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Code: IH14-ESP-HTCC220013-GrandUNESCO-10TK-Mar-Oct-99-102-A220211 

10 วนั แกรนดส์เปน ยเูนสโก เฮอรร์เิทจ 

(เสน้ทางเหนอืจรดใต ้UNESCO World Heritage Route แหง่สเปน)  

 

 
 

*** บนิสูบ่ลิเบา // บนิออกจากมาลากา โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ *** 
มนีาคม – ตลุาคม 2565 
เร ิม่ตน้…. 99,900 บาท  

(รวมคา่วซีา่เชงเกน้ และทปิตา่งๆเรยีบรอ้ยแลว้) 
 

บลิเบา - ซานเซบาสเตยีน – ปมัโปลนา - ซาราโกซา – เซยีนกวัซา – มาดรดิ (คา้ง 2 คนื) 
อาบลิา - โทเลโด - กาเซเรส - เมรดิา - เซบยีา่ - รอนดา - กรานาดา - มาลากา 

 
ราคาทวัร ์99,900 บาท : 27 ม.ีค.- 5 เม.ย. 65/ 14-23 ก.ค. 65 / 11-20 ส.ค. 65 / 15-24 ก.ย. 65 / 13-
22 ต.ค. 65 / 20-29 ต.ค. 65 
ราคาทวัร ์102,900 บาท : 10-19 เม.ย. 65 / 21-30 เม.ย. 65/ 1-10 พ.ค. 65 / 16-25 ม.ิย. 65  
 

 



Page 2 of 17 

 

 

วนัแรก กรงุเทพมหานคร  
 
20.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ี่ เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ U ประตทูางเขา้ที ่9 หรอื 10 อาคารผูโ้ดยสาร  

เคานเ์ตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 กรณุาแสดงวัคซนีพาสปอรต์และผลตรวจ PCR Test เป็นลบ (72 ชัว่โมง กอ่นเดนิทาง) 
23.00 น. ออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิ  TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชัว่โมง) 

เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง  และสายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารคํ่าและ
อาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี

 
วนัทีส่อง อสิตนับลู – บลิเบา 
 
05.10 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตันบลูแวะเปลีย่นเครือ่ง เทีย่วบนิ  TK1315 อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี

ภายในสนามบนิอสิตันบลู 
08.10 น.  ออกเดนิทางจาก สนามบนิอสิตันบลู สู ่สนามบนิบลิเบา โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์  
 สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้บนเครือ่งบนิ  (ใชเ้วลาบนิประมาณ 4.15 ชม.) 
11.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิบลิเบา ประเทศสเปน นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร   
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี  
บา่ย นําทา่น เขา้ชมสะพานวซิคายา (Vizcaya Bridge) เป็นสะพานทีใ่ชใ้นการขนสง่ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก  และยงั

สามารถใชง้านไดถ้งึปัจจบุนั โดยเมือ่เทยีบสถติแิลว้เกอืน 6 ลา้นคนตอ่ปีทีจ่ะตอ้งมกีารขา้มสะพานแหง่นี ้
และดว้ยสถาปัตยกรรมและความเกา่แกข่องสะพานแขวนนี ้จงึไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกของโลกจาก 
UNESCO  สะพานแขวนแหง่นีม้คีวามสงู 45 เมตร และมคีวามยาวทัง้ส ิน้ 160 เมตร ขา้มพาดแมน้ํ่าเนอร์
เวยีน  
ไดเ้วลานําทา่นชมเมอืงบลิเบา โดยเริม่จาก ศาลาวา่การเมอืง ( City Hall)  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1892 โดย 
โจอควนิน ์รโูคบา ในแบบสถาปัตยกรรมบาโร๊ค ซึง่ยงัคงความงดงามจนถงึปัจจบุนัและยงัคงใชง้านทัง้ใน
สว่นราชการ และสําหรับจัดพธิแีตง่งาน  
จากนัน้นําทา่นแวะถา่ยรปูกบั อาคารพพิธิภณัฑก์กุเกนไฮม ์( Guggenheim Bilbao) เป็นอาคารสเีงนิสะทอ้น
แสงซึง่สรา้งดว้ยแผน่โลหะสเีงนิวางตอ่กนัแบบศลิปะสมยัใหมใ่นเครอืของ Solomon R.Guggenheim 
Foundation สรา้งขึน้โดยแฟรงค ์เกหร์ ี(Frank Gehry) สถาปนกิผูอ้อกแบบอาคาร ใหท้า่นไดเ้ดนิชมความ
อลังการของอาคารกกุเกนไฮมบ์ลิเบา  ทีต่ัง้ตระหงา่นโดดเดน่อยู ่รมิแมน้ํ่าเนอรเ์วยีน เป็นอาคารทีผู่ค้นทั่ว
โลกยกยอ่งใหเ้ป็นอาคารที ่ “น่าทึง่” ทีส่ดุแหง่ศตวรรษที ่20 อาคารนีถ้กูสรา้งขึน้เพือ่เป็นทีจั่ดนทิรรศการ
ศลิปะหมนุเวยีนจากเครอืขา่ยของกกุเกนไฮมท์ั่วโลก ซึง่จะมงีานศลิปะของศลิปินชือ่ดังทั่วโลกหมนุเวยีนกนั
มาแสดง ดา้นนอกอาคารยงัจัดแสดงผลงานศลิปะหลากชิน้ ทัง้เจา้หมานอ้ย Puppy ทีเ่รยีกไดว้า่เป็นผลงาน
ศลิปะประจําเมอืง หรอืจะเป็นแมงมมุยกัษ์ ทีจั่ดแสดงไวใ้กลอ้าคาร รมิฝ่ังแมน้ํ่า อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปู และ
เดนิเลน่ตามอธัยาศัย  
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ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่Centro Commercial ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้
สนิคา้ตามอธัยาศัย 
 

 
 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Occidental Bilbao Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  
 
วนัทีส่าม  ซานเซบาสเตยีน - ปมัโปลนา - ซาราโกซา 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซานเซบาสเตยีน (San Sebastian) (ระยะทาง 100 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.15 ชม.) 

