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20.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์เคานเ์ตอร ์U ประต ู9 
Turkish Airlines (TK) โดยมเีจา้หนา้ทีอํ่านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 
23.30 น. ออกเดนิทาง สูป่ระเทศตรุเคยี  เมอืงอสิตันบลู โดยเทีย่วบนิที ่ TK 69 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง) 
 

 

 
 
06.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอสิตนับลู สนามบนิแหง่ใหมข่อง ประเทศตรุเคยี (เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง) 
08.30 น. ออกเดนิทางสู ่ เมอืงบารเ์ซโลนา่ ประเทศสเปน โดยเทีย่วบนิที ่TK1857 

วนัทีส่อง อสิตนับลู  ตรุเคยี  • มาดรดิ  • ประตพูระอาทติย์  • อนสุาวรยีห์มแีละตน้ไมส้ตรอเบอรร์ ี่  • 
สญัลกัษณแ์ผน่หนิบนทางเทา้  • ตลาดซานมเิกล • พลาซา่มายอร ์     (-/-/เย็น) 

 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ• อสิตนับลู ตรุเคยี               (-/-/-) 
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11.00 น. เดนิทางถงึ  สนามบนิอาดอลโฟ ซวัเรซ มาดรดิ-บาราคสั ( Adolfo Suárez Madrid Barajas 
Airport ) ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ย (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6  ชัว่โมง) 
นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่กรงุมาดรดิ (Madrid)  

เมอืงหลวงและเป็นเมอืงใหญท่ีส่ดุของประเทศสเปน ซึง่เป็นเมอืงใหญเ่ป็นอนัดับที ่3 ของทวปี
ยโุรป รองจาก กรงุลอนดอน และกรงุเบอรล์นิ และในเขตเมอืงยังเป็นอนัดับที ่3 ของยโุรป รอง
จากกรงุลอนดอน และกรงุปารสี อกีดว้ย กรงุมาดรดิ 

 

 
 

จากนัน้ นําทา่นเขา้สู่ ปเูอรต์า เดล โซล (Puerta del Sol)  
หรอืประตพูระอาทติยเ์ป็นจัตรัุสสาธารณะกลางกรงุมาดรดิ เป็นหนึง่ในสถานทีท่ีเ่ป็นทีรู่จั้กกนั
แพรห่ลาย และมผีูค้นพลกุพลา่นทีส่ดุในเมอืง ในยา่นแหง่นีม้รีา้นคา้ รา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมาย 
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ใกลก้นัทา่นจะไดพ้บกบั อกีหนึง่สญัลักษณ์ทีม่ชี ือ่เสยีงมากดังไปทั่วโลก อนสุาวรยีห์มแีละตน้ไมส้ตรอ
เบอรร์ ี ่(El Oso y el Madroño) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และฝ่ังตรงขา้ม ปเูอรต์า เดล โซล มอีกีหนึง่จดุทีน่่าสนใจคอื สญัลกัษณแ์ผน่หนิบนทางเทา้ 
(Kilometer Zero)  

ทีเ่กา่แกม่อีายตุัง้แตปี่ ค.ศ.1950 ทําหนา้ทีเ่ป็นศนูยก์ม.จากการวัดถนนในแนวรัศมทีกุเสน้ใน
สเปน ซึง่แสดงใหเ้ห็นโดยแผน่ป้ายบนพืน้ของจัตรัุสซึง่ระบจุดุทีแ่น่นอนของกม.0 กอ่ตัง้ในปี 
ค.ศ.1857 
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จากนัน้ นําทา่นเขา้สู ่ ตลาดซานมเิกล ( Mercado San Miguel) เป็นตลาด ในอาคารทีม่หีลังคา
กระเบือ้งสน้ํีาตาล มคีวามเกา่แกต่ัง้แตปี่ ค.ศ.1915  มรีา้นอาหารหลากหลายมาก ทีน่ีเ่ป็นทัง้แหลง่ชอ็ป
ป้ิง ตลาดนัด ถนนคนเดนิ มซีุม้และโตะ๊เกา้อีสํ้าหรับน่ังรับประทานอาหาร มทีัง้อาหารทอ้งถิน่สเปน 
อาหารเอเชยี อาหารทะเล ทาปาส และเบเกอรี ่
 

 
 

จากนัน้ นําทา่นเขา้สู ่พลาซา่มายอร ์(Plaza Mayor) 
พืน้ทีส่าธารณะทีสํ่าคัญในใจกลางกรงุมาดรดิ สรา้งขึน้ครัง้แรก ค.ศ. 1580 – 1619  ซึง่อยูห่า่ง
ไมไ่กลจากปเูอรต์า เดล โซล โดยรอบๆม ีรา้นอาหาร รา้นกาแฟ เครือ่งของทีร่ะลกึ และรา้นคา้
อกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 7 of 35 

 

 

 
คํา่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ พเิศษ

กบัเมน ูเมนขูา้วผดัสเปน 
 ทีพ่กั  NH Ventas หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
(โรงแรมทีนํ่าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้  ชือ่โรงแรมที่
ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่น
เดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีง
กรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล) 
 

 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ระหวา่งทางผา่นชม ประตชูยัอาคาลา่ มาดรดิ (Splendid puerta de alcala)  
อดตีประตเูมอืงฝ่ังตะวันออกของ
มาดรดิ ทีส่รา้งในสมัยกษัตรยิ์
คารล์อสที ่3 สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1778 
ซึง่เป็นจดุเดน่โดยรวมของประตเูมอืง
แหง่นีท้ีไ่ดรั้บการออกแบบโดย 
Francisco Sabatini คอื การใชศ้ลิปะ
ภาพนูนสงู รปูสลัก และรปูปัน้ ซึง่เป็น
ผลงานของศลิปินและประตมิากรรว่ม
สมัยคอื Robert de Michel และ 
Francisco Gutiérrez 

ผา่นชม นํา้พไุซเบเลส (Fountain of Cybele)  
สรา้งอทุศิใหแ้กเ่ทพธดิาไซเบลนี ตัง้อยูท่ีจั่ตรัุสซเิบเลส ( Plaza de la Cibeles) ซึง่เป็นวงเวยีน
สําคัญ เป็นจดุทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืงมาดรดิ และเป็นจดุทีท่มีฟตุบอลเรอลัมาดรดิจะใช ้

