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Code: IH14-ESP+PRT-GrandAVETrain-10TK-May-Oct-99-A220324 

 

10 วนั แกรนด ์สเปน โปรตเุกส AVE Train 

 

 

 

น ัง่รถไฟความเร็วสงู AVE Train สูก่รงุมาดรดิ 

 พฤษภาคม – ตลุาคม 2565 

99,900 บาท 

(ไมร่วมคา่วซีา่เชงเกน้ และทปิตา่งๆ) 

 

บารเ์ซโลนา - น ัง่รถไฟ High Speed สูม่าดรดิ (คา้ง 2 คนื) - โทเลโด - ซาลามงักา – ปอรโ์ต ้- โกอมิบลา  

 ซนิทรา - ลสิบอน - บาดาโจส - เซบญีา - กรานาดา – มาลากา 
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วนัแรก กรงุเทพมหานคร 

 

20.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ีเ่คาน์เตอรเ์ช็คอนิ U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ที ่9 หรอื 10 

อาคารผูโ้ดยสาร เคานเ์ตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

23.00 น. ออกเดนิทางสู่นครอสิตันบลู ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิ TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชั่วโมง) 

เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสี่วนตัวทุกทีน่ั่ง และสายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่าและ

อาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี

 

วนัทีส่อง อสิตนับลู – บารเ์ซโลนา – เชา้ชมมหาวหิารซากราดา้ ฟามเิลยีร ์– เขา้ชมปารค์กเูอล – ชอ้ปป้ิงแบ

รนดเ์นม  

 

05.10 น. เดนิทางถงึกรุงอสิตันบลู แวะเปลีย่นเครือ่ง เทีย่วบนิ TK1853 อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี

ภายในสนามบนิอสิตันบลู 

07.40 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตันบลู สู ่สนามบนิบารเ์ซโลนา โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์  

 สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้บนเครือ่งบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ชม.) 

10.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิบารเ์ซโลนา ประเทศสเปน น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี  

บา่ย น าทา่นเขา้ชมมหาวหิารซากราดา้ ฟามเิลยีร ์(Sagrada Familia)  

- สัญลักษณ์แห่งสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ทีส่งูใหญ่ถงึ 170 เมตร ออกแบบกอ่สรา้งอย่างสวยงามแปลกตาตัง้แต่ปี 

ค.ศ. 1882 โบสถ์ที่สรา้งไม่เสร็จนี้เป็นสัญลักษณ์ของบาร์เซโลนา  เป็นงานชัน้ยอดที่แสดงถึง

อัจฉรยิภาพของ เกาดี ้สถาปนกิผูเ้ลือ่งชือ่ มหาวหิารแห่งนี้มคีวามสงู 170 เมตร ตัง้อยูบ่นถนน Carrer 

de Mallorca งานชิน้นีม้คีวามแปลกตาจากงานชิน้อืน่ของเกาดี ้อกีดว้ย ภายในตกแตง่อยา่งสวยงาม 
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น าทา่นเขา้ชมสวนสาธารณะกเูอล (Guell park) ณ เชงิเขาคารเ์มล  

- อันเป็นผลงานในปีค.ศ. 1900 ของ “เกาดี”้ ซ ึง่ใชเ้วลาออกแบบตกแต่ง และเนรมติ ความยิง่ใหญ่ของ

จนิตนาการ ทีน่ ามาประยกุตก์ับธรรมชาต ิอยา่งยาวนานถงึ 14 ปี เพลดิเพลนิกับจุดชมววิบน “ระเบยีง

น่ังเลน่” (Serpentine bench) ทีป่ระดับตกแตง่ลวดลายดว้ยกระเบือ้งโมเสกนับลา้นชิน้ สวนลอยฟ้าทีม่ ี

“เสาโดรกิ” รองรับอยา่งสวยงาม ชมประตมิากรรม “มังกรโมเสก” Mosaic dragon ไต่คลานบนบันได

น ้าพ ุเป็นขวัญใจของนักทอ่งเทีย่วทั่วโลก 

 

 

 

น าทา่นสูถ่นนชอ้ปป้ิงสายใหญข่องบารเ์ซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla)  

- ยา่นทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของบารเ์ซโลนาแหลง่ทอ่งเทีย่วอนัเป็นทีช่ ืน่ชอบของคนทุกวัย ถนนสายเล็กๆ ทีม่ี

ความยาวเพยีง  1.2 กโิลเมตรแตม่สีสีนัเสน่หน่์าประทับใจทัง้กลางวันและกลางคนื  

- อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง ท่านสามารถเลือกซื้อสนิคา้และเสื้อผา้แบรนด์เนมทั ้ง H&M, ZARA, 