อกีหนึง่เมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานเมอืงหนึง่ของประเทศสเปน โดยตัวเมอืงนัน้ตัง้อยูใ่น
จังหวัดกปีซุโกอา (Gipuzkoa) ของ แควน้บาสก ์( Basque Country) เขตปกครองทีต่ัง้อยูท่างตอนเหนอื
ของสเปน นําทา่นเทีย่วชมเมอืงเกา่ (Old Town) ซึง่โอบลอ้มไปดว้ยหมูอ่าคารสถาปัตยกรรมโบราณใน
สไตลน์โีอคลาสสคิ ทีย่งัไดรั้บการอนุรักษ์และบรูณะจวบจนปัจจบุนั  
นําทา่นเขา้ชมโบสถซ์านตามาเรยี (Basilica de Santa Maria del Coro) สรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่18 เป็น
โบสถเ์กา่แกใ่จกลางเมอืง  
จากนัน้นําทา่นเขา้ชมพระราชวังโมตา (Mota Castle) เป็นปราสาทกําแพงโบราณสรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่
12 เป็นปราสาทป้อมปราการทีใ่ชใ้นการเฝ้าระวัง และป้องกนัการรกุรานของศัตรทูางทะเล  
ไดเ้วลานําทา่นถา่ยรปูกบัพระราชวังมริามา (Palacio de Miramar) เป็นพระราชวังทีส่รา้งขึน้ในสมยัศตวรรษ
ที ่19 บนเนนิเขาทีส่ามารถมองเห็นววิทวิทัศนท์อ้งทะเล นับเป็นอกีหนึง่พระราชวังพักผอ่นทีส่วยงามอกีแหง่
ของราชวงศส์เปน  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงปัมโปลนา (Pamplona) (ระยะทาง 100 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 ชม.)เป็นเมอืง

โบราณ เมอืงหลักของแควน้นาวาร ์ประเทศสเปน มชีือ่เสยีงจากการมงีานเทศกาลเพือ่เฉลมิฉลองนักบญุเฟร์
มนิ จัดขึน้ทกุปีระหวา่งวันที ่ 6 ถงึ 14 กรกฎาคม โดยปลอ่ยใหฝ้งูวัวกระทงิวิง่ไปตามถนนในเมอืงและ
ประชาชนเขา้ลอ่ใหว้ัวกระทงิขวดิดว้ยความสนุกสนาน หรอื ทีรู่จั้กในนามเทศกาลวิง่วัวกระทงิน่ันเอง นําทา่น
เทีย่วชมเขตเมอืงเกา่ปัมโปลนา  
นําทา่นชมจัตรัุสพลาซา่คาสตโิล (Plaza del Castilo) จัตรัุสกลางเมอืงเกา่ทีโ่อบลอ้มดว้ยสถาปัตยกรรมโค
โลเนยีลโบราณ จากนัน้นําทา่นเขา้ชมวหิารปัมโปลนา (Pamplona Cathedral) วหิารโกธคิสรา้งขึน้ในสมยั
ศตวรรษที ่15 แทนทีว่หิารหลังเกา่ทีส่รา้งในแบบศลิปะโรมาเนสก ์ 
ไดเ้วลานําทา่นเขา้ชมปราสาทป้อมปราการปัมโปลนา ( The Citadel of Pamplona) เป็นป้อมปราการทาง
การทหาร ป้อมปราการในศลิปะเรเนอซองสส์รา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่ 16-17 เพือ่ป้องกนัเมอืงปัมโปลนา 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซาราโกซา (Zaragoza) (ระยะทาง 178 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
2.15 ชม.)  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Alfonso Zaragosa **** หรอืเทยีบเทา่  

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
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วนัทีส่ ี ่ซาราโกซา - เซยีนกวัซา - มาดรดิ (พกัคา้ง 2 คนื) 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 นําทา่น เขา้ชมมหาวหิารแมพ่ระแหง่เสาศักดิส์ทิธิ ์( Basilica of our lady of the pillar) หรอืทีรู่จั้กในนาม 

ซานตา มาเรยี เดอรฟิ์ลลาร ์ตามตํานานสมยัแรกเริม่ของศาสนจักรกลา่วไวว้า่ อคัรสาวกยาคอบหรอืเซนต์
เจมส ์ ในระยะเริม่แรกนัน้การเผยแพรพ่ระธรรมของทา่นไมไ่ดเ้กดิผลมากมาย นัก จนกระทั่งทา่นเห็นพระแม่
มารมีาปรากฎเพือ่ชกัชวนทา่นไปยงักรงุเยรซูาเล็ม ในนมิตินัน้ พระนางปรากฎอยูบ่นเสาทีถ่กูแบกมาโดยหมู่
เทพนกิร และเชือ่กนัวา่เป็นเสาศักดิส์ทิธิต์น้เดยีวกนักบัเสาในซาราโกซา่  
จากนัน้นําทา่นเขา้ชมปราสาทอลัจาฟีเรยี ( Palacio de la Aljaferia) เป็นปราสาทในศลิปะมวัร ์สรา้งขึน้ใน
ลักษณะเป็นป้อมปราการสมยัศตวรรษที ่ 11 โดยมหีอคอยขนาดใหญล่อ้มรอบตัวปราสาท นับเป็นอกีหนึง่
ป้อมปราสาทโบราณทีย่งัคงความสมบรูณ์ไดอ้ยา่งดเียีย่ม  
ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสูเ่ซยีนกวัซา (Siguenza) (ระยะทาง 215 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ชม.) 
 