เฉลมิฉลองการแขง่ขนัชงิแชมป์ 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม ประตชูยัอาคาลา่ มาดรดิ • นํา้พไุซเบเลส • พลาซา่ เดอ เอสปานา่ • พระราชวงัหลวงแหง่
มาดรดิ • เมอืงเซโกเบยี • สะพานสง่นํา้โบราณ • กรงุมาดรดิ  (เชา้ / กลางวนั / เย็น )                  
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จากนัน้ นําทา่นชม พลาซา่ เดอ เอสปานา่ (Plaza de España)  
จัตรัุสขนาดใหญแ่ละสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมทีต่ัง้อยูใ่จกลางกรงุมาดรดิ ใจกลางจัตรัุสคอื
อนุสาวรยีท์ีป่ระกอบดว้ยเสาหนิทีม่รีปูปัน้ มเิกล เด เซรบ์นัเตส เป็นนักเขยีนชาวสเปน มผีลงาน
ทีเ่ป็นทีรู่จั้กกนัดคีอื ดอนกโิฆเต ้แหง่ลามันชา่ และมปีระตมิากรรมสํารดิของ ดอนกโิฆเตแ้ละ
ซานโช ปนัซา  อยูต่รงใตฝ่้าเทา้ดา้นหนา้ของอนุสาวรยี ์สว่นดา้นขา้งจะประตมิากรรมหนิของ 
Aldonza Lorenzo ซึง่จัตรัุสแหง่นีอ้ยูต่ดิกบัตกึระฟ้าทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุสองแหง่ของมาดรดิ 
 

 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้ นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัหลวงแหง่มาดรดิ (Royal Palace of Madrid) เป็นทีพํ่านักอยา่งเป็นทางการของ
ราชวงศส์เปนทีเ่มอืงมาดรดิแมว้า่ปัจจบุนัจะใชสํ้าหรับพธิกีารของรัฐเทา่นัน้ เป็นพระราชวังทีใ่หญท่ีส่ดุทีย่ังคงใชง้านอยู่
และเป็นหนึง่ในพระราชวังทีใ่หญท่ีส่ดุในยโุรปตะวันตก ภายในพระราชวังหลวงแหง่นีไ้ดรั้บการตกแตง่อยา่งงดงามหรหูรา 
ถกูออกเเบบโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน ทีเ่นน้การผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมอติาเลีย่นเเละฝร่ังเศส จงึมลีักษณะ
คลา้ยๆ กบัพระราชวังเเวรซ์ายนท์ีฝ่ร่ังเศส 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

จากนัน้ นําทา่นเดนิทางเขา้สู่  เมอืงเซโกเบยี หรอืเซโกเวยี ( Segovia) (ใชเ้วลาเดนิทาง
โดยประมาณ 1.30 ช.ม.)  

เมอืงมรดกโลกแหง่ แควน้คาสตลี และเลออน ตัง้อยูบ่รเิวณจดุบรรจบระหวา่งแมน้ํ่าเอเรสมา กบั
แมน้ํ่ากลาโมเรส ทีต่นีเขากวาดารร์ามา เป็นเขตเมอืงเกา่ลอ้มรอบดว้ยกําแพงทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่
ครสิตศ์ตวรรษที ่8 และไดรั้บการบรูณะในระหวา่งครสิตศ์ตวรรษที ่15 ปัจจบุนัเป็นแหลง่มรดก
โลกตามการประกาศจากองคก์ารยเูนสโก 

จากนัน้ นําทา่นชม สะพานสง่นํา้โบราณ (Aqueduct of Segovia)  
สญัลักษณ์ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงนีม้ากทีส่ดุ สรา้งขึน้ในปลายครสิตศ์ตวรรษที ่1 ถงึตน้
ครสิตศ์ตวรรษที ่2 โดยชาวโรมันขณะทีก่ําลังขยายอํานาจในคาบสมทุรไอบเีรยีเพือ่นําน้ําจาก
แมน้ํ่าฟรโีอ (Río Frío) ซึง่หา่งออกไปประมาณ 18 กโิลเมตรเขา้สูต่ัวเมอืง ซึง่ตอ้งยกระดับตัว
สะพานขึน้ในชว่ง 1 ก.ม. สดุทา้ยจากภเูขากวาดารร์ามาถงึกําแพงเมอืงเกา่ ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์
ไวอ้ยา่งดทีีส่ดุและเป็นสญัลักษณ์ทีสํ่าคัญทีส่ดุของเซโกเบยีอกีดว้ย  
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โดยบรเิวณรอบๆจะม ีจตัรุสั Plaza del Azoguejo  
จดุศนูยก์ลางของเขตเมอืงเกา่ บรเิวณนีจ้ะมบีนัไดใหท้า่นขึน้ไปและสามารถมองเห็นววิของเมอืง
และสะพานสง่น้ําไดอ้ยา่งชดัเจนและสวยงาม นอกจากนี ้บรเิวณใกลเ้คยีงจะเป็นเขตเมอืงเกา่
ตามซอยตามถนนจะมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากกลับ
บา้นได ้

 

 
 
คํา่  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ พเิศษกบั หมหูนัสเปน 
ทีพ่กั  NH Ventas หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
(โรงแรมทีนํ่าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้  ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 
วันกอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล) 
 

 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้ นําทา่นถา่ยรปูหนา้ สนามกฬีาซานเตยีโก เบรน์าเบว ( Santiago Bernabéu Stadium) 
(สนามยังอยูใ่นระหวา่งปรับปรงุรปูแบบใหม ่แตท่า่นยังสามารถเขา้ซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึไดท้ีร่า้นคา้ได)้   

วนัทีส่ ี ่ สนามกฬีาซานเตยีโก  เบรน์าเบว  • หมูบ่า้นลาส  โรซาส  • เมอืงโตเลโด  • มหาวหิารแหง่
โตเลโด • ประตเูมอืงโตเลโด • เมอืงคอรโ์ดบา  (เชา้  / กลางวนั  / เย็น  )                  
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สนามฟตุบอลทีม่ชี ือ่เสยีงในกรงุมาดรดิ เป็นสนามเหยา้ของสโมสรฟตุบอลเรอลัมาดรดิ เริม่เปิด
ใชส้นามเมือ่วันที ่27 ตลุาคม ค.ศ. 1944 เดมิมชีือ่วา่ สนามกฬีาชามารต์นิ ( Estadio 
Chamartín) ตามชือ่ของสนามเดมิของสโมสร เปิดใชส้นามอยา่งเป็นทางการในเดอืนธันวาคม 
1947 เรอลัมาดรดิไดป้ระกาศใชช้ือ่ทีใ่ชอ้ยูใ่นปัจจบุนัคอืสนามกฬีาซานเตยีโก เบรน์าเบว เมือ่
วันที ่4 มกราคม 1955 เพือ่เป็นเกยีรตแิกป่ระธานสโมสรคอื ซานเตยีโก เบรน์าเบว เยสเต 
(Santiago Bernabéu Yeste) 
 

 
 