BENETON, TOPSHOP หรอืจะชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าซึง่มรีา้น ตัง้อยูต่ลอดแนวถนน Passeig 

de gracia ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้อาท ิLOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอืน่ๆ 

อกีมากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (ชมิเมนูขา้วผัดสเปน) 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Barcelona Condal Mar Affiliated by Melia Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม  บารเ์ซโลนา – รถไฟความเร็วสงู AVE Train – มาดรดิ - พระราชวงัหลวง – พลาซามายอร ์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

08.15 น. น าทา่นเดนิทางสูส่ถานรีถไฟเพือ่เชคอนิรถไฟความเร็วสงู (AVE High Speed Train) มุง่หนา้สูก่รงุมาดรดิ  
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 (กระเป๋าใบใหญโ่หลดไปกบัรถโคช้ กรณุาตรวจสอบกระเป๋าของทา่นระหวา่งโหลดขึน้รถโคช้) 

09.00 น. ออกเดนิทางจากสถานรีถไฟบารเ์ซโลนา มุง่หนา้สู ่สถานรีถไฟมาดรดิ ระหวา่งทางทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับ

ทัศนยีภาพสองขา้งทางระหวา่งการเดนิทางสูเ่มอืงหลวงมาดรดิ 

11.45 น. เดนิทางถงึสถานรรีถไฟมาดรดิ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารไทย 

 

 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมพระราชวังหลวง (Royal Palace)  

- ตัง้อยูบ่นเนนิเขารมิฝ่ังแมน่ ้าแมนซานาเรส มคีวามสวยงามโออ่า่อลังการไมแ่พพ้ระราชวังใดในทวปียโุรป  

- พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูกสรา้งในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหนิทัง้หลังในสไตล์บาโรค โดยการผสมผสาน

ระหว่างศลิปะแบบฝร่ังเศสและอติาเลยีน ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆกว่า 2,830 หอ้ง ซึง่นอกจากจะมกีาร

ตกแต่งอยา่งงดงามแลว้ ยังเป็นคลังเก็บภาพเขยีนชิน้ส าคัญทีว่าดโดยศลิปินในยคุนัน้ รวมทัง้สิง่ของมี

คา่ตา่งๆอาท ิพัดโบราณ นาฬกิา หนังสอื เครือ่งใช ้อาวธุ  

จากนั้นน าท่านชมอนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปนที่ตั ้งอยู่เหนืออนุสาวรีย์ดอนกิโฆเตใ้น

สวนสาธารณะ  

ไดเ้วลาน าทา่นผา่นชมน ้าพไุซเบเลส (Cibeles Fountain) ทีส่รา้งอทุศิใหแ้กเ่ทพธดิาไซเบลนี เป็นสถานที่

ทีใ่ชใ้นการเฉลมิฉลองในเทศกาลต่างๆของเมอืง ผ่านชมประตูชยัอาคาล่า (Puerta De Alcala) ทีส่รา้ง

ถวายพระเจา้ชารล์สท์ี ่3  

จากนัน้น าท่านสู่ พลาซา่ มายอร ์(Plaza Mayor) ใกลเ้ขตปูเอตา้เดลซอล หรอืประตูพระอาทติย ์ซึง่เป็น

จตุรัสใจกลางเมอืง นับเป็นจุดนับกโิลเมตรแรกของสเปน (กโิลเมตรทีศู่นย)์ และยังเป็นศูนยก์ลางรถไฟใต ้
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ดนิและรถเมล์ทุกสาย นอกจากนี้ยังเป็นจุดตัดของถนนสายส าคัญของเมืองที่หนาแน่นดว้ยรา้นคา้และ

หา้งสรรพสนิคา้ใหญ่มากมาย น าท่านแวะถ่ายรูปกับอนุสาวรียห์มกีับตน้มาโดรนา สัญลักษณ์ของเมอืง มี

เวลาใหท้า่นอสิระและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า พรอ้มชมระบ าฟลาเมนโก  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั NH Madrid Ventas Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

วนัทีส่ ี ่ มาดรดิ – โทเลโด - ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลต – สนามฟุตบอลซานเตยีโก เบอรน์าบวิ - วหิารอยีปิต ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสูโ่ทเลโด (Toledo) (ระยะทาง 70 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี  

- อดตีเมอืงหลวงเกา่ของสเปนตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่ 13 เป็นเมอืงแห่งศูนยก์ลางประวัตศิาสตรแ์ละ

วัฒนธรรมของสเปน ชือ่เมอืงหมายถงึการผสมผสานของ 3 วัฒนธรรม คอื ครสิเตยีน อสิลามและฮบีร ู

ตัวเมอืงตัง้อยู่บนหนา้ผาสูงเบือ้งล่างลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้าตาโค (Tajo) ซึง่เหมาะแก่การป้องกันการ