 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
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บา่ย นําทา่นเขา้ชมปราสาทซานตอิสูเต ้(Castillo de Riba de Santiuste) เป็นป้อมปราสาทโบราณทีส่รา้งอยูบ่น
เนนิเขาสมยัศตวรรษที ่15 และไดรั้บการบรูณะอกีครัง้ประมาณศตวรรษที ่19  
จากนัน้นําทา่นชมเมอืงเซยีนกวัซา นําทา่นเทีย่วชม จัตรุสเซยีนกวัซา พลาซา มายอร ์ (Siguenza Plaza 
Mayor) ซึง่เป็นจัตรัุสใจกลางเมอืงเกา่ และ เขา้ชมวหิารเซยีนกวัซา (Siguenza Cathedral) ซึง่เป็นวหิาร
โบราณในศลิปะโกธคิ  

 

 
 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารไทย  

นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Ayre Grand Hotel Colon **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 
 

วนัทีห่า้ อาบลิา - มาดรดิ – พลาซา มายอร ์- พพิธิภณัฑป์ราโด - ชอ้ปป้ิง 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงอาบลิา (Avila) เป็นเมอืงแหง่หนึง่ของ ประเทศสเปน  ตัง้อยูร่มิฝ่ัง แมน้ํ่าอา

ดาฆา (Adaja) ในแควน้ปกครองตนเองกสัตยิาและเลออน  เมอืงนีม้คีวามโดดเดน่ที่ กําแพงเมอืงยคุกลางที่
ยาวกวา่ 2,500 เมตร โอบลอ้มเมอืง และเป็นกําแพงเมอืงทีม่คีวามสมบรูณ์มากทีส่ดุ สรา้งตามแบบ
สถาปัตยกรรมโรมาเนสก ์นอกจากนีย้งัมสี ิง่กอ่สรา้งอืน่  ทีม่คีวามโดดเดน่ เชน่  อาสนวหิารอาบลิา  (ซึง่มมีขุ
โคง้ดา้นสกดัรวมเป็นสว่นหนึง่ของแนวกําแพงเมอืง), มหาวหิารนักบญุบเิซนเต , สํานักชนัีกบญุยอแซฟ  เป็น
ตน้ ยา่นเมอืงเกา่ยคุกลางรวมทัง้โบสถบ์างแหง่นอกกําแพงเมอืงซึง่อยูใ่นสภาพการอนุรักษ์ทีด่เียีย่มจงึไดรั้บ
การประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกรว่มกนัในปี ค.ศ. 1985 นําทา่นเทีย่วชมเมอืงเกา่  พรอ้มถา่ยรปูกบักําแพงเมอืง
โบราณยคุกลางแหง่นี ้ 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%86%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%86%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%86%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95_(%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%9F_(%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1985
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
บา่ย นําทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุมาดรดิ  

นําทา่น เขา้ชมพพิธิภณัฑป์ราโด (Prodo Museum) เป็นพพิธิภณัฑ์ และหอศลิปะทีต่ัง้อยูท่ีก่รงุ
มาดรดิ ประเทศสเปน พพิธิภณัฑป์ราโดสะสมงานศลิปะยโุรปจากครสิตศ์ตวรรษที ่12 ถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่
19 ทีม่าจากพืน้ฐานของงานสะสมของพระราชวงศส์เปน เดมิกอ่ตัง้เป็นพพิธิภณัฑสํ์าหรับ จติรกรรมและ
ประตมิากรรม  แตก่็มงีานสะสมประเภทอืน่เชน่ ภาพวาดเสน้  5,000 ภาพ, ภาพพมิพ์ 2,000 ภาพ, เหรยีญ 
1,000 เหรยีญ, และงานตกแตง่อกีเกอืบ 2,000 ชิน้ ประตมิากรรมมดีว้ยกนักวา่ 700 ชิน้รวมทัง้ช ิน้สว่น  
นําทา่นชม เมอืงมาดรดิ โดยเริม่จาก น้ําพไุซเบเลส (Cibeles Fountain) ทีส่รา้งอทุศิใหแ้กเ่ทพธดิาไซเบ
ลนีใชเ้ป็นสถานทีเ่ฉลมิฉลองในเทศกาลตา่งๆของเมอืง และอาคารสวยงามใกล ้ๆ กนัคอืทีทํ่าการไปรษณีย ์
ชมประตชูยัอาคาลา่ (Puerta De Alcala) ทีส่รา้งถวายพระเจา้ชารล์สท์ี ่3  
นําทา่นชม พลาซา่ มายอร ์( Plaza Mayor) ใกลเ้ขตปเูอตา้เดลซอล หรอืประตพูระอาทติย ์จัตรัุสใจกลาง
เมอืง นอกจากจะเป็นจดุนับกโิลเมตรแรกของสเปนแลว้ (กโิลเมตรทีศ่นูย)์ ยงัเป็นศนูยก์ลางรถไฟใตด้นิและ
รถเมลท์กุสายและยงัเป็นจดุตัดของถนนสายสําคัญของเมอืงทีห่นาแน่นดว้ยรา้นคา้มากมาย และ
หา้งสรรพสนิคา้ใหญอ่กีดว้ย  
นําทา่น แวะถา่ยรปูกบัอนุสาวรยีห์มกีบัตน้มาโดรนาสญัลักษณ์ของเมอืง อสิระใหท้า่นชอปป้ิงตามอธัยาศัย 

     คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจนี 
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Ayre Grand Hotel Colon **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 
วนัทีห่ก โทเลโด - กาเซเรส - เมรดิา  
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโทเลโด (Toledo) (ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี อดตีเมอืง
หลวงเกา่ของสเปนตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่13 เป็นเมอืงแหง่ศนูยก์ลางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของสเปน 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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ชือ่เมอืงหมายถงึการผสมผสานของ 3 วัฒนธรรม คอื ครสิเตยีน อสิลามและฮบีร ูตัวเมอืงตัง้อยูบ่นหนา้ผาสงู
เบือ้งลา่งลอ้มรอบไปดว้ยแมน้ํ่าตาโค (Tajo) ซึง่เหมาะแกก่ารป้องกนัการรกุรานจากขา้ศกึ  
นําทา่นเทีย่วชมเมอืง ขา้มสะพานแบบโรมนัดัง้เดมิ (ปเูอนเต เด อลักานตารา) บนเนนิเขาทา่นจะเห็นกสัตโีย 
เด ซาน เซรบ์านโด ป้อมปราการ ขนาดใหญท่ีช่าวโรมนัสรา้งขึน้เพือ่ปกปักษ์รักษาเมอืง  
นําทา่นสูเ่ขตเมอืงเกา่ ผา่นประตเูมอืงปเูอรต์าเดบซิากรา  หนึง่ในประตเูมอืงทีม่คีวามสําคัญทีส่ดุ  
นําทา่นชมการผสมผสานของสถาปัตยกรรมอารบคิ มเูดฆารโ์กธคิ เรเนสซองส ์ 
จากนัน้นําทา่นเขา้ชมความงามของ  มหาวหิารโทเลโด (Toledo Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธคิที่
ย ิง่ใหญส่วยงามแหง่หนึง่ของโลก ใชเ้วลาสรา้งยาวนาน แตเ่ดมิชาวมสุลมิใชเ้ป็นสเุหรา่ ตอ่มาไดก้อ่สรา้ง
รปูทรงแบบโกธคิในปี 1226 และเพิม่ศลิปะแบบมเูดฆาร ์บาร็อค และนโีอคลาสสคิ จนแลว้เสร็จสมบรูณ์ใน
อกี 300 ปีถัดมา ภายในมกีารตกแตง่อยา่งงดงามวจิติรดว้ยไมแ้กะสลักและภาพสลักหนิออ่น มมุดา้นใน
เป็นอลัคาซาร ์ผลงานของสถาปนกิระดับสดุยอดในสมยัศตวรรษที ่16  
จากนัน้นําทา่นแวะถา่ยรปูบรเิวณจดุชมววิเพือ่ชมทวิทัศนข์องเมอืงโทเลโด  ซึง่เป็นทวิทัศนท์ีจ่ติรกรชือ่ดัง
ของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco) ไดเ้คยจําลองลงบนแผน่ภาพอยา่งสวยงาม 
 

 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงกาเซเรส (Caceres) เป็นเมอืงหลักของ จังหวัดกาเซเรสในแควน้เอซเตรมาดรูา  ทาง
ภาคตะวันตกของสเปน  

นําทา่นชมเขตเมอืงเกา่หรอืซวิดัดโมนูเมนตัล ( Ciudad Monumental) ยงัคงมกํีาแพงโบราณลอ้มรอบอยู่
โดยยงัคงลักษณะทีไ่ดส้รา้งไวใ้นยคุกลางอยา่งสมบรูณ์ ไมม่รีอ่งรอยของความเป็นปัจจบุนัให ้
เห็น มหาวทิยาลัยเอซเตรมาดรูาและหอสงัเกตการณ์ทางดาราศาสตร ์2 แหง่ก็ตัง้อยูใ่นเมอืงนี ้นอกจากนีก้า
เซเรสยงัเป็นทีต่ัง้ของสงัฆมณฑลคาทอลกิโกเรยี-กาเซเรส (Coria-Cáceres) กาเซเรสไดรั้บการประกาศให ้
เป็นเมอืงมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกเมือ่ปี ค.ศ. 1986 เนือ่งจากความโดดเดน่ของงานสถาปัตยกรรมใน
เมอืงทีม่กีารผสมผสานระหวา่งรปูแบบตา่ง ๆ ไดแ้ก ่โรมนั อสิลาม นอรเ์ทริน์กอทกิ และศลิปะสมยัฟ้ืนฟู
ศลิปวทิยาแบบอติาล ีซึง่เป็นผลมาจากการสงครามหลายครัง้ทีร่บกนัทีเ่มอืงนีต้ลอดเวลาในประวัตศิาสตร ์ 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1986
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นําทา่นเขา้ชมปราสาทกอลฟีเนส อบาโช (Palacio de los Golfines Abajo) สรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่16  

จากนัน้นําทา่นชม จัตรัุสพลาซา เดอ ซานตามาเรยี และ ถา่ยรปูกบัพระราชวังบชิอบ (Bishop’s palace) 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเมรดิา 

 