จากนัน้ นําทา่นชอ้ปป้ิงที ่หมูบ่า้นลาส โรซาส (Las Rozas outlet village)  
แหลง่ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ล็ทสดุหรชูานเมอืงมาดรดิ สถานทีท่ีร่วบรวมแบรนดช์ัน้นําทัง้ในและ
ตา่งประเทศทีม่อบสว่นลดมากสดุถงึ 60% ตลอดทัง้ปี มสีนิคา้มากมายใหเ้ลอืกซือ้เชน่ เสือ้ผา้ 
กระเป๋า เครือ่งประดับ และเครือ่งเรอืนตา่งๆ นอกจากนีย้ังมรีา้นอาหารและคาเฟ่มากมายใหเ้ลอืก 

 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี  
 

จากนัน้ นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงโตเลโด (Toledo) (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ช.ม.)  
เมอืงโบราณตัง้อยูบ่นเนนิเขา มทีัง้ภเูขาและแมน้ํ่าเป็นกําแพงธรรมชาตลิอ้มรอบ มป้ีอมปราการ 
มกีําแพงเมอืง มปีระตเูมอืงกัน้เขตเมอืงเกา่อกีชัน้ ในปี ค.ศ. 1986 องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศ
ใหเ้มอืงนีเ้ป็นแหลง่มรดกโลก เนือ่งจากมมีรดกทางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอยา่งมากมายใน
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ฐานะหนึง่ในเมอืงหลวงของจักรวรรดสิเปน รวมทัง้ยังเป็นสถานทีท่ีป่รากฏรอ่งรอยวัฒนธรรมของ
ชาวครสิต ์ชาวยวิ และชาวมัวรอ์ยูร่ว่มกนัอกีดว้ย 

 

 
 

จากนัน้ นําทา่นเขา้ชม มหาวหิารแหง่โตเลโด (Toledo Cathedral)  
เริม่สรา้งขึน้เมือ่ ค.ศ. 1227 เสร็จสิน้สมบรูณ์เมือ่ ค.ศ. 1493 ซึง่สรา้งขึน้จากทีต่ัง้ของมัสยดิเดมิ 
เป็นโบสถน์กิายโรมันคาธอลกิในเมอืงโตเลโด เป็นมหาวหิารทีม่คีวามโดดเดน่ดว้ยความงามของ
ศลิปะและสถาปัตยกรรม ศลิปะโกธกิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จากนัน้ ผา่นชม ประตเูมอืงโตเลโด (Puerta de Bisagra)  
ถกูสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่10 มตีน้กําเนดิจากชาวมัวร ์แตส่ว่นหลักถกูสรา้งขึน้ในปี 1559 
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จากนัน้ นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงคอรโ์ดบา (Cordoba) (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 3.30 ช.ม.)  
เมอืงสมัยใหมข่นาดกลาง ตัวเมอืงเกา่ยังคงมสีถาปัตยกรรมน่าประทับใจหลายแหง่ทีย่อ้นไปเมือ่
ครัง้เมอืงนีเ้ป็นเมอืงหลวงทีเ่จรญิรุง่เรอืงของอาณาจักรกาหลบิแหง่กอรโ์ดบาของชาวมสุลมิซึง่
เคยปกครองพืน้ทีเ่กอืบทัง้หมดในคาบสมทุรไอบเีรยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํา่  บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ทีพ่กั  Ayre Hotel Cordoba หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
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(โรงแรมทีนํ่าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้  ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 
วันกอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล ) 
 

 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้ นําทา่นเขา้ชม มสัยดิวหิารคอรโ์ดบา (Mosque Cathedral of Córdoba)  
โบสถข์องนกิายโรมันคาทอลกิ  เดมิเป็นมัสยดิอสิลามจากการรกุรานในชว่งปี ค.ศ. 768 โดยที่
โบสถแ์หง่นักบวช บเีซนเต มารต์ไีดถ้กูทําลายลงและสรา้งมัสยดิคอรโ์ดบาขึน้มาแทนที ่
จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1238 ชาวสเปนสามารถพชิติดนิแดนคนืไดสํ้าเร็จ ปัจจบุนัเป็นหนึง่ใน
อนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรแ์ละสถานทีท่อ่งเทีย่วทีสํ่าคัญของสเปน  รวมทัง้เป็นมรดก โลก
ขององคก์ารยเูนสโกตัง้แตปี่ ค.ศ. 1984 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่า้ มสัยดิวหิารคอรโ์ดบา  • เมอืงเซบญีา • มหาวหิารแหง่เซบญีา  • หอระฆงักริลัดา  • พลาซา่
เดอเอสปานา       (เชา้ / เทีย่ง / เย็น )            
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
จากนัน้ นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงเซบญีา (Seville) (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 1.30 ช.ม.)  

ศนูยก์ลางทางการเงนิ วัฒนธรรม และศลิปะของภาคใตข้องประเทศสเปน และยังเป็นเมอืงหลัก
ของแควน้ปกครองตนเองอนัดาลซูอิาและจังหวัดเซบยิาอกีดว้ย มแีมน้ํ่ากวัดัลกบิรีไ์หลผา่น 
ตัง้อยูภ่าคตะวันตกเฉียงใตข้องคาบสมทุรไอบเีรยี 

 

 
 

จากนัน้ นําทา่นชม มหาวหิารแหง่เซบญีา (Catedral de Sevilla)  
มหาวหิารทีส่รา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ เป็นมหาวหิารทีใ่หญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ในปี 
ค.ศ. 1987 ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกรว่มกบั Real Alcázarและ Archivo de Indias 
ภายในวหิารของทีน่ีม่คีวามงดงามอลังการ การออกแบบกอ่สรา้ง ศลิปะการตกแตง่เพดาน ที่
แบง่เป็นชอ่ง มลีวดลาย มภีาพบคุคลสําคัญ มปีระตมิากรรมแกะสลักเป็นภาพๆ ตามชอ่งทีใ่ช ้

กระจกสตีกแตง่ก็มกีารทําเป็นภาพมเีรือ่งราวเชน่กนั ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพของพระคารด์นัิล 
Juan de CervantesและPedro González de Mendoza รวมถงึ ครสิโตเฟอรโ์คลัมบสั และลกู
ชายของเขา 
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ชม หอระฆงักริลัดา (Giralda Tower)  
หอคอยและหอระฆงัของวหิารเซบยีา มคีวามสงู 104  เมตร เริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1184 
หอคอยอนัโดดเดน่นีเ้ป็นสญัลักษณ์สําคัญทีส่ดุในเซบยีา 

 

 
 