รกุรานจากขา้ศกึ  

น าทา่นเทีย่วชมเมอืง 

ขา้มสะพานแบบโรมนัดัง้เดมิ (ปเูอนเต เด อลักานตารา) บนเนนิเขาท่านจะเห็นกัสตโีย เด ซาน เซรบ์านโด 

ป้อมปราการ ขนาดใหญท่ีช่าวโรมนัสรา้งขึน้เพือ่ปกปักษ์รักษาเมอืง  

น าทา่นสูเ่ขตเมอืงเกา่ ผา่นประตเูมอืงปเูอรต์าเดบซิากรา  หนึง่ในประตเูมอืงทีม่คีวามส าคัญทีส่ดุ น าท่านชม

การผสมผสานของสถาปัตยกรรมอารบคิ มเูดฆารโ์กธคิ เรเนสซองส ์ 

จากนัน้น าทา่นเขา้ชมมหาวหิารโทเลโด (Toledo Cathedral)  

- สถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีย่ ิง่ใหญส่วยงามแหง่หนึง่ของโลก ใชเ้วลาสรา้งยาวนาน แต่เดมิชาวมสุลมิใช ้

เป็นสเุหร่า ต่อมาไดก้อ่สรา้งรูปทรงแบบโกธคิในปี 1226 และเพิม่ศลิปะแบบมเูดฆาร ์บาร็อค และนีโอ

คลาสสคิ จนแลว้เสร็จสมบรูณ์ในอกี 300 ปีถัดมา ภายในมกีารตกแตง่อยา่งงดงามวจิติรดว้ยไมแ้กะสลัก

และภาพสลักหนิออ่น มมุดา้นในเป็นอลัคาซาร ์ผลงานของสถาปนกิระดับสดุยอดในสมยัศตวรรษที ่16  

จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปบรเิวณจุดชมววิเพือ่ชมทวิทัศน์ของเมอืงโทเลโด ซึง่เป็นทวิทัศน์ทีจ่ติรกรชือ่ดัง

ของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco) ไดเ้คยจ าลองลงบนแผน่ภาพอยา่งสวยงาม 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่Las Rozas Outlet Village (ระยะทาง 95 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) เอาท์

เลทขนาดใหญใ่กลก้รงุมาดรดิ จใุจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมกวา่รอ้ยรา้นคา้  

อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมสากลและทอ้งถิน่มากมาย อาทเิชน่ Armani, Burberry, 

Bvlgari, Gucci, Geox, Lacoste, Loewe, Michael Kors, New Balance, Onitsuka Tiger, Polo Ralph 

Lauren, Samsonite, Timberland, etc.  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูส่นามฟตุบอลซานเตยีโก เบอรน์าบวิ (Santiago Bernabeu) เพือ่เขา้ชมความ

ยิง่ใหญแ่หง่สนามฟตุบอลของทมีราชนัชดุขาว เรยีลมาดรดิ อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพตามอัธยาศัย หรอื จะ

เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึทีม่จี าหน่ายภายในสนามฟตุบอลแหง่นี ้ 

ไดเ้วลาน าท่านแวะถ่ายรูปกับวหิารอยีปิต ์(Templo de Debod) ซึง่เป็นของก านัลจากอยีปิตส์ง่มาใหก้ับ

สเปน วหิารแหง่นีส้รา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่2 กอ่นครสิตกาล เรยีกไดว้า่เป็นวหิารเกา่แกท่ีท่างอยีปิตไ์ดม้อบ

ใหก้บัสเปน 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั NH Madrid Ventas Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

วนัทีห่า้ ซาลามงักา – ปอรโ์ต ้(โปรตเุกส) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซาลามังกา (Salamanca) (ระยะทาง 210 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ช.

ม.)  

- เมอืงนีต้ัง้อยูท่างภาคตะวันตกของสเปน บนทีร่าบสงูรมิแมน่ ้าตอรเ์มส ในอดตีเมอืงซาลามังกาเป็นเมอืง

ทีม่คีวามส าคัญเป็นอยา่งมาก เนื่องจากเป็นศูนยก์ลางการคา้ขายเมือ่ครัง้สมัยโรมันยังเรอืงอ านาจอยู่ 

เป็นหนึง่ในเมอืงของเขตแควน้คาสทลิ แอนด ์ลอิอง (Castile and Lyon) ซึง่เป็นเขตปกครองอสิระที่

ใหญ่ทีสุ่ดในสเปน และดว้ยความทีส่ามารถรักษาความเก่าแกแ่ห่งสถาปัตยกรรมในอดีตไวไ้ดอ้ย่างด ี

เมอืงนีจ้งึไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี 1988  

น าทา่นสู ่พลาซา มายอร ์(Plaza Mayor)  

