรือ ชําระโดยตรงกับทาง
บริษทั จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
11. ท่านที่จะออกตั ๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุณ าแจ้งบริษทั ก่ อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์ยนื ยันการ
เดินทางได้ หากท่านออกตั ๋วโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษัทแล้วทัวร์นัน้ ยกเลิก บริษทั ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยนัน้ ได้

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น ระยะเวลาในกายื่น 15 วันทําการ
( **ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตนเพื่อทําการสแกนลายนิ้วมือ ตามวัน เวลาและสถานทีท่ น่ี ดั หมาย** )
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ํากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีว ี
ซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั วิ ซี ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้วจํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. ใบรับรองการทํางานจากบริษทั ทีท่ ่านทํางานอยูต่ ้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตําแหน่ ง, อัตราเงินเดือน
ในปั จจุบนั , วันเดือ นปี ท่เี ริม่ ทํางานกับบริษัท นี้ และช่ ว งเวลาที่ขอลางาน เพื่อ เดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะ
กลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
5. กรณีท่เี ป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่ คดั ไว้ไม่เกิ น 3 เดื อน พร้อมวัตถุประสงค์
หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษทั ฯย้อนหลัง 6 เดือน
6. รายการเดิ นบัญย้อนหลัง 6 เดือน(Statement) และ BANKGARUNTEE มีอายุ 15 วัน นับจากหนังสืออกจาก
ธนาคาร พร้อมสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจําหรือออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ) ควรเลือก
เล่มทีม่ กี ารเข้าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจาํ นวนไม่ต่ํากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่
จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง และสามารถทีจ่ ะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อน เมือ่ กลับสู่ภูมลิ ําเนา **สถาน
ฑูตไม่รบั พิ จารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. ในกรณี เป็ น Sponser ให้กนั ในครอบครัวหรือญาติ กนั
- ผูท้ ี่รบั รองค่าใช่จ่ายให้ ต้องใช้ BANKGARUNTEE รับรองผูร้ ว่ มเดินทาง หรือ ผูท้ ใ่ี ห้ออกค่าใช้จา่ ยให้
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- ผู้ ที่ ให้ รั บ รอ งค่ าใช้ จ่ าย ให้ ต้ อ งข อ ราย ก ารเดิ น บั ญ ย้ อ น ห ลั ง 6 เดื อ น (Statement) แ ล ะ
BANKGARUNTEE มีอายุ 15 วัน
8. กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 16 แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับมาทํางาน
ของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
9. กรณีท่เี ป็ นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนั งสื อรับรองจากทางสถาบันการศึ กษาเป็ นภาษาอังกฤษ (ตัวจริง)
เท่านัน้
10. กรณีทเ่ี ด็กอายุต่ ํากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยทีบ่ ดิ า,
มารดา และบุตรจะต้องไปยืน่ เรื่องแสดงความจํานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ทีว่ ่าการ
อําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่าง
ถูกต้อง
11. รายละเอียดเกีย่ วกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปี เกิด,ญาติพน่ี ้อง,สถานทีเ่ กิด และจํานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
12. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ก็
ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือใน
การเชิญ ท่ านไปสัมภาษณ์ ต ามนัดหมาย และโปรดแต่ งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้บริษัทฯ จะส่ งเจ้าหน้ าที่ไปอํานวยความ
สะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน
13. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้วทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจ
ของสถานฑูตฯเรือ่ งวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั
14. เพิ่ มเติ ม ในกรณี ที่ มี ก ารรับ รองค่ าใช้ จ่ า ยในการเดิ นทางให้ ผู้ อื่ น โดยไม่ ใ ช่ ตนเอง จะต้ องขอ
BANKGARUNTEE ที่ ออกเป็ นสปอร์นเซอร์ ให้ กบั ผูท้ ี่ถกู รับรองค่าใช้จ่ายให้ พร้อมกับ Statement ย้อนหลัง
6 เดือนยื่นคู่กนั พร้อมกับผูท้ ี่ถกู รับรองค่าใช้ จ่ายก็ต้องแสดงสถานะการเงิ นของตัวเองเช่นกัน
15. .การยื่นวีซ่านัน้ ผู้เดินทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ 20,000 ต่ อท่านก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดําเนินการขัน้ ตอน
การยืน่ วีซ่าได้

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดําเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ มฉบับละ 500 บาท **