จากนัน้ชมความงามของ พลาซา่เดอเอสปานา (Plaza de Espana Seville)  
ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1928 เป็นการผสมผสานของสถาปัตยกรรมสเปนแบบบาโรก การฟ้ืนฟู
ศลิปวทิยาและสถาปัตยกรรมมัวร ์เป็นสถานทีเ่ทีย่วทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศสเปน จัส
ตรัุสแหง่นีม้ลีักษณะเป็นครึง่วงกลมทีส่วยงาม ดา้นหนา้มลีานกวา้งและน้ําพตุรงกลาง ศาลา 
กําแพง สระน้ํา มา้น่ัง ถกูออกแบบตกแตง่อยา่งสวยงาม และยังเป็นทีทํ่ากจิกรรมตา่งๆของ
ชาวเมอืงในบรเิวณลานกวา้งดา้นหนา้อกีดว้ย 
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คํา่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ พเิศษ!! นําทา่นชมโชว ์ ระบําฟลามงิโก้  ศลิปะ
ระบําสเปน มรดกแหง่ภมูปิญัญาทางวฒันธรรมทีไ่ดร้บัการขนานนามโดยองคก์ารยเูนสโกหนึง่
ในการแสดงทีข่ ึน้ชือ่ลอืชาไปท ัว่โลก ท ัง้ทว่งทา่การรา่ยรําประกอบเสยีงดนตรที ีเ่รา้ใจ
สนกุสนาน 

ทีพ่กั  AC Sevilla Forum หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
(โรงแรมทีนํ่าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้  ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 
วันกอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล ) 
 

 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้ นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงแอวรูา (Evora) (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 3.30 ช.ม.)  
เมอืงทีม่คีวามสําคัญทางดา้นประวัตศิาสตรม์า มากกวา่ 2 ,000 ปี ในปี ค.ศ. 1986 ไดรั้บใหเ้ป็น
เมอืงมรดกโลกของยเูนสโก สาขาดา้นวัฒนธรรม ตัวเมอืงเกา่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ยา่งด ีมี
กําแพงเมอืงยคุกลางโอบลอ้มไวบ้างสว่น และมสี ิง่กอ่สรา้งจํานวนมากซึง่มอีายยุอ้นไปไดถ้งึยคุ
ทางประวัตศิาสตรห์ลายยคุ เชน่ เทวสถานโรมัน นอกจากนี ้แอวรูายังเป็นเมอืงเดยีวของ
โปรตเุกสทีเ่ป็นสมาชกิเครอืขา่ยเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของยโุรป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

จากนัน้ นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่มหาวหิารแอวรูา (Evora Cathedra)  

วนัทีห่ก เมอืงแอวรูา  • มหาวหิารแอวรูา • จตัรุสักริลัโด • โบสถโ์ครงกระดกู • เมอืงลสิบอน  
                                        (เชา้ / เทีย่ง / เย็น )           
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มหาวหิารยคุกลางทีใ่หญท่ีส่ดุในโปรตเุกส สรา้งขึน้ระหวา่งปลายศตวรรษที ่13 ถงึตน้ศตวรรษที ่
14 เป็นวหิารในศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ เพือ่อทุศิแดพ่ระแมม่าร ีมกีารตกแตง่ตอ่เตมิ
จนเป็นมหาวหิารขนาดใหญส่ไตลโ์กธกิ 

 

 
 

จากนัน้ นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ จตัรุสั
กริลัโด (Giraldo Square)  

มลีานน้ําพทุีส่รา้งในปี ค.ศ. 
1556 แบบศลิปะยคุเรอเนส
ซองส ์ถอืวา่เป็นศนูยก์ลางที่
สําคัญของเมอืงแอวรูา  เป็น
พืน้ทีส่าธารณะมรีา้นกาแฟของ
ฝากมากมาย ทา่นสามารถเดนิ
ถา่ยรปูกบัอาคารเกา่แก ่หรอื
เลอืกซือ้ของฝากไดต้าม
อธัยาศัย 

 
จากนัน้ นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่โบสถโ์ครงกระดกู (Chapel of Bones Evora) 
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โบสถข์นาดเล็ก ตัง้อยูใ่กลก้บัทางเขา้ของโบสถเ์ซนตฟ์รานซสิ ภายในโบสถม์คีวามกวา้ง 11 
เมตร และยาว 18.7 โบสถท์ีถ่กูตกแตง่ดว้ยหัวกะโหลกและโครงกระดกูมากมาย ถกูสรา้งขึน้ชว่ง
ศตวรรษที ่16 ซึง่กระดกูมาจากมนุษยท์ีถ่กูฝังในสสุานยคุกลางของเอโวรา ซึง่ทางเขา้มป้ีายคํา
เตอืนใจ “Nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos” หรอื “We bones that 
here are, for yours await” 

 

 
 

จากนัน้ นําทา่นเดนิทางเขา้สู่ เมอืงลสิบอน (Lisbon) (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 1.30 ช.ม.)  
เมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุของประเทศโปรตเุกส  เคยอยูใ่ตป้กครองของกรกีโบราณและ
โรมัน ลสิบอนไดรั้บอทิธพิลจากศาสนาครสิต ์แตเ่มือ่ปี ค.ศ. 711 ลสิบอนถกูครอบครองโดยเผา่
มัวรแ์ละนับถอืศาสนาอสิลาม ในชว่งนัน้ชาวลสิบอนใชภ้าษาอาหรับเป็นภาษาราชการ   แตช่ว่งปี 
ค.ศ. 1147 ลสิบอนกลับมาอยูภ่ายใตศ้าสนาครสิตอ์กีครัง้ ไดย้ดึลสิบอนกลับคนืได ้ลสิบอน
เปลีย่นมาใชภ้าษาโปรตเุกส และชาวอสิลามสว่นมากเปลีย่นมานับถอืศาสนาครสิต ์ลสิบอน
กลายเป็นเมอืงหลวงของโปรตเุกส ในปี ค.ศ. 1255 
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ระหวา่งทางไปยังเมอืงลสิบอน เราจะขา้ม สะพานแขวน 25 de Abril Bridge หรอื Ponte 25 de 
Abril   

ระยะทางยาวกวา่ 2 ก.ม. ขา้มแมน้ํ่าทาโซ ( Tagus) เป็นสะพานแขวนเชือ่มตอ่เมอืงของลสิบอน 
และเมอืงอลัมา  (Almada) คลา้ยกบัสะพาน Golden Gate ทีซ่านฟรานซสิโก ซึง่สรา้งโดย
บรษัิทเดยีวกนั  

และทา่นจะไดพ้บกบั รปูปัน้พระเยซูครสิต ์(Sanctuary of Christ the King)  
คลา้ยกบั รโิอ เดอ จาเนโรทีป่ระเทศบลาซลิ  ซึง่เกดิจากแรงบนัดาลใจของ พระคารด์นัิล 
สงัฆราชแหง่ลสิบอน (Cardinal Patriarch of Lisbon) ทีไ่ดไ้ปเยอืยนคร รโิอ เดอ จาเนโรมี
ความสงู 82 เมตร เป็นอนุสาวรยีค์าทอลกิและศาลเจา้ทีอ่ทุศิใหก้บัพระหฤทัยของพระเยซคูรสิต์
ทีม่องเห็นเมอืงลสิบอนทีต่ัง้อยูใ่นเมอืง Almada ในโปรตเุกส 
 

 
 