- ศนูยก์ลางของเมอืง สรา้งโดยศลิปะสไตลบ์าโรค  อันเป็นเอกลักษณ์ของความอูฟู้่ ในยุคศตวรรษที ่16-

18 ในฤดรูอ้น พลาซา มายอร ์คอืพืน้ทีแ่หง่ความบนัเทงิของชาวสเปน หนึง่ในนัน้ก็คอืการสูว้ัวกระทงิ จน

ในทีส่ดุก็เลกิจัดขึน้ทีพ่ลาซาแหง่นีใ้นกลางยคุปี 1800 ปัจจบุนับรเิวณนี้เรยีกไดว้่าเป็นจุดศูนยก์ลางของ

การท ากจิกรรม และ การพบปะของผูค้น  

ไดเ้วลาน าทา่นถา่ยรปูกบัมหาวทิยาลัยซาลามงักา  

- มหาวทิยาลัยเกา่แกข่องประเทศสเปนยาวนานถงึ 700 ปี นับว่ามอีายเุกา่แกไ่มแ่พม้หาวทิยาลัยชือ่ดัง

ของประเทศอืน่ๆในยโุรป อยา่งไรก็ตามสถาปัตยกรรมส าคัญของซาลามังกาคอื มหาวหิาร  พระราชวัง 

และตัวอาคารหลายแหง่ของมหาวทิยาลัยยงัคงมสีภาพสมบรูณ์  

- จนกระทั่งเมือ่ปี 1988 องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้ขตเมอืงเกา่ของซาลามงักาเป็นเมอืงมรดกโลก 

และในปี 2002 ก็ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นเมอืงหลวงดา้นวัฒนธรรมของยุโรปร่วมกับเมอืงบรูจสข์อง

เบลเยยีม  

น าทา่นถา่ยรปูกบัมหาวหิารซาลามงักา  

- อยูใ่นเขตเมอืงเกา่เป็นสว่นหนึง่ของอาคารประวัตศิาสตรท์ีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก มหาวหิาร

ในเมอืงทีส่ าคัญม ี2 แหง่คอื มหาวหิารเกา่สรา้งเมือ่ศตวรรษที ่12 ดว้ยรปูแบบศลิปะโรมนั และมหาวหิาร

ใหม ่สรา้งเมือ่ศตวรรษที ่16 เป็นศลิปะแบบโกธคิทีด่ทูันสมยัขึน้ ใชเ้วลากอ่สรา้งนานกว่า 200 ปีจงึแลว้

เสร็จ   
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปอรโ์ต ้(Porto) (ระยะทาง 340 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.45 ช.ม.)   

- เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่มิแมน่ ้าดวูโ์รทางเหนอืของโปรตเุกส หนึง่ในเมอืงศนูยก์ลางเกา่แกข่องยโุรป อกีทัง้ยงั

เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศโปรตุเกส และเมอืงท่าทีส่ าคัญ และมชีือ่เสยีงอยา่ง

มากทางดา้น ไวน ์ซึง่เป็นแหลง่น ้าเมาชัน้ดขีองคนทีรั่กการดืม่ องคก์ารยเูนสโกจงึไดข้ึน้ทะเบยีนปอรโ์ต ้

เป็นเมอืงมรดกโลกในปีค.ศ. 1996  

 

 

      

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1996
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น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Axis Porto Business & Spa Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่ก ปอรโ์ต – โกอมิบลา - ลสิบอน  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าทา่นชมความงามของ เมอืงมรดกโลกปอรโ์ต ้ 

โดยเริม่จากยา่นจตรัุสอเลยีโดส หรอื Praça dos Liberdade  

- จตุรัสใจกลางเมอืงปอรโ์ต ้ทีป่ระกอบดว้ยอาคารสวยงามทีเ่ป็นทีท่ าการของธนาคารและโรงแรม และ

ศาลาว่าการเมอืง (City hall) จตุรัสแห่งนี้เป็นจตุรัสขนาดใหญ่ และเป็นแหล่งรวมอาคารสถาปัตยกรรม

เกา่แกข่องปอรโ์ต ้ 

จากนัน้น าทา่นชม สถานรีถไฟ São Bento  

- ซึง่เป็นอาคารสถานรีถไฟโบราณ ภายในมกีารตกแตง่ดว้ยกระเบือ้งเขยีนสแีละลวดลายสนี ้าเงนิ บอกเล่า

เรือ่งราวของชาวโปรตเุกส  

น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัโบสถห์ลักทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืง Sé Catedral อายกุวา่พันปี  

- โบสถแ์หง่นีเ้ป็นทีจ่ัดงานอภเิษกสมรสของกษัตรยิ ์João ที ่1 บดิาของเจา้ชายเฮนรี ่ผูบ้กุเบกิการเดนิเรอื