 
 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั TRYP Medea Hotel Merida**** หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีเ่จ็ด เมรดิา - เซบยีา่ 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงเมรดิา  (Merida) เป็นเมอืงหลักของแควน้เอซเตรมาดรูา ทางภาคตะวันตกของ

ประเทศสเปน เมรดิาไดอ้นุรักษ์สถานทีต่า่ง ๆ ทีส่รา้งในสมยัโรมนัไวม้ากกวา่เมอืงอืน่ ๆ ของสเปน (รวมทัง้
ประตชูยัในสมยัจักรพรรดทิราจันดว้ย) เนือ่งจากเหตนุี้ กลุม่โบราณคดเีมรดิา จงึไดรั้บการประกาศจาก
องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นแหลง่มรดกโลก  
นําทา่นเขา้ชมอาคาซาบา (Alcazaba) สรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่ 9 เป็นป้อมปราการในแบบมสุลมิ ซึง่มี
หอคอยกวา่ 25 หอ ลอ้มรอบตัวอาคาซาบาแหง่นี ้และเป็นหนึง่ในสถานทีท่างประวัตศิาสตรท์ีไ่ดรั้ยการขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก  
ไดเ้วลานําทา่นชมพลาซา เอสปันญา (Plaza Espana) จัตรัุสใจกลางเมอืงเมรดิา ทีย่งัคงสะทอ้นใหเ้ห็นถงึ
ประวัตศิาสตรแ์ละความรุง่เรือ่งในอดตีผา่นหมูอ่าคารเกา่แก ่ทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ไดอ้ยา่งดเียีย่ม  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเซบยีา่ (Seville) (ระยะทาง 193 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.)  ซึง่ตัง้อยูใ่น

แควน้อนัดาลเูซยี เป็นเมอืงทีม่มีรดกทางวัฒนธรรม เป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยความเขยีวขจ ีสวนสาธารณะและ
สวนดอกไมง้านเทศกาลทีจั่ดขึน้ในเมอืงเซบยีา่ไดรั้บการกลา่วขานมากทีส่ดุ เนือ่งจากเป็นเมอืงทีม่ชีวีติชวีา
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มากทีส่ดุในแควน้อลัดาลซูยี เมอืงนีเ้คยอยูภ่ายใตก้ารปกครองของแขกมวัรม์านานกวา่ 800 ปี จงึไดรั้บ
อทิธพิลศลิปะแบบแขกมวัรค์อ่นขา้งมาก  
นําทา่นเขา้ชมปลาซาเดเอสปาญา ( Plaza De Espanya) ชมกลุม่อาคารรปูครึง่วงกลมซึง่รวม เอาความเป็น
สถาปัตยกรรมแบบสเปนทีเ่รยีงตอ่กนัเป็นแนวยาว แตล่ะซุม้โคง้ประตมูตีราประจําจังหวัดไลเ่รยีงตาม
ตัวอกัษร ฝ่ังตรงขา้มเป็น อทุยานมาเรยี ลยุซา่ ซึง่เคยเป็นราชอทุยานทีร่ม่รืน่งดงามตระการตาและแฝงความ
โรแมนตกิ อสิระใหท้า่นเก็บภาพความงามรอบบรเิวณ  
จากนัน้นําทา่น เขา้ชมมหาวหิารแหง่เมอืงเซบยีา่ ซึง่มขีนาดใหญเ่ป็นอนัดับสาม รองจากมหาวหิารเซนตปี์
เตอรท์ีก่รงุโรม และเซนตป์อลทีล่อนดอน และใหญท่ีส่ดุในสเปน สรา้งดว้ยศลิปะแบบโกธคิ ภายในตกแตง่
ไดอ้ยา่งวจิติรตระการตา สรา้งขึน้แทนทีต่ัง้ของสเุหรา่เดมิ โดยตอ้งการใหย้ิง่ใหญแ่บบไมม่ใีครเทยีบเทยีม
ได ้ในหอ้งเก็บทรัพยส์มบตัล้ํิาคา่ มทีัง้ภาพเขยีน  เครือ่งใชใ้นศาสนพธิ ีทีทํ่ามาจากทองคําและเงนิ ลว้น
แลว้แตป่ระเมนิคา่มไิด ้ตอนกลางโบสถเ์ป็นทีต่ัง้ของ สสุานครสิโตเฟอร ์โคลัมบสั  ซึง่สรา้งอยา่งยิง่ใหญ่
สมเกยีรตยิศ  
นําทา่นชมและถา่ยรปูกบัหอคอยฆรัีลดา (Giralda Tower) หอศักดิส์ทิธิแ์หง่นีเ้ป็นหอคอยทีส่รา้งขึน้โดยชาว
มสุลมิ เป็นตกึทรงรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้สงู 93 เมตร ตดิกนักบัมหาวหิารเป็นลานสม้และน้ําพ ุเพือ่ใชใ้นพธิชีําระ
รา่งกายของชาวมสุลมิ  
 

 
 
 นําทา่นตรวจ RT-PCR Test (คา่ตรวจไมร่วมในคา่ทวัร ์ประมาณ 60-90 ยโูร) และรบัผลตรวจผา่น

ทางอเีมล ์
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ พรอ้มชมโชวฟ์ลาเมนโก อนัเลือ่งชือ่  

นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Abades Banacazon Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  
 