คํา่  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
ทีพ่กั  Mercure Lisboa Almada หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
(โรงแรมทีนํ่าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้  ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 
วันกอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล ) 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้ นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงโทมาร ์(Tomar) (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 1.30 ช.ม.)  
ถอืกําเนดิขึน้จากการสรา้งป้อมปราการคอนแวนตแ์หง่พระครสิตซ์ ึง่เป็นอดตีคอนแวนตค์าทอลกิ 
สรา้งขึน้ภายใตคํ้าสัง่ของ กวลดมิ ไพส ์Gualdim de Pais ปรมาจารยค์นทีส่ีข่องอศัวนิเทมพลาร์
แหง่โปรตเุกสในชว่งปลายศตวรรษที ่12 

 

 
 

จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่คอนแวนตแ์หง่พระครสิต ์(Convent of Christ in Tomar)  
ขนาดมหมึาซึง่ตัง้อยูบ่นยอดเขา เป็นลักษณะเดน่ของเมอืง  ปราสาทเป็นสถาปัตยกรรมที่
ผสมผสาน แบบโรมาเนสก ์โกธกิ มานูเอลนี เรเนสซองส ์แมนเนอรสิต ์และบาโรก สรา้งในปี 
ค.ศ. 1160 เพือ่เป็นป้อมปราการของอศัวนิเทมพลาร ์ตอ่มาไดก้ลายเป็นกองบญัชาการของคณะ
แหง่พระครสิต ์(Order of Christ) ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโกเ้มือ่ปี 
ค.ศ. 1983 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงโทมาร์ • คอนแวนตแ์หง่พระครสิต ์  • เมอืงฟาตมิา  • โบสถแ์มพ่ระฟาตมิา  • เมอืงบา
ตาลยา • อารามแหง่บาตาลยา • เมอืงมาฟรา • พระราชวงัมาฟรา • ลสิบอน  
                                  (เชา้ / เทีย่ง / เย็น )         
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จากนัน้ นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงฟาตมิา (Fatima)  
ในเขตเทศบาลเมอืงอเูรมและเขตซานตาเร็มเป็นอกีเมอืงสําคัญทางศาสนาของครสิตศ์าสนกิชน 
เนือ่งจากเมอืงนีเ้ป็นทีต่ัง้ของโบสถศ์ักดิส์ทิธิ ์โบสถแ์มพ่ระฟาตมิา ตามตํานานเลา่วา่ ในปี ค.ศ. 
1916  มเีด็กเลีย้งแกะ 3 คน ลเูซยี ดอสซานโตส ( Lucia dos Santos) และลกูพีล่กูนอ้งอกีสอง
คนคอื ฟรานซสิโก (Francisco) และจาซนิตา มารโ์ต (Jacinta Marto) พวกเขาไดพ้บเห็นพระ
แมม่ารหีลายครัง้ ในทกุวันที ่13 ของเดอืนพฤษภาคม ถงึ ตลุาคม ไดเ้กดิเหตอุศัจรรยข์ึน้ตามที่
แมพ่ระไดบ้อกในทกุครัง้  

นําทา่นชมหนา้ โบสถแ์มพ่ระฟาตมิา (Sanctuary of Our Lady of Fátima)  
โบสถโ์รมันคาทอลกิเริม่กอ่สรา้งในปี ค.ศ. 1928 เมอืงนีไ้ดก้ลายเป็นจดุหมายปลายทางของ
ครสิตศ์าสนกิชน และยังเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์โดยทกุๆปีจะมชีาวคาทอลกิเดนิทางเขา้มา
สกัการะบชูาพระแมม่ารยีม์ากมาย 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
จากนัน้ นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงบาตาลยา (Batalha)  

กอ่ตัง้โดยพระเจา้ฌเูอาที ่1 แหง่โปรตเุกส เพือ่รําลกึถงึชยัชนะของโปรตเุกสทีส่งครามอลัชบูาร์
โรตา 14 สงิหาคม ค.ศ. 1385 ซึง่ยตุลิงในปี ค.ศ. 1383 –1385  

จากนัน้นําทา่นชม อารามแหง่บาตาลยา (Batalha Monastery)  
ถกูสรา้งขึน้เพือ่รําลกึถงึชยัชนะของชาวโปรตเุกสเหนอืชาวกสัตเิลยีนในการรบทีอ่ลัจบูารโ์รตาใน
ปี ค.ศ. 1385 โดยจะเป็นโครงการสรา้งหลักของสถาบนักษัตรยิโ์ปรตเุกสในอกีสองศตวรรษ
ขา้งหนา้ สไตลก์อธคิระดับชาตดิัง้เดมิทีพั่ฒนาขึน้โดยไดรั้บอทิธพิลอยา่งลกึซึง้จากศลิปะมานูเอ
ลนี โดยดา้นหนา้ดา้นทศิตะวันตกหันหนา้เขา้หาจัตรัุสขนาดใหญท่ีม่รีปูปัน้คนขีม่า้ของนายพลนู
โน อลัวาเรส เปเรยรา่ Nuno Álvares Pereira 

 

 
 

จากนัน้ นําทา่นชม พระราชวงัมาฟรา (Palace of Mafra) (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 1.30 ช.
ม.)  

ตัง้ทีเ่มอืงมาฟรา (Mafra) เป็นพระราชวังสไตลบ์าโรกและนโีอคลาสสกิ เป็นพระราชวังทีห่รหูรา
ทีส่ดุในโปรตเุกสและมพีืน้ที ่40 ,000 ตร.ม. เริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1717 ในรัชสมัยพระเจา้
จอหน์ที ่5 แหง่โปรตเุกสและสิน้สดุในปี ค.ศ. 1755 พระราชวังทีถ่กูจัดใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์หง่ชาติ
ในปี ค.ศ. 1910 และยังใชเ้ป็นทีร่องรับประกอบราชพธิมีากมาย 
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จากนัน้ นําทา่นเดนิทางกลับเขา้สู่ เมอืงลสิบอน (Lisbon) (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ช.ม.) 
คํา่  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
ทีพ่กั  Mercure Lisboa Almada หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
(โรงแรมทีนํ่าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้  ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 
วันกอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล ) 
 

 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้ นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่แหลมโรกา้ (Cabo da Roca) (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ช.ม.)  
แหลมตดิกบัมหาสมทุรแอตแลนตกิตัง้อยูท่างทศิตะวันตกสดุของโปรตเุกสและเป็นจดุตะวันตก
สดุของทวปียโุรป เป็นทีต่ัง้ของประภาคารเกา่แกท่ีเ่ปิดใหใ้ชง้านไดต้ัง้แตปี่ ค.ศ. 1772  จนถงึ
ปัจจบุนั 

 