อันยิง่ใหญ่ของโปรตุเกสเพือ่ออกแสวงดนิแดนใหม่ จนโปรตุเกสมอีาณานคิมมากมายทั่วโลก และ

โปรตุเกสคอืประเทศตะวันตกประเทศแรกทีม่าตดิต่อกับไทยในปี พ.ศ. 2054 โบสถแ์ห่งนี้สรา้งอยูบ่น

เนนิทีส่ามารถมองเห็นทวิทัศน์ของเมอืง และ แมน่ ้าดูวโ์ร เป็นจุดชมววิทีส่วยอกีจุด อสิระใหท้่านเก็บ

ภาพประทับใจ  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโกอมิบรา (Coimbra) (ระยะทาง 135 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  

- เป็นอกีเมอืงส าคัญของโปรตเุกส ตัง้อยูบ่นเนนิเขาเหนอืแมน่ ้ามอนเดโก (Mondego) สมยัโรมนัปกครอง

เมอืงนีไ้ดรั้บการเรยีกขานวา่ เอมเีนยีม แตใ่นปี 711 เมอืงนีถ้กูปกครองโดยชาวแขกมัวร ์และเป็นเมอืงที่

เชือ่มการคา้ระหว่างชาวครสิตท์างตอนเหนือ และชาวมสุลมิทางตอนใต ้และในปี 1064 กษัตรยิเ์ฟอร์

ดนิานที ่1 แหง่ลอีอน ไดร้บชนะชาวแขกมวัร ์ปลดปลอ่ยเมอืงโกอมิบราจากการปกครองของชาวมวัร ์ 

น าทา่นเขา้ชมมหาวทิยาลัยโกอมิบรา ซึง่เป็นมหาวทิยาลัยเกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

- กอ่ตัง้ในปี ค.ศ. 1290 โดยกษัตรยิ ์Kind Dinis I และในปี 1338 กษัตรยิ ์Afonso IV ไดท้ าการยา้ย

มหาวทิยาลัยและสรา้งมหาวทิยาลัยใหมท่ีก่รุงลสิบอน และในปี 1537 กษัตรยิ ์King John ที ่3 ได ้

เปลีย่นเป็นพระราชวังหลวง (Coimbra Royal Palace) น าท่านชมและถ่ายรูปกับสถานทีส่ าคัญภายใน

มหาวทิยาลัย ทีย่งัคงศลิปะสไตลบ์าโรค  

ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่กรุงลสิบอน เมอืงหลวงของประเทศโปรตุเกส (ระยะทาง 206 ก.ม. ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Lutecia Smart Design Hotel**** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีเ่จ็ด ลสิบอน - ซนิทรา - บาดาโจส 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซนิทรา (Sintra) (ระยะทาง 33 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี  

- เมืองแห่งสถาปัตยกรรมโรแมนตกิ ซึง่ถูกลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาอันงดงาม เป็นที่ตัง้ของพระราชวัง

มากมาย ไมว่า่จะเป็นพระราชวังพน่ีา, พระราชวังหลวง, พระราชวังมอนเซอราเต,้ และพระราชวังควนิตา้

เดอรกีลัเลรา่  

- นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวไดท้รงเคยเสด็จพระราชด าเนนิเยอืนเมอืงนี้เมือ่

คราวเสด็จประพาสยโุรป เมอืงซนิทราไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี 

ค.ศ. 1995 อกีดว้ย  

น าท่านชมตัวเมอืงเกา่ซนิทราทีม่อีายมุาตัง้แต่ศตวรรษที ่11 และเขา้ชมพระราชวังพน่ีา (Pena National 

Palace)  

- พระราชวังทีต่ัง้อยู่บนเนนิเขาเหนือเมอืงซนิตรา้ โดยพระราชวังแห่งนี้ถอืว่าเป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหัศจรรย์

ของประเทศโปรตุเกส ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ไดก้ลายเป็นหนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ผีูเ้ขา้ชมมาก

ทีส่ดุในโปรตเุกส โดยในอดตีพระราชวังถกูใชเ้ป็นทีป่ระทับของกษัตรยิโ์ปรตเุกสมาตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษ

ที ่14 ภายในถกูตกแตง่ประดับประดาอยา่งวจิติรงดงาม โดยเฉพาะพืน้กระเบื้องทีว่่ากันว่าสวยงามทีส่ดุ

ในโปรตเุกส 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%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%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นชม กรงุลสิบอน (Lisbon)  

- เมอืงหลวงของโปรตุเกสตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าเตจู ้(Tejo) และเป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 800 

ปี เคยประสบกับเหตุการณ์แผ่นดนิไหวในศตวรรษที่ 17 จงึท าใหอ้าคารเก่าแก่โบราณไดรั้บความ