วนัทีแ่ปด เซบยีา่ – รอนดา – มาลากา  
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
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นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงรอนดา  (Ronda) (ระยะทาง 128 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม.) เมอืง
เกา่แกท่ีอ่ยูใ่นชมุชนอสิระเล็กๆแหง่แควน้แอนดารสูเซยี ปัจจบุนัเป็นเมอืงมชีือ่เสยีงดา้นการทอ่งเทีย่วยอด
นยิมแหง่หนึง่ของสเปน และมปีระวัตศิาสตรน่์าสนใจนับตัง้แตก่ารคน้พบทางโบราณคดวีา่เมอืงนีอ้ยูใ่นยคุนี
โอลทิคิ ตัง้บนทีร่าบสงู และมแีมน้ํ่าเอลทาโจไหลผา่นหบุเขาทีม่ชี ือ่เดยีวกนั โดยมสีะพานทีม่ชี ือ่เสยีงชือ่วา่ 
ปเูอนเตนู้โว (Puente Nuevo) สรา้งในศตวรรษที ่18 พาดเชือ่มหบุเขาเอาไว ้ 
นําทา่นแวะถา่ยรปูกบั ระเบยีงชมววิในสวนสาธารณะ Alameda Del Tajo สถานทีพั่กผอ่นหยอ่นใจของ
ชาวเมอืงรอนดาในวันสดุสปัดาห ์ซึง่ตัง้อยูบ่นหบุเขาทีม่คีวามสงูกวา่ 150 เมตรเลยทเีดยีว  
นําทา่นเขา้ชมพลาซา เดอ โทรอส หรอื บลูรงิมวิเซีย่ม (Bull Ring Museum) สนามประลองระหวา่ง
มาธาดอรแ์ละวัวกระทงิ สรา้งขึน้ในยคุศตวรรษที ่18 โดยภายในสนามสามารถจผุูช้มไดถ้งึ 5,000 คนดว้ยกนั
ภายในพพิธิภณัฑไ์ดบ้อกเลา่ประวัตคิวามเป็นมาของตระกลูนักสูว้ัวกระทงิแหง่เมอืงรอนดา  
นําทา่นแวะถา่ยรปูกบัสะพานปเูอนเตนู้โว (Puente Nouvo) สะพานยคุศตวรรษที ่18 ใชเ้วลาสรา้งกวา่ 42 ปี
ดว้ยกนั ซึง่เชือ่มเมอืงทัง้สองฝ่ังของสะพานไวด้ว้ยกนั โดยฟากหนึง่เป็นยา่นเมอืงเกา่ของชาวมวัรม์ตีกึ
เกา่แกท่ีท่รงคณุคา่ทางประวัตศิาสตร ์และเป็นทีต่ัง้ของพระราชวังของกษัตรยิช์าวมวัร์  อกีดา้นหนึง่ของ
แมน้ํ่าอยูอ่าศัยโดยชาวคาทอลคิ และหากมองจากมมุสงูลงไปยงัพืน้ทีเ่บือ้งลา่งจะทําใหเ้ห็นความตา่งได ้
อยา่งชดัเจน  
นําทา่นเทีย่วชมเมอืงเกา่ของชาวมวัร ์ (The Old Moorish Town) ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพกบัอาคารบา้นเรอืน
โบราณในบรเิวณนี ้
 

 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงมาลากา (Malaga) (ระยะทาง 102 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) เมอืง

ทา่สําคัญทางตอนใตข้องแควน้อนัดาลเูซยีแหง่ประเทศสเปน เมอืงชายทะเลแหง่นีจั้ดไดว้า่เป็นเมอืงที่
คกึคักมากเมอืงหนึง่ เพราะมทีา่เรอืพาณชิยซ์ ึง่เป็นทีจ่อดเรอืเดนิสมทุรทัง้หลาย และอยูห่า่งจากชอ่งแคบยบิ
รอลตา้ประมาณ               100 กโิลเมตรเทา่นัน้ นอกจากนีย้งัถอืไดว้า่เป็นเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุเมอืงหนึง่ของ
ยโุรปตะวันตก สบืเนือ่งมาจากการกอ่ตัง้ของเมอืงนับตัง้แต ่ 2,800 ปีกอ่น และยงัคงกลิน่อายของความเป็น

 



Page 12 of 17 

 

 

โรมนั เนือ่งจากเคยถกูปกครองโดย        ชาวโรมนักวา่ 500 ปีในชว่งยคุ 200 ปีกอ่นครสิตกาลจนกระทั่ง
ศตวรรษที ่300 และเมอืงมาลากายงัเป็นบา้นเกดิของศลิปินและจติรกรเอกของโลกนาม ปิกสัโซ ่ (Picasso) 
บคุคลผูซ้ ึง่ไดรั้บการยกยอ่งจากนติยสาร TIME วา่เป็นศลิปินผูม้พีรสวรรคใ์นการสรา้งสรรคม์ากทีส่ดุในยคุ
ศตวรรษที ่20  
นําทา่นแวะถา่ยรปูกบัรปูปัน้ปิกสัโซบ่นมา้น่ัง  จติรกรเอกประจําเมอืง ณ Charity Square และบา้นตรงหัวมมุ
ทีม่ศีลิปะแปลกตาคอือดตีบา้นของปิกสัโซน่ั่นเอง ปัจจบุนัถกูใชเ้ป็นพพิธิภณัฑบ์า้นเกดิของปิกสัโซ ่จากนัน้ 
นําทา่นเขา้ชมป้อมปราการราชวังอลัคาซาบา (Alkazaba) ป้อมปราการโบราณในยคุศตวรรษที ่ 11 สรา้งขึน้
โดยแขกมวัร ์และใชเ้ป็นจดุยทุธศาสตรสํ์าคัญในการเฝ้าระวังการรกุรานของขา้ศกึจากฝ่ังแอฟรกิา  
จากนัน้นําทา่น เขา้ชมโบสถม์าลากา (Malaga Cathedral) และ เทีย่วชมยา่นเมอืงเกา่แหง่มาลากา (Old 
Town)  
 