วนัทีแ่ปด แหลมโรกา้ • เมอืงซนิตรา • พระราชวงัแหง่ซนิตรา • อลัฟามา • จตัรุสัรอสสโิอ • อเวนดิา 
ลเิบรด์าเด        (เชา้ / เทีย่ง / เย็น )           
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จากนัน้ เดนิทางสู ่เมอืงซนิตรา (Sintra) (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 40 นาท)ี  
หนึง่ในเขตเทศบาลทีรํ่า่รวยและแพงทีส่ดุในโปรตเุกสและคาบสมทุรไอบเีรยีโดยรวมเป็นทีต่ัง้
ของชมุชนชาวตา่งชาตทิีใ่หญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ตามแนวชายฝ่ังรเิวยีรา่ของโปรตเุกสและไดรั้บการ
จัดอนัดับใหเ้ป็นหนึง่ในชมุชนทีด่ทีีส่ดุอยา่งตอ่เนือ่ง สถานทีอ่าศัยในโปรตเุกส 

นําทา่นชม พระราชวงัแหง่ซนิตรา (Palacio Nacional de Sintra)  
สรา้งตามศลิปะจนิตนยิมในสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่19 ตอ่มาไดพั้ฒนาดว้ยปูแบบศลิปะโกธกิ 
ศลิปะมานูเอลนี ในยคุของกษัตรยิ ์Manuel ที ่1 ผสมผสานของศลิปะอสิลามของมัวร ์ซึง่ทําให ้
เมอืงนีไ้ดรั้บการประกาศเป็นมรดกโลกโดยยเูนสโกในปี ค.ศ. 1995 

 

 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

จากนัน้ เดนิทางกลับสู ่เมอืงลสิบอน (Lisbon) (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 40 นาท)ี 
จากนัน้ นําทา่นสู ่อลัฟามา (Alfama)  

หนึง่ในยา่นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุและเอกลักษณ์มากทีส่ดุของลสิบอน ถกูตัง้รกรากโดยชาวโรมันและ
ชาววซิกิอธ (เป็นยา่นสําคัญของชาวยวิในศตวรรษที ่15 ดว้ย) เป็นหมูบ่า้นภายในเมอืงที่
ประกอบดว้ยถนนแคบๆ จัตรัุสเล็กๆ โบสถ ์และบา้นปนูขาวทีม่แีผน่กระเบือ้งและระเบยีงเหล็กดัด
ทีป่ระดับดว้ยกระถางดอกไม ้และนกในกรง มถีนนสงูชนัทีข่นาบขา้งดว้ยคาเฟ่และรา้นขายสนิคา้
แฮนดเ์มดแบบดัง้เดมิมากมาย 
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นําทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัรอสสโิอ (Rossio Square)  
จัตรัุสใหญใ่จกลางกรงุทีม่ชีวีติชวีาทีส่ดุในเมอืง ทีซ่ ึง่ผูค้นหยดุเพือ่น่ังพักผอ่น หรอืดืม่เครือ่งดืม่
ทีค่าเฟ่บรรยากาศตา่งๆ ทีม่ทีีน่ั่งกลางแจง้ ทัง้สองดา้นของจัตรัุสมน้ํีาพสุไตลบ์าโรกสองแหง่ 
และตรงกลางมอีนุสาวรยีส์งู 27 เมตร ประกอบดว้ยแทน่ทีม่สีญัลักษณ์เปรยีบเทยีบหนิออ่นของ
ความยตุธิรรม ปัญญา ความแข็งแกรง่ และความพอประมาณ มรีปูปัน้ตัง้ตระหงา่นอยูบ่น
อนุสาวรยี ์จัตรัุสปดูว้ยกอ้นหนิปถูนนในรปูแบบคลืน่ การออกแบบทีเ่ห็นในปัจจบุนันีบ้นทางเทา้
อืน่ๆ ทั่วประเทศโปรตเุกส 

 

 
 

จากนัน้ นําทา่นอสิระทีย่า่น อเวนดิา ลเิบรด์าเด  (Avenida da Liberdade)  
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ถนนสายสําคัญใจกลางกรงุลสิบอนซึง่มชีือ่เสยีงวา่เป็นถนนชอ้ปป้ิงทีแ่พงทีส่ดุสายหนึง่ในยโุรป 
ถนนแหง่นีส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1879 มตีน้กําเนดิใน สวนสาธารณะ Passeio Público ซึง่เป็น
สวนสาธารณะสมัยศตวรรษที ่18 อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํา่  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  
ทีพ่กั  Mercure Lisboa Almada หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
(โรงแรมทีนํ่าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้  ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 
วันกอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล ) 
 

 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้ นําทา่นชม  หอคอยเบเล็ง (Belém Tower)  
สรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 1514 - 1520 ในสไตลม์านูเอลโินโดยสถาปนกิชาวโปรตเุกสและประติ
มากร Francisco de Arruda ไดรั้บการรับการจัดใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก 
(UNESCO) พรอ้มกบัมหาวหิารเจอโรนโิม ( Jeronimos) ทีอ่ยูใ่นบรเิวณใกลก้นั ตัง้อยูบ่นฝ่ัง
เหนอืของแมน้ํ่าเทกสั หอคอยนีถ้กูใชเ้พือ่ปกป้องเมอืง หลายปีตอ่มา มันถกูเปลีย่นเป็น
ประภาคารและดา่นศลุกากร 

วนัทีเ่กา้ หอคอยเบเล็ง  • อนสุาวรยีแ์หง่การคน้พบ • อารามเจโรนโิมส ์• สนามบนิเมอืงลสิบอน 
                                        (เชา้ / - / - )          
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จากนัน้นําทา่นชม อนสุาวรยีแ์หง่การคน้พบ (Padrão dos Descobrimentos)  
อนุสาวรยีท์างฝ่ังเหนอืของแมน้ํ่าเทกสั Tagus สรา้งในปี ค.ศ.1960 เพือ่เชดิชเูกยีรตใิหก้บันัก
สํารวจชาวโปรตเุกส และระลกึถงึความกลา้หาญ ความเสยีสละ ความสามัคคขีองทัง้ 33 ชวีติที่
ปรากฎอยูบ่นอนุสรณ์สถานแหง่นีด้ว้ย 

 

 
 

จากนัน้ นําทา่นถา่ยรปูดา้นหนา้  อารามเจโรนโิมส ์(Jerónimos Monastery)  
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กอ่ตัง้โดยกษัตรยิ ์ด ีมานูเอลที ่1 เมือ่ตน้ศตวรรษที ่16 สถาปัตยกรรมแบบโกธกิ มานูเอ ลนีใน
ลสิบอน สรา้งขึน้เพือ่สรรเสรญิคณะสํารวจของวาสโก ดา กามาทีเ่ดนิทางไปถงึอนิเดยีไดสํ้าเร็จ 
บรเิวณภายในอารามจะพบกบัน้ําพ ุมรีะเบยีงทางเดนิไปยังโบสถซ์านตามาเรยี และเสาหนิขนาด
ใหญ ่เสาหนิแตล่ะตน้สลักดว้ยภาพงานศลิปะจากทอ้งทะเลและการเดนิเรอื รวมถงึเชอืก สตัวใ์น
ทะเลลกึและปะการังทีม่รีปูรา่งคลา้ยดอกไม ้สงัเกตรปูปัน้เจา้ชายเฮนรีนั่กสํารวจในสมัยศตวรรษ
ที ่15 ทีค่อยตอ้นรับคณุอยูต่รงบรเิวณทางเขา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเมอืงลสิบอน ประเทศโปรตเุกส  เพือ่ใหท้า่นไดม้เีวลาทํา
การคนืภาษี (Vat Refund)   