เสยีหายเป็นจ านวนมาก ผูน้ าคนส าคัญของเมอืงในสมัยนัน้ คอื มารค์สิ เดอร ์ปองปาล (Marquis de 

Pombal) ไดเ้ริม่บรูณะและจัดวางผังเมอืงลสิบอนใหมใ่หท้ันสมัย เกดิการสรา้งถนนและอาคารสมัยใหม่

กลายเป็นเมอืงลสิบอนทีส่วยงามมเีอกลักษณ์เป็นของตนเองจนถงึปัจจบุนั  

น าทา่นถา่ยรปูหอคอยเบเล็ง (Belem Tower)  

- เดมิสรา้งไวก้ลางน ้าเพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดนิเรือ เป็นจุดเริม่ตน้ของการเดนิเรือออกไป

ส ารวจ และคน้พบโลกของ วาสโก ดากามา และนักเดนิเรอืชาวโปรตเุกส เป็นอกีหนึง่สถาปัตยกรรมแบบ

มานูเอลไลนท์ีส่วยงาม  

จากนัน้น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัอนุสาวรยีด์สิคัฟเวอรี ่ 

- สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1960 เพือ่ฉลองการครบรอบ 500 ปี แห่งการสิน้พระชนมข์อง เจา้ชายเฮนรีเ่ดอะ

เนวเิกเตอร ์ 

จากนัน้น าทา่นเขา้ชมมหาวหิารเจอโรนโิม  

- สรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิก่ วาสโก ดากามา ซึง่ไดเ้ดนิเรอืสู่ประเทศอนิเดยีไดเ้ป็นผลส าเร็จในปี ค.ศ.

1498 โดยมหาวิหารแห่งนี้เป็นผลงานอันเยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ 

(Manueline) ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส ิน้ถงึ 70 ปี จงึเสร็จสมบรูณ์ ไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกขึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1983  

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบาดาโจส (ระยะทาง 227 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั AC Badajoz Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีแ่ปด บาดาโจส - เซบญีา - มาลากา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซบญีา (Seville) (ระยะทาง 130 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ช.ม.)   

- ตัง้อยู่ในแควน้อันดาลูเซยี เป็นเมอืงที่มมีรดกทางวัฒนธรรม เป็นเมอืงที่เต็มไปดว้ยความเขยีวขจ ี

สวนสาธารณะและสวนดอกไมง้านเทศกาลที่จัดขึน้ในเมืองเซบีญาไดรั้บการกล่าวขานมากที่สุด 

เนือ่งจากเป็นเมอืงทีม่ชีวีติชวีามากทีส่ดุในแควน้อลัดาลซูยี  

- เมอืงนี้เคยอยูภ่ายใตก้ารปกครองของแขกมัวรม์านานกว่า 800 ปี จงึไดรั้บอทิธพิลศลิปะแบบแขกมัวร์

คอ่นขา้งมาก  

น าทา่นเขา้ชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza De Espanya)  

- กลุ่มอาคารรูปครึง่วงกลมซึง่รวมเอาความเป็นสถาปัตยกรรมแบบสเปนทีเ่รยีงต่อกันเป็นแนวยาว แต่ละ

ซุม้โคง้ประตูมตีราประจ าจังหวัดไล่เรยีงตามตัวอักษร ฝ่ังตรงขา้มเป็น อทุยานมาเรยี ลุยซา่ ซึง่เคยเป็น

ราชอทุยานทีร่ม่รืน่งดงามตระการตาและแฝงความโรแมนตกิ อสิระใหท้า่นเก็บภาพความงามรอบบรเิวณ  



Page 13 of 19 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นเขา้ชมมหาวหิารแหง่เมอืงเซบญีา  

- มขีนาดใหญ่เป็นอันดับสาม รองจากมหาวหิารเซนตปี์เตอรท์ีก่รุงโรม และเซนตป์อลทีล่อนดอน และ

ใหญท่ีส่ดุในสเปน  

- สรา้งดว้ยศลิปะแบบโกธคิ ภายในตกแตง่ไดอ้ยา่งวจิติรตระการตา สรา้งขึน้แทนทีต่ัง้ของสเุหรา่เดมิ โดย

ตอ้งการใหย้ิง่ใหญ่แบบไมม่ใีครเทยีบเทยีมได ้ในหอ้งเก็บทรัพยส์มบัตลิ ้าค่า มทีัง้ภาพเขยีน เครือ่งใช ้

ในศาสนพธิ ีทีท่ ามาจากทองค าและเงนิ ลว้นแลว้แตป่ระเมนิคา่มไิด ้ 

- ตอนกลางโบสถเ์ป็นทีต่ัง้ของสสุานครสิโตเฟอร ์โคลัมบสั ซึง่สรา้งอยา่งยิง่ใหญส่มเกยีรตยิศ  

จากนัน้ น าทา่นชมและถา่ยรปูกบัหอคอยฆรัีลดา (Giralda Tower)  

- หอศักดิส์ทิธิแ์หง่นีเ้ป็นหอคอยทีส่รา้งขึน้โดยชาวมสุลมิ เป็นตกึทรงรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้สงู 93 เมตร ตดิกนั

กบัมหาวหิารเป็นลานสม้และน ้าพ ุเพือ่ใชใ้นพธิชี าระรา่งกายของชาวมสุลมิ  

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมาลากา (Malaga) (ระยะทาง 208 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.)  