 
 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจนี 

นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Barcelo Malaga Hotel  **** หรอืเทยีบเทา่  
 
วนัทีเ่กา้ มาลากา - กรานาดา - อสิตนับลู 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงกรานาดา (Granada) (ระยะทาง 127 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) 
ตัง้อยูบ่รเิวณเทอืกเขาเซยีรร์าเนวาดา (Sierra Nevada Mountains) ตรงบรเิวณทีแ่มน้ํ่าดารโ์ร (Darro) และ
แมน้ํ่าเฮนลิ (Genil)   มาบรรจบกนั ตัวเมอืงตัง้อยูท่ีร่ะดับความสงูประมาณ 738 เมตร จากระดับน้ําทะเล  
นําทา่นเขา้ชม พระราชวังอลัฮมับรา้ (Alhambra Palace) หรอืทีใ่นอดตีชาวเมอืงแกรนาดา้เคยเรยีกกนัวา่ 
"ปราสาทแดง" (Red Castle) ราชวังซึง่ตัง้อยูบ่นภเูขาทีส่ามารถเห็นววิทวิทัศนไ์ดท้ัง้เมอืง สรา้งขึน้โดย
ราชวงศอ์าหรับอสิลามซึง่ปกครองเมอืงแกรนาดา้มาตัง้แตย่คุศตวรรษที ่ 10 ปัจจบุนัไดรั้บการรับรองจาก 
UNESCO ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค .ศ.1984 บรเิวณโดยรอบประกอบดว้ย ราชวังทัง้หมด 3 สว่นดว้ยกนั คอื 
Nazarius, Carlos V, และ Alkazabra  
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นําทา่นเขา้ชม  Nazarius  หอ้งโถงกลางซึง่ถกูสรา้งขึน้จากหนิธรรมชาตทิัง้หมด ถกูใชเ้ป็นสถานทีจั่ดการ
แสดงและคอนเสริต์ทัง้หลาย เนือ่งจากเสยีงทีข่บัรอ้งออกมาจากหอ้งโถงนีจ้ะดังกงัวานและไพเราะเป็น
พเิศษกระทั่งคนสเปนถงึกบัขนานนามวา่เป็น The Best Acoustic Ancient Place of the world  
นําทา่นเขา้ชม Alkazabra ราชวังสไตลอ์าหรับอสิลามซึง่ถกูสรา้งขึน้จากวัตถดุบิตามธรรมชาตซิ ึง่ขนสง่มา
จากประเทศเลบานอน ศลิปะลวดลายการตกแตง่กระเบือ้งเซรามคิดา้นในตัวอาคารมคีวามสวยงามมาก  
 

 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
13.30 น. นําทา่นเดนิทางสู่ สนามบนิมาลากา เพือ่เชค็อนิและทํา Tax Refund  
17.50 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิมาลากากลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ TK1304 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 4.20 

ชัว่โมง)  
 สายการบนิบรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และพักผอ่นบนเครือ่งบนิ 
23.15 น. เดนิทางมาถงึนครอสิตันบลู แวะเปลีย่นเครือ่ง 
 
วนัทีส่บิ อสิตนับลู - กรงุเทพมหานคร  
 
01.45 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่ TK68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) สายการบนิมบีรกิาร

อาหารคํ่าและอาหารเชา้ บนเครือ่งบนิ 
15.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 
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10 วนั แกรนดส์เปน ยเูนสโก เฮอรร์เิทจ 
(เสน้ทางเหนอืจรดใต ้UNESCO World Heritage Route แหง่สเปน) 

ราคาทวัร ์99,900 บาท : 27 ม.ีค.- 5 เม.ย. 65/ 14-23 ก.ค. 65 / 11-20 ส.ค. 65 / 15-24 ก.ย. 65 / 13-
22 ต.ค. 65 / 20-29 ต.ค. 65 
ราคาทวัร ์102,900 บาท : 10-19 เม.ย. 65 / 21-30 เม.ย. 65/ 1-10 พ.ค. 65 / 16-25 ม.ิย. 65  
 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท)  ม.ีค. / ก.ค.-ตค. 2565 เม.ย. - ม.ิย. 2565 

ราคาผูใ้หญพั่กหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่ 1 
ทา่น  

99,900 102,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 14,000 19,000 

เด็กอาย ุ2 - 11 ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 89,900 92,900 

เด็กอายตํุ่ากวา่ 2 ปี (พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  29,900 29,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทัวร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

85,000 – 120,000 

ไมเ่อาตั๋วเครือ่งบนิ (ผูใ้หญ)่ – หักคา่ใชจ้า่ย  
( BKK-IST-BIO//AGP-IST-BKK) 

23,000 25,000 

กรณีมวีซีา่แลว้ หรอื ไมต่อ้งยืน่วซีา่ หักคา่ใชจ้า่ย 3,500 3,500 
 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน้ํามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที่  
สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยันเทา่นัน้ (คดิ ณ วนัที ่23 มกราคม 2565) ** 

 
ขอ้แนะนําและแจง้เพือ่ทราบ 
 สาํหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่ 3 ทา่น แนะนําใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 

2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่  
 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้ 
 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น้ําหนักไมเ่กนิ 20 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น้ําหนักไมเ่กนิ 7 กก.  
 