16.35 น. ออกเดนิทางกลับสู ่ กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่
TK1760  (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
 

 
 
00.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตนับลู ตรุเคยี (เพือ่ทําการเปลีย่นเครือ่ง) 
01.55 น. ออกเดนิทางสู ่ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิที ่TK68 
15.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

 

 
หมายเหต:ุ โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความ
เหมาะสมท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ เชน่ บางสถานที่
ในยโุรปอาจปิดในวนัอาทติย ์หรอือาจะมกีารปิดปรบัปรงุ หรอือาจทาํการจองไมไ่ดเ้นือ่งจากตอ้งรอกรุป๊คอน
เฟิรม์กอ่นทาํการจอง หากวนัเดนิทางตรงกบัวนัเหลา่นี ้โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน ์และความ

วนัทีส่บิ  อสิตนับลู ตรุเคยี • ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ   (- / - / - ) 
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ปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั และขอขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจง้ใหท้า่นทราบ
ลว่งหนา้ หากทราบเวลาและสถานทีท่ ีแ่นน่อนกอ่นเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

วนัเดนิทาง จํานวน ผูใ้หญ ่
เด็กอายตุํา่กวา่ 

12 ปีพกักบัผูใ้หญ ่
1 ทา่น 

เด็กอายตุํา่กวา่ 
12 ปีพกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น
(เสรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

05 – 14 ธนัวาคม 2565 26+1 95,999 95,999 94,999 +14,500 

21 – 30 มกราคม 2566 26+1 89,999 89,999 88,999 +14,500 

15 – 24 กมุภาพนัธ ์2566 26+1 89,999 89,999 88,999 +14,500 

22 – 31 มนีาคม 2566 26+1 89,999 89,999 88,999 +14,500 

 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ ราคา 

กรณีทีม่ตีั๋วเครือ่งบนิแลว้หักออกจากคา่ทัวร ์ 20,000 บาท 

ชัน้ธรุกจิ Business Class เพิม่เงนิจากราคาเดมิ 
***กรณุาเชค็กบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองคะ่*** 

110,000-120,000 บาท 

*** การนัต ี15 ทา่นออกเดนิทางพรอ้มหวัหนา้ทวัรค์นไทย *** 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยัด Economy Class ไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป 
 ทีพั่กโรงแรมตามรายการ พักหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีทีโ่รงแรมไมม่หีอ้งพักสําหรับ 3 ทา่น ลกูคา้จะตอ้งเพิม่เงนิ

เป็นหอ้งพักหอ้งเดีย่ว) 
 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 



Page 31 of 35 

 

 

 คา่ระวางน้ําหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20  กก.ตอ่ 1 ใบ (โหลดไดท้า่นละ 1 ใบ) กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 
กก.ตอ่ 1 ใบ (ทัง้นีห้ากสายการบนิมกีารแจง้เปลีย่นแปลงในเรือ่งของน้ําหนักกระเป๋า การสะสมไมล ์หรอือืน่ใดที่
เป็นประกาศจากสายบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึตามการเปลีย่นแปลงตามประกาศนัน้ๆ) 

 คา่รถโคช้นําเทีย่วตามรายการระบ ุ(กฎหมายในยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชัว่โมงตอ่วัน) 
 คา่น้ําดืม่บนรถวันละ 1 ขวด/ทา่น 
 คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่เชงเกน้ สถานฑตูจะไมค่นืคา่วซีา่ใหท้า่นไมว่า่จะผา่นการพจิารณาหรอืไมก่็ตาม 

กรณีมวีซีา่แลว้ จะคนืเงนิใหท้า่น 4,000 บาท 
 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรนํ์าเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัโควดิ-19 วงเงนิคุม้ครองคา่รักษาพยาบาล 50,000 USD 
 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกนัการเดนิทาง   คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอบุตัเิหตรุะหวา่งการ
เดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจําตัวและปัญหาสขุภาพอืน่ๆของผูเ้ดนิทาง 
 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

× คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีที่
ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

× คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิัยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,
การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทย
และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

**ทปิหวัหนา้ทวัร/์ไกดท์อ้งถิน่/คนขบัรถ ไมบ่งัคบั ข ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น** 
 

เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์
การจองทัวร ์: 

• กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชาํระมัดจํา 41,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชาํระทันทกีอ่นการเดนิทาง
ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ําหนด  มฉิะนัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ(ชว่งเทศกาล
กรณุาชาํระกอ่นเดนิทาง 45 วัน) 

กรณียกเลกิ : 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิคา่มัดจําใหท้ัง้หมด หลังหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1 ,000 บาท  
ยกเวน้ในกรณีวันหยดุเทศกาล, วันหยดุนักขตัฤกษ์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วัน จะคนืเงนิคา่มัดจําใหท้ัง้หมด
หลังหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท  

• ยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง หักคา่ทัวร ์ 60%จากราคาขาย และยดึเงนิมัดจําทัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ 
ทัง้สิน้ 
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• ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 
กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ
เลือ่น การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ
เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 
กรณีวซีา่ทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณาและคณะสามารถออกเดนิทางไดท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้ดังตอ่ไปนี ้

• คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่และคา่ดําเนนิการตามจรงิ ทางสถานทตูจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมใดๆทัง้สิน้แมว้า่จะ  ผา่น
หรอืไมผ่า่นการพจิารณา  

• คา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ หรอืตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วันยืน่วซีา่ ซึง่ตั๋วเป็นเอกสารทีสํ่าคัญในการยืน่วซีา่  หาก
ทา่นไมผ่า่นการพจิารณา ตั๋วเครือ่งบนิถา้ออกตั๋วมาแลว้จะตอ้งทําการ REFUND โดยจะมคีา่ธรรมเนยีมทีท่า่นตอ้ง
ถกูหักบางสว่น และสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้า่นภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแตล่ะสายการบนิ) ถา้ยังไม่  ออกตั๋ว
ทา่นจะเสยีแตค่า่มัดจําตั๋วตามจรงิเทา่นัน้  