- เมอืงท่าส าคัญทางตอนใตข้องแควน้อันดาลูเซยีแห่งประเทศสเปน เมอืงชายทะเลแห่งนี้จัดไดว้่าเป็น

เมอืงทีค่กึคักมากเมอืงหนึง่ เพราะมทีา่เรอืพาณชิยซ์ ึง่เป็นทีจ่อดเรอืเดนิสมทุรทัง้หลาย และอยูห่่างจาก

ชอ่งแคบยบิรอลตา้ประมาณ 100 กโิลเมตรเทา่นัน้  

- นอกจากนีย้งัถอืไดว้า่เป็นเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุเมอืงหนึง่ของยโุรปตะวันตก สบืเนื่องมาจากการกอ่ตัง้ของ

เมอืงนับตัง้แต่ 2,800 ปีก่อน และยังคงกลิน่อายของความเป็นโรมัน เนื่องจากเคยถูกปกครองโดย        

ชาวโรมนักวา่ 500 ปีในชว่งยคุ 200 ปีกอ่นครสิตกาลจนกระทั่งศตวรรษที ่300  

- เมอืงมาลากายงัเป็นบา้นเกดิของศลิปินและจติรกรเอกของโลกนาม ปิกสัโซ ่(Picasso) บคุคลผูซ้ ึง่ไดรั้บ

การยกยอ่งจากนติยสาร TIME วา่เป็นศลิปินผูม้พีรสวรรคใ์นการสรา้งสรรคม์ากทีส่ดุในยคุศตวรรษที ่20  

น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัรปูปัน้ปิกสัโซบ่นมา้น่ัง  

- จติรกรเอกประจ าเมอืง ณ Charity Square และบา้นตรงหัวมมุทีม่ศีลิปะแปลกตาคอือดตีบา้นของปิกัส

โซน่ั่นเอง ปัจจบุนัถกูใชเ้ป็นพพิธิภณัฑบ์า้นเกดิของปิกสัโซ ่ 
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จากนัน้น าท่านเขา้ชมป้อมปราการราชวังอัลคาซาบา (Alkazaba) ป้อมปราการโบราณในยคุศตวรรษที ่11 

สรา้งขึน้โดยแขกมวัร ์และใชเ้ป็นจดุยทุธศาสตรส์ าคัญในการเฝ้าระวังการรกุรานของขา้ศกึจากฝ่ังแอฟรกิา  

จากนัน้น าท่านเขา้ชมโบสถม์าลากา (Malaga Cathedral) และ เทีย่วชมยา่นเมอืงเก่าแห่งมาลากา (Old 

Town)  

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Barcelo Malaga Hotel  / Hilton Garden Inn Malaga**** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีเ่กา้ มาลากา – กรานาดา - พระราชวงัอลัฮมับรา - อสิตนับลู 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกรานาดา (Granada) (ระยะทาง 127 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.)  

- ตัง้อยูบ่รเิวณเทอืกเขาเซยีรร์าเนวาดา (Sierra Nevada Mountains) ตรงบรเิวณทีแ่มน่ ้าดารโ์ร (Darro) 

และแม่น ้าเฮนิล (Genil)   มาบรรจบกัน ตัวเมอืงตัง้อยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 738 เมตร จาก

ระดับน ้าทะเล  

น าท่านเขา้ชม พระราชวังอัลฮัมบรา้ (Alhambra Palace) หรอืทีใ่นอดตีชาวเมอืงแกรนาดา้เคยเรยีกกันว่า 

"ปราสาทแดง" (Red Castle) ราชวังซึง่ตัง้อยูบ่นภเูขาทีส่ามารถเห็นววิทวิทัศน์ไดท้ัง้เมอืง สรา้งขึน้โดย

ราชวงศอ์าหรับอสิลามซึง่ปกครองเมอืงแกรนาดา้มาตัง้แต่ยุคศตวรรษที ่10 ปัจจุบันไดรั้บการรับรองจาก 

UNESCO ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1984 บรเิวณโดยรอบประกอบดว้ย ราชวังทัง้หมด 3 สว่นดว้ยกัน คอื 