โปรแกรมทอ่งเทีย่วสเปน (ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ  
 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TK (กระเป๋าเดนิทางน้ําหนัก ไมเ่กนิ 20 กก.) 
 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน้ํามัน, ประกนัภัยทางอากาศ  
 คา่ประกนัภัยการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภัยไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 85 ปี) 
 คา่ภาษีในประเทศสเปน 
 คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 
 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งนําเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที,่ คา่วซีา่เชงเกน้  
 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) ผูช้าํนาญเสน้ทาง คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 
อตัรานีไ้มร่วมถงึ 
 คา่ตรวจ PCR Test ในกรณีทีส่ายการบนิมขีอ้กําหนดใหม้ผีลตรวจแสดง ณ จดุเชค็อนิ  
 คา่โรงแรมและการตรวจแบบ Test & Go เมือ่กลบัถงึเมอืงไทย 
 คา่พนักงานยกกระเป๋า ซึง่ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตวัทา่นเอง หรอืไปจา่ยทีโ่รงแรมไดห้ากตอ้งการ Porter Service 
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 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศพัท-์แฟกซ ์คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบุ  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
การชําระเงนิ งวดที ่ 1 : สํารองทีน่ ัง่จา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทางแนน่อน  หรอืตาม
เจา้หนา้ทีกํ่าหนด 
  งวดที ่2 : ชําระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีกํ่าหนด 
กรณียกเลกิ  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (หากไมไ่ดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้)   (สงกรานต-์ปีใหม ่60 วนั) 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-45 วนั หักคา่มัดจํา 36,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี   (สงกรานต-์ปีใหม ่44-59 วนั) 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-30 วนั หักคา่มัดจํา 36,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี  (สงกรานต-์ปีใหม ่20-43 วนั) 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 0-9 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 75-100% ของคา่ทวัร์     (สงกรานต-์ปีใหม ่0-19วนั) 
***ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  
***หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลงัไดทํ้าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการนําเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทกุ
กรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม***  
 
กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 
*ในกรณีลกูคา้ดําเนนิการเรือ่งตัว๋เครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดําเนนิการมาพบคณะทวัรด์ว้ยตวัเอง 
และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิ
เทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 
หมายเหตุ : 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง  ตํา่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ
ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดทําการ โดยจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆ
เพือ่ทดแทนเป็นลําดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดทําการ โดยจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่ว
อืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นลําดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  
การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะคํานงึและรักษา
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ  ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนื 
ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดทํ้าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่น
เดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นชาํระ
มาแลว้  หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง เนือ่งจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางกบัคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หากทา่น
ถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สี
เลอืดหม ู

 
ต ัว๋เครือ่งบนิ 
 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากทา่นตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้งชาํระ  คา่ใชจ้า่ย

สว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูกํ้าหนด  ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้และในกรณีที่
ยกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้  ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ใน
กรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอคํายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ  
ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงาน  แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่
สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศได  ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละชาํระมัดจําแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้  
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โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM 

) ขึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม  ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะทําใหท้า่นไมไ่ด ้
หอ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมตํิา่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่ง
ฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 
 กรุณางดนําของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตดัเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มนําตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 
 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น้ําหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกี

ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที่
จะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ  ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ  จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถนําขึน้เครือ่งได  ้และหา้มมี
ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 
 สาํหรับน้ําหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ  คอื 20-30 กโิลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน้ําหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิที่
ทา่นไมอ่าจปฎเิสธได  ้หาก น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด  

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครือ่งได  ้ตอ้งมน้ํีาหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 
13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้า่กวา่มาตรฐานได  ้ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ  บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน้ําหนักสว่นทีเ่กนิ  

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 
 
การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย  
 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะนําไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง  เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน้ําหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นีจ้ะชดเชย
ไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธรุกจิ (Business) ดงันัน้จงึไมแ่นะนําให ้
โหลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

 กรณีกระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการทอ่งเทีย่ว ( ระหวา่งทวัร ์ไมใ่ชร่ะหวา่งบนิ ) โดยปกตปิระกนัภัยการเดนิทางที่
บรษัิททวัรไ์ดจั้ดทําใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยคา่เสยีหายตาม
รายระเอยีดขา้งตน้เทา่นัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดงันัน้ทา่นตอ้ง
ระวงัทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 

 
โปรดทราบ 

 
1. กรุณาชาํระคา่มัดจําทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนด หากลกูคา้ไมช่าํระตามกําหนดระบบจะตดัชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมัติ เพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนทําใหล้กูคา้ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญย่กเลกิการเดนิทางกระทนัหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถกูยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทวัรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ  หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
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3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่ว เพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ชาํระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนดอยา่งเคร่งครัด  หากลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อํานวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลกูคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีด่แูล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี  หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตัว๋ใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมว่า่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล  หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจํานวนขัน้ตํา่ทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้าํระมาแลว้เต็มจํานวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณลีกูคา้ชาํระดว้ยบตัรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจํ้าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตั ิ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิกําหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่าํคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณ ี
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ  โรคประจําตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะนําใหท้า่นซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจํานงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทวัรน์ีบ้รษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนขายมไิดเ้ป็นผูดํ้าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูดํ้าเนนิการทวัร์
โปรแกรมนีไ้ดต้ลอดเวลา ทัง้นี ้บรษัิทฯขอจํากดัความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจํานวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลกัฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ี้โดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจํา 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่ 

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 
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