• คา่หอ้งพักในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ ตามกฎทา่นจะตอ้งโดนคา่มัด
จําหอ้งใน 2 คนืแรกของการเดนิทางหากทา่นไมป่รากฏตัวตามวันทีเ่ขา้พัก ทางโรงแรมจะตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% 
ในทันท ีทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบ และมเีอกสารชีแ้จงใหท้า่นเขา้ใจ  

• หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100%  

• ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสวุรรณภมูกิรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอื  ตา่งประเทศ 
และจะสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึง่อยา่งใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิท  จะไม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี ้เพราะเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้  ทา่น
ควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นทีจ่ะสํารองยานพาหนะ 

เง ือ่นไขอืน่ ๆ  

• บรษัิทจะทําการยืน่วซีา่ของทา่นก็ตอ่เมือ่ในคณะมผีูสํ้ารองทีน่ั่งครบ 10 ทา่น และไดรั้บควิการตอบรับจาก  ทาง
สถานทตู เนือ่งจากบรษัิทจะตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆทีเ่ป็นกรุ๊ปในการยืน่วซีา่ อาท ิตั๋วเครือ่งบนิ , หอ้งพักทีไ่ดรั้บ การ
ยนืยันมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ทา่น จงึจะสามารถยืน่ วซีา่
ใหก้บัทางทา่นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

• หากในชว่งทีท่า่นเดนิทางควิวซีา่กรุ๊ปในการยืน่วซีา่เต็ม ทางบรษัิทตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่เดีย่ว ซึง่ทาง  
ทา่นจะตอ้งเดนิทางมายืน่วซีา่ดว้ยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทตู โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท  
คอยดแูล และอํานวยความสะดวก 

• เอกสารตา่งๆทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียโุรป ทางสถานทตูเป็นผูก้ําหนดออกมา มใิชบ่รษัิททัวรเ์ป็นผู ้
กําหนด ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียโุรป กรณุาจัดเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้ง และครบถว้น  
ตามทีส่ถานทตูตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น บรษัิททัวรเ์ป็นแตเ่พยีงตัวกลาง และอ านวย  
ความสะดวกในการยืน่วซีา่เทา่นัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วซีา่ใหก้บัทางทา่น 
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• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่
ครบตามจํานวนทีบ่รษัิทฯ กําหนดไว ้(10 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทาง
อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

• คณะผูเ้ดนิทางจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวัน
เดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง และกรณีผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 10 ทา่น ทาง
บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหลังจากหักคา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่และคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จรงิ โดยทาง
บรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วันกอ่นการเดนิทาง 

• กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ (ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่น
ทําการออกตั๋ว เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ทา่นออกตั๋วภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีาร
ปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดังกลา่ว 

• กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่น้ําเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการ
เขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

• เมือ่ทา่นไดช้าํระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ
ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทัวรท์ัง้หมด 

โรงแรมทีพ่กัและสถานททีอ่งเทีย่ว 
 สําหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น บรษัิทฯ

ขอแนะนําใหท้า่นเปิดหอ้งพักเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 SGL) เนือ่งจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตยีงใหญก่บั
เตยีงพับเสรมิ หรอืไมม่หีอ้งพักแบบ 3 เตยีงเลย 

 การวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมจะมคีวามแตกตา่งกนั อาจทําใหห้อ้งพักแบบเดีย่วSingle หอ้งคู ่
Twin/Double อาจจะไมต่ดิกนัหรอือยูค่นละชัน้ 

 โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจมขีนาดกะทัดรัตและไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่
ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งพักแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 กรณีมกีารจัดงานประชมุนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปสว่นมากจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นภมูภิาคทีม่อีณุหภมูตํิา่ จะมบีรกิาร
เครือ่งปรับอากาศเฉพาะในฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 บางสถานทีใ่นยโุรปอาจปิดในวันอาทติย ์หรอือาจะมกีารปิดปรับปรงุในชว่งฤดหูนาว หากวันเดนิทางตรงกบัวัน
เหลา่นี ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ หากทราบเวลาที่
แน่นอนกอ่นเดนิทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 
 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์อง

ผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 
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 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่
ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหากอายุ
เหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ ,สายการบนิยกเลกิบนิ , เปลีย่นแปลง
เทีย่วบนิ เวลาบนิ , การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืง
จากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความ
รับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุัยพบิตัทิางธรรมชาติ (ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุ
สดุวสิยั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจําตัว ซึง่ไมไ่ดเ้กดิ
จากอบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว (ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ย
ขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชาํระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก
ความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชาํรดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้น
รายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไม่
สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตัวแทนของบรษัิทฯหรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทาง
บรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอื
ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจบุนั ถงึจะยังไมห่มดอายกุต็าม อาจทํา
ใหท้า่นโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศัลยกรรม ผา่ตัดขากรรไกรทีทํ่าใหใ้บหนา้เปลีย่นไป ดังนัน้ 
ทา่นตอ้งทําพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นทําการจองทัวร ์ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดทําการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่
ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของ
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ
รายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น้ําเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-
ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 



Page 35 of 35 

 

 

** กอ่นตัดสนิใจจองทัวรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมัดจําเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง 
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบใุนรายการทัวรท์ัง้หมด 

ในการยืน่วซีา่ทางสถานทตูจะเก็บหนังสอืเดนิทาง ไวจ้นกวา่จะไดก้ารรับอนุมัตผิลวซีา่ ไมส่ามารถดงึหนังสอืเดนิทาง
ออกมาใชไ้ด ้  ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ประมาณ  15  วันทําการ ไมร่วมวันหยดุ เสาร-์อาทติย ์และ วันหยดุนักขตั
ฤกษ์ และวันหยดุของทางสถานทตู หรอื อาจชา้หรอืเร็วกวา่กําหนดขึน้อยูก่บัสถานทตู         

*** สถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎเกณฑใ์นการยืน่เอกสารตลอดเวลา*** 
 

โปรดทราบ 
 

1. กรณุาชําระคา่มัดจําทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนด หากลกูคา้ไมช่ําระตามกําหนดระบบจะตดัชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมัติ เพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนทําใหล้กูคา้ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญย่กเลกิการเดนิทางกระทันหนั ภยั
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถกูยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ  หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งชําระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่ว เพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ชําระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนดอยา่งเครง่ครัด  หากลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

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

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตัว๋ใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมว่า่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

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

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจํานวนขัน้ตํา่ทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ําระมาแลว้เต็มจํานวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ชําระดว้ยบตัรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

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

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ  โรคประจําตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะนําใหท้า่นซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรณุาแจง้ความจํานงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ีบ้รษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนขายมไิดเ้ป็นผูดํ้าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูดํ้าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนีไ้ดต้ลอดเวลา ทัง้นี ้บรษัิทฯขอจํากดัความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจํานวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลกัฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจาํ 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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