Nazarius, Carlos V, และ Alkazabra  

น าท่านเขา้ชม  Nazarius  หอ้งโถงกลางซึง่ถูกสรา้งขึน้จากหนิธรรมชาตทิัง้หมด ถูกใชเ้ป็นสถานทีจั่ดการ

แสดงและคอนเสริต์ทัง้หลาย เนื่องจากเสยีงที่ขับรอ้งออกมาจากหอ้งโถงนี้จะดังกังวานและไพเราะเป็น

พเิศษกระทั่งคนสเปนถงึกบัขนานนามวา่เป็น The Best Acoustic Ancient Place of the world  

น าท่านเขา้ชม Alkazabra ราชวังสไตลอ์าหรับอสิลามซึง่ถูกสรา้งขึน้จากวัตถุดบิตามธรรมชาตซิ ึง่ขนสง่มา

จากประเทศเลบานอน ศลิปะลวดลายการตกแตง่กระเบือ้งเซรามคิดา้นในตัวอาคารมคีวามสวยงามมาก  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

13.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมาลากา เพือ่เชคอนิและท า Tax Refund  

17.50 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิมาลากากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบนิที่ 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

อาหารค า่และอาหารเชา้ บนเครือ่งบนิ 

15.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

ราคาทวัร ์99,900 บาท :  1-10 พ.ค. 65 / 16-25 ม.ิ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 
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อตัราคา่บรกิาร  (บาท)  พ.ค. - ต.ค. 2565 

ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น  99,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 14,000 

เด็กอาย ุ2 - 11 ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 94,900 

เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี (พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  29,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

85,000 – 120,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ (ผูใ้หญ)่ – หักคา่ใชจ้า่ย ( BKK-IST-BCN//AGP-IST-BKK) 25,000 

กรณีมวีซีา่แลว้ หรอื ไมต่อ้งยืน่วซีา่ หักคา่ใชจ้า่ย ไมร่วมคา่วซีา่เชงเกน้ 
 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยันเทา่นัน้ (คดิ ณ วนัที ่21 มนีาคม 2565) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 

2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่  

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได  ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

โปรแกรมทอ่งเทีย่วสเปน (ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TK (กระเป๋าเดนิทาง น.น. ไมเ่กนิ 20 กก.) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามัน, ประกนัภัยทางอากาศ 

 คา่ประกนัภัยการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภัยไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 85 ปี) 

 คา่ภาษีในประเทศฝร่ังเศส และสเปน 

 คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) ผูช้ านาญเสน้ทาง คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่วซีา่เชงเกน้สเปน 4,000 บาท (เรยีกเก็บจากอนิวอยซ)์ 

 คา่ทปิหัวหนา้ทวัร,์ ไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ ทา่นละ 1,600 บาท (เรยีกเก็บจากอนิวอยซ)์ 

 คา่พนักงานยกกระเป๋า ซึง่ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตัวทา่นเอง หรอืไปจา่ยทีโ่รงแรมไดห้ากตอ้งการ Porter Service 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่ซักรดี คา่โทรศพัท-์แฟกซ ์คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 41,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทางแนน่อนหรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

กรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (หากไม่ไดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้) (สงกรานต-์ปีใหม ่60 วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-45 วนั หักคา่มัดจ า 36,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี   (สงกรานต-์ปีใหม ่44-59 วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-30 วนั หักคา่มัดจ า 36,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี  (สงกรานต-์ปีใหม ่20-43 วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 0-9 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 75-100% ของคา่ทัวร ์    (สงกรานต-์ปีใหม ่0-19วนั) 

***ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทกุ

กรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม*** 
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กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตัวเอง 

และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิความล่าชา้หรือยกเลกิ

เทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

หมายเหตุ : 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆ

เพือ่ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่่องเทีย่ว

อืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กิดเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ  

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การก่อจราจล  อุบัตเิหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านึงและรักษา

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนื 

ในกรณีทีท่่านปฎเิสธหรือสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวร์จัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อน

เดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิค่าทัวร์ทีท่่านช าระ

มาแลว้  หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง เนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากทา่น

ถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สี

เลอืดหม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ คา่ใชจ้า่ย

สว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีที่

ยกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ใน

กรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่

สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

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

) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ด ้

หอ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่ง

ฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกี

ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที่

จะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 
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 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิที่

ทา่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 

13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชย

ไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ (Business) ดังนัน้จงึไม่แนะน าให ้

โหลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการเดนิทางที่

บรษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สญูหาย ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยคา่เสยีหายตาม

รายระเอยีดขา้งตน้เทา่นัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดังนัน้ทา่นตอ้ง

ระวงัทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
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11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

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

 


